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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2010. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 14 hores i 15 minuts del dia 24 
de novembre de 2010 es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal 
de celebrar sessió ordinària, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i 
Iglesias i amb l’assistència dels senyors/es regidors/es, Òscar Aparicio i Ledesma i Rosa 
Maria Serra i Oliva, adscrits/a al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i Castelló, Jordi Oliveras i Casals, 
i José Manuel Martínez i Sánchez, adscrita/ts al  grup municipal de “Convergència i 
Unió". 
 
No hi assisteixen  el/les senyors/es regidor/es Jaume Masqué i Riera, Elvira Sintes i Martí 
i Cristina Fabregat i Sintes,  adscrit/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.” . 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
Abans d’iniciar-se la sessió, el senyor Alcalde es disculpa pel retard en el seu inici i 
agraeix que s’hagi accedit a canviar la seva hora de celebració, excusant l’absència dels 
tres regidors/es que no hi ha assistit. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 14 hores i 23 minuts i un cop comprovat per part 
del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i 
votació dels assumptes inclosos al següent 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 

ANTERIORS. 
 
El senyor Alcalde pregunta si algú dels presents desitja fer alguna observació respecte de 
l’acta de la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2010 i de la sessió extraordinària 
del dia 3 de novembre de 2010, còpia de les  quals s’ha distribuït amb la convocatòria, no 
formulant-se’n cap, fet pel qual s’aproven per assentiment i per unanimitat les actes de les 
sessions indicades. 

 
2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER 

L’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE 
CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS 
DEL PLE. 
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El senyor Alcalde procedeix a donar compte al ple dels decrets dictats des de la darrera 
sessió ordinària i que són els que consten inscrits del número 272 al número 321 al Llibre 
Oficial de resolucions de l’Alcaldia. 
 
Acte seguit exposa al ple els assumptes del seu interès que es transcriuen a continuació: 
 

En primer lloc el senyor Alcalde fa avinent al ple de l’escrit de Telefònica sobre 
l’ampliació del servei d’ADSL al municipi mitjançant la instal·lació d’un equip de 
nova tecnologia, el qual va entrar en servei el dia 28 de juliol, i en el que s’indica 
que ja es té coberta tots la demanda inicial prevista i que s’ha programat una nova 
ampliació per a quatre noves sol·licituds. 
 
El senyor regidor de governació i serveis, Òscar Aparicio i Ledesma intervé per dir 
que desitjaria que qualsevol usuari que truqui  a Telefònica  i li diguin que no pot 
ser, perquè  així ho han dit últimament en alguns casos, que s’adreci a 
l’Ajuntament  per tal de fer la gestió per aquesta persona. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió", Eva Llovet i 
Castelló, diu que als veïns del nucli antic se’ls hi ha dit que no poden contractar el 
servei “Imagenio”, ni poden contractar més velocitat però que sembla que els que 
contractin de nou el servei sí que ho poden tenir, a la qual cosa li respon el senyor 
regidor Òscar Aparicio que tothom ho pot contractar ja que hi ha vuitanta línies 
noves. 
 

En segon lloc el senyor Alcalde dóna compte al ple de l’escrit de Presidència de la 
Diputació de Barcelona (R.E. núm. 1688 de 21 d’octubre de 2010) sobre 
l’aprovació del preacord per atorgar un ajut a l’Ajuntament atesa la necessitat de 
finançament corresponent a les “Millores, accessoris i elements no contemplats al 
projecte bàsic i executiu de les piscines municipals”, amb una aportació per import 
de 68.000 €. 
 
En tercer lloc l’Alcaldia fa referència a l’escrit de la Direcció General de 
Carreteres (R.E. núm. 1674 de 19 d’octubre de 2010) sobre la resolució en 
l’expedient d’informació pública de l’estudi informatiu i estudi d’impacte 
ambiental que porta per títol “Millora general. Desdoblament de la carretera C-55, 
del PK 15,700 al 30,800 i nou vial de connexió a la carretera C-55 (Eix 
Transversal). Tram: Castellbell i el Vilar-Sant Fruitós de Bages”. 
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En quart lloc el senyor Alcalde fa esment a l’escrit de l’Institut Català 
d’Assistència i Serveis Socials (R.E. núm. 1819/10 de data 12 de novembre de 
2010) informant la sol·licitud sobre l’ampliació de la concertació de 45 places de 
residència i 5 de centre de dia, que en el seu dia es va acordar, en relació al 
projecte de construcció d’una residència assistida de 90 places i centre de dia de 10 
places per a persones grans amb dependència, així com al conveni de 
col·laboració. 
 
Indica al respecte que demà ell anirà personalment a signar amb la senyora 
directora general de l’ICAS , Carolina Homar Cruz, el conveni per la concertació 
de les places, pel 50% de les places de la residencia i del centre de dia. Afegeix 
que  s’ha ampliat, a petició també de l’empresa concessionària, la qual 
darrerament ja ha començat a prendre posició de nou  en el terreny pel que fa a la 
construcció de l’edifici, la possibilitat de que en aquesta residència es pugui fer 
l’ampliació de més places amb el que se’n diu tècnicament la prestació econòmica 
vinculada, de cara a la propera programació del 2011.  
 
En cinquè lloc el senyor Alcalde fa referència a la resolució favorable de la 
Direcció general d’Administració local respecte de la sol·licitud de subvenció per 
a l’adquisició d’un vehicle destinat a tasques i serveis municipals per l’any 2010, 
en el sentit que ens concedeixen una subvenció per adquirir un vehicle PICK UP 
amb una subvenció d’un 80% que corresponen a 13.953,46 cèntims d’euro.  
 

En sisè lloc, fa esment a l’escrit de Thor Especialidades (R.E. núm. 1617 de data 8 
d’octubre de 2010) sobre el simulacre d’una fuga de clorur de metil (gas liquat 
inflamable), en compliment del Reial Decret 1254/1999 i del Decret 174/2001, el 
qual es portarà a terme el dia 9 de novembre de 9 a 11 hores. 
 
Per últim, el senyor Alcalde dóna compte al ple de l’escrit de la Direcció General 
de Comerç (R.E. núm. 1704 de 22 d’octubre de 2010) donant trasllat de l’informe 
tècnic de la Secretaria de la Comissió de Preus de Catalunya sobre les tarifes del 
servei de subministrament d’aigua a Castellgalí. 
 

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 

INFORMATIVA PERMANENT D’URBANISME, OBRES, MEDI 
AMBIENT I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOBRE 
L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRES NÚMERO 3 DE 
LES OBRES DEL PROJECTE MUNICIPAL D’OBRA ORDINÀRIA 
QUE PORTA PER TÍTOL “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES 
PISCINES MUNICIPALS DE CASTELLGALÍ (FASE 1)”. 
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El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari doni lectura al dictamen de la 
comissió informativa permanent d’Urbanisme que integra l’expedient d’aquest 
punt de l’ordre del dia, la qual cosa així es procedeix a efectuar i el qual transcrit 
literalment, diu: 
 
“Atès el que disposa l'article 215 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, i vista la certificació d’obres número 3 de les obres 
del projecte municipal d’obra ordinària que porta per títol “Projecte bàsic i 
executiu de les Piscines Municipals de Castellgalí (Fase 1)”, presentada per 
l'empresa adjudicatària de les mateixes “GRUP MAS EDIFICACIÓ, S.L.”, amb 
un import de 290.379,75 €,  IVA inclòs, obres que varen ésser adjudicades 
definitivament, prèvia tramitació del procediment obert per tramitació d’urgència, 
per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 14 d’abril de 2010. 
 
Vist que les mateixes, estan signades pel tècnic director de les obres i que a la 
partida 342-60910 del Pressupost  en vigor de la Corporació, existeix consignació 
adequada i suficient per atendre al reconeixement de l'obligació, d’acord amb 
l’informe de la Intervenció de fons emès amb data 15 de febrer de 2010. 
 
Vist l’informe de la Intervenció municipal.  
 
Atès que d'acord amb el que disposa la Disposició addicional 2a. de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, per raó de la quantia 
l'òrgan competent per a la seva aprovació és el ple de la corporació. 
 
La Comissió informativa permanent d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i 
desenvolupament sostenible de l’Ajuntament acorda per dos vots a favor, els quals 
es corresponen als dos senyors regidors adscrits al  grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” i una abstenció, que es correspon al senyor regidor 
adscrit al del grup municipal de “Convergència i Unió", Jordi Oliveras, qui exposa 
que s’absté en considerar que havent estat signada anteriorment una acta de 
recepció provisional, les certificacions de les obres es tindrien que haver aprovat 
amb anterioritat així com tanmateix que és possible que les variacions produïdes 
en l’execució de les obres requereixen un projecte reformat, la qual cosa es té que 
estudiar, elevar a la consideració del ple, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció dels següents,  
     

ACORDS: 
 
Primer: Aprovar la certificació d’obres número 3 de les obres del projecte 
municipal d’obra ordinària que porta per títol “Projecte bàsic i executiu de les 
Piscines Municipals de Castellgalí (fase 1)”, presentades per l'empresa 
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adjudicatària de les mateixes “GRUP MAS EDIFICACIÓ, S.L.”, amb un import 
de 290.379,75 €,  IVA inclòs. 
 
Segon: Trametre la documentació que correspongui a la Diputació de Barcelona 
“Xarxa Barcelona municipis de qualitat 2008-2011” per tal de justificar la 
subvenció atorgada i notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària de les 
obres. 
 
Tercer:  Imputar la despesa a la partida 342-60910 del Pressupost  en vigor de la 
Corporació. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
A la fase de debat intervé en primer lloc el senyor regidor del grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Jordi Oliveras i Casals, qui exposa al ple que mantindran 
la línia observada en la comissió en el sentit de que el seu grup s’abstindrà i no és 
que l’abstenció sigui per que hi hagi res contra l’empresa constructora ni la 
certificació en sí, si no mes que res perquè  entenen que és una obra que s’ha 
començat malament des del començament, han detectat una sèrie d’errors que 
entén que són de projecte i que fan que la certificació probablement no s’ajusti a 
allò que s’ hauria d’ajustar, inicialment, la qual cosa diu que és una suposició que 
en aquest moment estan pendents de poder veure. Afegeix el senyor Oliveras que 
el que sí que està clar és que evidentment aquesta abstenció també obeeix un 
sistema de funcionament i un sistema constructiu que qualifica de completament 
desgavellat, sense afegir-hi ja el tema l’acta de recepció que es clar, ja que indica   
falta la quarta certificació,  que suposa deu ser la última, si bé indica que per 
prudència, i per que no sap quina actuació tindran com a grup, en aquest tema 
s’abstindran. 

El senyor Alcalde li respon que no veu cap problema pel que fa a l’abstenció i que 
ho entenen perfectament, i que en les properes sessions del ple els hi explicaran el 
resultat final de l’obra. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per tres 
vots a favor, que es corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” assistents a la sessió, i tres 
abstencions, que es corresponen als dos regidors/es adscrits/es al grup municipal 
de “Convergència i Unió”, la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix 
quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté, i que es transcriuen a 
continuació: 

 
Primer: Aprovar la certificació d’obres número 3 de les obres del projecte 
municipal d’obra ordinària que porta per títol “Projecte bàsic i executiu de les 
Piscines Municipals de Castellgalí (fase 1)”, presentades per l'empresa 
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adjudicatària de les mateixes “GRUP MAS EDIFICACIÓ, S.L.”, amb un import 
de 290.379,75 €,  IVA inclòs. 
 
Segon: Trametre la documentació que correspongui a la Diputació de Barcelona 
“Xarxa Barcelona municipis de qualitat 2008-2011” per tal de justificar la 
subvenció atorgada i notificar la present resolució a l’empresa adjudicatària de les 
obres. 
 
Tercer:  Imputar la despesa a la partida 342-60910 del Pressupost  en vigor de la 
Corporació. 

 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 

INFORMATIVA PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS 
LOCALS I PATRIMONI SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE 
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
RECOLLIDA, GESTIÓ I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS DE CASTELLGALÍ, AIXÍ COM DE LA CONVOCATÒRIA 
DEL PROCEDIMENT OBERT PER A LA SEVA ADJUDICACIÓ. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que el plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir la licitació ha tingut que observar la darrera 
modificació de la Llei de contractes del sector públic així com pel que respecta al 
plec de prescripcions tècniques la nova legislació en matèria ambiental, afegint 
que per raó de la quantia el contracte està subjecte a regulació harmonitzada, la 
qual cosa obliga a publicar l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea a banda 
dels medis oficials a nivell estatal, autonòmic i local. 
 
Afegeix que en qualsevol cas,  i  a banda de totes aquestes prescripcions 
tècniques, que han requerit tot un treball intens, a efectes del que és pròpiament el 
servei es treu a concurs el mateix servei sense la neteja viària, i sense la recollida 
de voluminosos i restes de poda, tasques les quals les farà la brigada, i per tant 
l’import també és inferior al de la darrera licitació i amb la voluntat també d’anar 
aconseguint estalvi s’espera que hi hagi mes concurrència perquè ja han demostrat 
interès diferents empreses. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari doni lectura al 
dictamen de la comissió informativa permanent de governació i serveis que 
integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així es procedeix 
a efectuar i el qual transcrit literalment, diu: 
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“Atesa l’existència del servei públic municipal de recollida domiciliària de residus 
sòlids urbans i similars, la gestió indirecta del qual es va adjudicar mitjançant 
concessió, la qual  finalitza, pel que fa al termini de contractació, el passat dia 7 de 
setembre de 2010. 

Vist que el ple de l’Ajuntament de Castellgalí, en sessió de data 26 de maig de 
2010, va adoptar l’acord d’aprovar la declaració d’extinció, a efectes del dia 7 de 
setembre de 2010, del contracte de la concessió de la gestió del servei públic de 
recollida domiciliària de residus sòlids urbans i similars al municipi de Castellgalí 
a l’empresa “CESPA, Ingenieria Urbana, S.A”, d’acord amb el que establia el 
pacte quart del contracte formalitzat amb data 7 de setembre de 2004 al respecte 
de la durada del mateix, així com del que disposen els articles 207 i 208 de la Llei 
30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, i 241 a) del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de 
juny. 
 
Vist que l’anterior acord, atenent a amb l’esmentat pacte quart del contracte, es va 
notificar amb tres mesos d’antelació a l’empresa adjudicatària de la gestió del 
servei mitjançant notificació de data 1 de juny de 2010 (Registre de sortida núm. 
651), atorgant audiència a la societat interessada, la qual no ha comparegut ni ha 
formulat cap al·legació o reclamació. 
 
Tenint en compte la data d’extinció del contracte i que per acord del ple de 
l’ajuntament en sessió de data 28 de juliol de 2010 es va adoptar la resolució 
d’iniciar la tramitació de l’expedient administratiu per procedir a la licitació per 
l’adjudicació del servei públic, amb motivació de la necessitat del contracte amb 
els termes que contempla l’article 22 de la pròpia llei. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 234.3 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, el 
contracte de servei  s’adjudica ordinàriament, pel procediment obert. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i  la Intervenció d’aquest ajuntament . 
 
Considerant que per les característiques del servei la naturalesa del contracte es 
correspondria al contracte de serveis, de conformitat amb el que disposa l’article 
10 de la LCSP, i que tanmateix es considera que el procediment més adequat per a 
procedir a l’adjudicació del contracte és el procediment obert en base a l’oferta 
econòmicament més avantatjosa amb pluralitat de criteris d’adjudicació, i tenint 
en compte que per raó de la quantia i de conformitat amb l’article 16 b) de a 
LCSP el contracte està subjecte a regulació harmonitzada. 
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Atès que a l’aplicació pressupostaria 162/227.09 del pressupost en vigor de 
l’ajuntament hi ha consignació pressupostària adequada i suficient per atendre la 
contractació. 
 
Vistos i trobats conformes els plecs de prescripcions tècniques i de clàusules 
administratives particulars que han de regir el contracte. 
 
Atès el que disposa l’article 94.1 de la LCSP i tenint en compte que l’òrgan 
competent de la contractació és el ple de la corporació amb conformitat amb el 
que disposa la disposició addicional segona de la pròpia llei, la Comissió 
informativa permanent de Governació, Serveis Locals i Patrimoni de 
l’Ajuntament proposa, amb el vot favorable de la unanimitat dels seus membres, 
al ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 

A C O R D S : 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei públic de recollida i 
transport de residus sòlids urbans municipals al municipi de Castellgalí,  
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques que han estat redactats a l’efecte pels serveis tècnics i 
jurídics de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import màxim anual de 77.584,56 € IVA exclòs, 
el qual ascendeix a l’import de 6.206,76 €.  
 
Quart.- Aprovar la convocatòria del procediment obert per l’adjudicació del 
contracte publicant el corresponent anuncis al Diari Oficial de la Unió Europea de 
conformitat amb el que disposa l’article 126 de la LCSP, així com els 
corresponent anuncis al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Castellgalí. 
  
Cinquè: Publicar la composició de la Mesa de contractació en el perfil del 
contractant, amb una antelació mínima de 7 dies pel que fa la reunió que s’hagi de 
celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l’article 130.1 de la 
LCSP. 
 
Sisè: Instar de l’Alcaldia el desplegament i l’execució d’aquests acords, 
especialment pel que fa a tots els tràmits previs a l’adjudicació del contracte per 
part d’aquest òrgan plenari, i facultar-la perquè pugui formalitzar tant àmpliament 
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com en dret sigui possible tots el documents necessaris que requereixin l’eficàcia 
dels acords adoptats. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
    
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per 
unanimitat la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació 
de l’acord que la mateixa conté  i que són els que es transcriuen literalment a 
continuació: 

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació del servei públic de recollida i 
transport de residus sòlids urbans municipals al municipi de Castellgalí,  
mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el de 
prescripcions tècniques que han estat redactats a l’efecte pels serveis tècnics i 
jurídics de l’Ajuntament.  
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import màxim anual de 77.584,56 € IVA exclòs, 
el qual ascendeix a l’import de 6.206,76 €.  
 
Quart.- Aprovar la convocatòria del procediment obert per l’adjudicació del 
contracte publicant el corresponent anuncis al Diari Oficial de la Unió Europea de 
conformitat amb el que disposa l’article 126 de la LCSP, així com els 
corresponent anuncis al Butlletí Oficial de l’Estat, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Castellgalí. 
  
Cinquè: Publicar la composició de la Mesa de contractació en el perfil del 
contractant, amb una antelació mínima de 7 dies pel que fa la reunió que s’hagi de 
celebrar per a la qualificació de la documentació referida en l’article 130.1 de la 
LCSP. 
 
Sisè: Instar de l’Alcaldia el desplegament i l’execució d’aquests acords, 
especialment pel que fa a tots els tràmits previs a l’adjudicació del contracte per 
part d’aquest òrgan plenari, i facultar-la perquè pugui formalitzar tant àmpliament 
com en dret sigui possible tots el documents necessaris que requereixin l’eficàcia 
dels acords adoptats. 
 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS 
LOCALS I PATRIMONI SOBRE L’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE 
LA RETRIBUCIÓ DEL CONTRACTISTA DE LA GESTIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
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INSTADA PER L’EMPRESA “SOREA, S.A” PEL QUE RESPECTA AL 
POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ” PEL PERÍODE A 
PARTIR DE LA DATA 1 DE JULIOL DE 2009 (DETERMINACIÓ 
PROVISIONAL REVISADA). 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari doni lectura al dictamen de la 
comissió informativa permanent de governació i serveis que integra l’expedient 
d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així es procedeix a efectuar i el qual 
transcrit literalment, diu: 
 

“Vista la instància presentada per SOREA, Societat Regional de Abastecimiento 
de Aguas, S.A., empresa que té adjudicat el contracte d’arrendament del servei de 
subministrament d’aigua potable al municipi, tramesa a aquest Ajuntament 
(Registre d’Entrada núm. 1295), per la que sol·licita l’increment de la retribució 
per la gestió del subministrament d’aigua al sector industrial del Pla del Camí, a 
partir del primer de juliol de 2009 (determinació provisional). 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 
2009, va prendre l’acord d’aprovar amb caràcter provisional la revisió de la 
retribució, si bé en referència als càlculs aplicats a l’esmentada revisió, s’hi van 
introduir unes previsions prudents dels increments que es poguessin aplicar, amb 
el compromís que, quan les dades reals estiguessin disponibles, es procediria a 
realitzar la corresponent regularització definitiva. 

Vist l’informe emès pel senyor enginyer municipal amb data 30 d’octubre de 
2010, en relació a l’estudi per a la determinació de la retribució provisionalment 
revisada, del qual resulten les quantitats a aplicar amb efectes de l’1 de juliol de 
2009,el qual transcrit literalment, diu: 
  

“I N F O R M E 
Assumpte: SUBMINISTRAMENT AL POLÍGON 
INDUSTRIAL PLA DEL CAMÍ DE CASTELLGALÍ 
Vista la instància presentada per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, S.A. en data 23 de juliol del 2010 (r.e. 1295) per la que sol·licita 
l’aprovació de la retribució per la gestió del subministrament d’aigua al sector 
industrial del Pla del Camí a partir de 01-07-2009 (determinació provisional 
revisada), s’informa: 
 
a) L’increment de retribució es basa en l’aplicació d’unes fórmules polinòmiques, 
una per a la part fixa i altra per a la part variable. 
Ambdues ja van ser informades favorablement el 8 de setembre del 
2009. 
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Els índex aplicats en les dues fórmules es consideren correctes. 
 
b) La retribució provisional fixada a partir de l’1-07-2009 era de: 
- Quota fixa: 37.728,05 €/any 
- Quota variable: 0,0972 €/m3 
La retribució provisional revisada a partir de l’1-07-2009 passa a ser 
de: 
- Quota fixa: 37.807,40 €/any 
- Quota variable: 0,0996 €/m3 
 
c) A l’igual que en informes anteriors, es recorda que cal requerir a SOREA 
perquè aporti els certificats de les neteges dels dipòsits 
practicades. 
 
Castellgalí, 30 d’octubre del 2010 
 
L’Enginyer Municipal” 
 
Atenent al mateix, la  Comissió Informativa Permanent de Governació, Serveis 
Locals i Patrimoni de l’Ajuntament, acorda per dos vots a favor, els quals es 
corresponen als dos senyors  regidors adscrits al  grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” i una abstenció, la qual es correspon al senyor 
regidor adscrit al del grup municipal de “Convergència i Unió", elevar a la 
consideració del ple per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 

Primer: Estimar la sol·licitud de l’increment de la retribució per la gestió del 
subministrament d’aigua al sector industrial del “Pla del Camí” instada per 
l'empresa  “SOREA, S.A.”, amb el càlcul de retribucions que s’expressa a 
continuació i segons consta a l’informe emès per l’enginyer municipal abans 
transcrit: 

- Retribució fixa: 37.807,40 €/any 
- Retribució variable: 0,0996 €/m3  

 
Segon: Que es notifiqui el precedent acord a l'empresa adjudicatària. 

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 

Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per tres 
vots a favor, que es corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” assistents a la sessió, i tres 
abstencions, que es corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal 
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de “Convergència i Unió”, la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix 
quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté, i que es transcriuen a 
continuació: 

Primer: Estimar la sol·licitud de l’increment de la retribució per la gestió del 
subministrament d’aigua al sector industrial del “Pla del Camí” instada per 
l'empresa  “SOREA, S.A.”, amb el càlcul de retribucions que s’expressa a 
continuació i segons consta a l’informe emès per l’enginyer municipal abans 
transcrit: 

- Retribució fixa: 37.807,40 €/any 
- Retribució variable: 0,0996 €/m3  

 
Segon: Que es notifiqui el precedent acord a l'empresa adjudicatària. 

 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 

INFORMATIVA PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS 
LOCALS I PATRIMONI SOBRE L’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE 
LA RETRIBUCIÓ DEL CONTRACTISTA DE LA GESTIÓ DEL 
SERVEI MUNICIPAL DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
INSTADA PER L’EMPRESA “SOREA, S.A” PEL QUE RESPECTA AL 
POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ” PEL PERÍODE A 
PARTIR DE LA DATA 1 DE JULIOL DE 2010 (DETERMINACIÓ 
PROVISIONAL). 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari doni lectura al dictamen de la 
comissió informativa permanent de governació i serveis que integra l’expedient 
d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així es procedeix a efectuar i el qual 
transcrit literalment, diu: 
 

“Vista la instància presentada per SOREA, Societat Regional de Abastecimiento 
de Aguas, S.A., empresa que té adjudicat el contracte d’arrendament del servei de 
subministrament d’aigua potable al municipi, tramesa a aquest Ajuntament 
(Registre d’Entrada núm. 1294), per la que sol·licita l’increment de la retribució 
per la gestió del subministrament d’aigua al sector industrial del Pla del Camí, a 
partir del primer de juliol de 2010 (determinació provisional). 

Atenent que des de l’1 de juliol de 2009, data de l’aplicació de la retribució vigent 
de SOREA, els factors productius que intervenen en aquesta activitat han sofert 
variacions, la qual cosa repercuteix en l’equilibri econòmic del Servei, fent-se 
necessària l’actualització d’aquesta retribució per tal de respondre a les 
circumstàncies reals que en ell hi concorren. 
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Vist l’informe emès pel senyor enginyer municipal amb data 30 d’octubre de 
2010,el qual transcrit literalment, diu: 
 

“I N F O R M E 
 
Assumpte: SUBMINISTRAMENT AL POLÍGON 
INDUSTRIAL PLA DEL CAMÍ DE CASTELLGALÍ 
 
Vista la instància presentada per SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, S.A. en data 23 de juliol del 2010 (r.e. 1294) per la que sol·licita 
l’increment de la retribució per la gestió del subministrament d’aigua al sector 
industrial del Pla del Camí a partir de 01-07-2010 (determinació provisional), 
s’informa: 
 
a) L’increment de retribució es basa en l’aplicació d’unes fórmules polinòmiques, 
una per a la part fixa i altra per a la part variable, sobre la retribució provisional 
revisada que ha estat informada favorablement el 30-10-2010. 
 
b) Aplicant els índex corresponents de juny 2009 a juny 2010, resulta una 
retribució de: 
 
- Quota fixa: 38.495,49 €/any 
- Quota variable: 0,1037 €/m3 
 
Castellgalí, 30 d’octubre del 2010 
 
L’Enginyer Municipal” 
 
Atenent al mateix, la  Comissió Informativa Permanent de Governació, Serveis 
Locals i Patrimoni de l’Ajuntament, acorda per dos vots a favor, els quals es 
corresponen als dos senyors  regidors adscrits al  grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” i una abstenció, la qual es correspon al senyor 
regidor adscrit al del grup municipal de “Convergència i Unió", elevar a la 
consideració del ple per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS: 
 

Primer: Estimar la sol·licitud de l’increment de la retribució per la gestió del 
subministrament d’aigua al sector industrial del “Pla del Camí” instada per 
l'empresa  “SOREA, S.A.”, amb el càlcul de retribucions que s’expressa a 
continuació i segons consta a l’informe emès per l’enginyer municipal abans 
transcrit: 
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- Retribució fixa: 38.495,49 €/any 
- Retribució variable: 0,1037 €/m3  

 
Segon: Que es notifiqui el precedent acord a l'empresa adjudicatària. 

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 

  

Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per tres 
vots a favor, que es corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” assistents a la sessió, i tres 
abstencions, que es corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal 
de “Convergència i Unió”, la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix 
quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté, i que es transcriuen a 
continuació: 

Primer: Estimar la sol·licitud de l’increment de la retribució per la gestió del 
subministrament d’aigua al sector industrial del “Pla del Camí” instada per 
l'empresa  “SOREA, S.A.”, amb el càlcul de retribucions que s’expressa a 
continuació i segons consta a l’informe emès per l’enginyer municipal abans 
transcrit: 

- Retribució fixa: 38.495,49 €/any 
- Retribució variable: 0,1037 €/m3  

 

Segon: Que es notifiqui el precedent acord a l'empresa adjudicatària. 

 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 

INFORMATIVA PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE 
COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
PRESENTADA PER LA SOCIETAT “SOREA, S.A.” RELATIVA A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACIÓ 
I DEL ABONATS DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL 
CAMÍ”, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 
2010. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari doni lectura al dictamen de la 
comissió informativa permanent d’Hisenda que integra l’expedient d’aquest punt 
de l’ordre del dia, la qual cosa així es procedeix a efectuar i el qual transcrit 
literalment, diu: 
 
“Vista la liquidació presentada per “Sorea, SA” relativa a la gestió del servei 
d’abastament d’aigua a la població, corresponent al segon trimestre de l’any 2010, 
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segons escrit presentat amb data 19 d’octubre de 2010 (Registre d’entrada núm.: 
1670). 

 
Atès que, la liquidació comprèn la facturació del subministrament d’aigua, així 
com la factura del servei de Sorea, S.A d’acord amb el contracte d’adjudicació, 
amb el següent detall: 

 
Servei abastament aigua a la població 
2n. trimestre de 2010, saldo a favor de SOREA ............................................ 30,34  € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
2n. trimestre de 2010, saldo a favor de l’Ajuntament ................................ 7.823,71  € 
 
La Comissió informativa permanent d’Hisenda i especial de comptes acorda per 
dos vots a favor, els quals es corresponen al senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i 
Iglesias i la senyora regidora Rosa Serra i Oliva ambdós adscrits al  grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, i una abstenció, que es 
correspon al senyor regidor José Manuel Martínez Sanchez adscrit al  grup 
municipal de “Convergència i Unió", elevar a la consideració del ple per si 
s’escau la seva aprovació l’adopció del següent: 
 

A C O R D: 
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 3r. 
trimestre de l’any 2010, de la gestió del servei d’abastament d’aigua a la població 
amb inclusió dels abonats del Polígon Industrial “El Pla del Camí”, amb un saldo 
a favor de l’Ajuntament de 7.793,37 € . 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
  
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per tres 
vots a favor, que es corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” assistents a la sessió, i tres 
abstencions, que es corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal 
de “Convergència i Unió”, la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix 
quòrum, l’aprovació de l’acord que la mateixa conté, i que es transcriu literalment 
a continuació: 

 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 3r. 
trimestre de l’any 2010, de la gestió del servei d’abastament d’aigua a la població 
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amb inclusió dels abonats del Polígon Industrial “El Pla del Camí”, amb un saldo 
a favor de l’Ajuntament de 7.793,37 € . 
 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA PERMANENT D’HISENDA I ESPECIAL DE 
COMPTES SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES 
PRESENTAT PER LA SOCIETAT SOREA, S.A, RELATIU A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE AL MUNICIPI, CORRESPONENT AL TERCER 
TRIMESTRE DE L’ANY 2010. 

 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així 
es fa i el qual transcrit literalment, diu: 

 
“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, 
segons escrit presentat amb data 19 d’octubre de 2010 (Registre d’entrada núm.: 
1670), corresponent al tercer trimestre de 2010. 

 
Atès que, les factures pendents i el saldo de la liquidació, s’ajusten a la 
documentació obrant en aquest Ajuntament. 
 
La Comissió informativa permanent d’Hisenda acorda per dos vots a favor, els 
quals es corresponen al senyor regidor i senyora regidora adscrits al  grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, i una abstenció, que es 
correspon al senyor regidor adscrita al  grup municipal de “Convergència i Unió", 
elevar a la consideració del ple per si s’escau la seva aprovació l’adopció del 
següent: 
 

A C O R D: 
 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del tercer 
trimestre de 2010, a data 30 de setembre de 2010, amb un saldo a favor de 
SOREA, S.A. de 24.250,15 €. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per tres 
vots a favor, que es corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” assistents a la sessió, i tres 
abstencions, que es corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal 
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de “Convergència i Unió”, la seva aprovació i en conseqüència, i pel mateix 
quòrum, l’aprovació de l’acord que la mateixa conté, i que es transcriu literalment 
a continuació: 

 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del tercer 
trimestre de 2010, a data 30 de setembre de 2010, amb un saldo a favor de 
SOREA, S.A. de 24.250,15 €. 
 

 
 

9. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” , 
Eva Llovet i Castelló, exposa que han rebut una queixa d’usuaris del servei de 
l’escola bressol que diuen que tenen problemes d’espai per deixar els cotxets i 
més tenint en compte que no hi poden arribar amb el seu vehicle. Diu al respecte 
que en varen venir a posar-ho en coneixement de l’Ajuntament i que se’ls hi va 
respondre que no hi ha pressupost i que no es pot fer res al respecte. Afegeix que 
ella mateixa, com a usuària del servei, considera que seria molt positiu poder 
deixar el cotxet al migdia i no tenir que emportar-se’l cada vegada.  
 
Li respon el senyor Alcalde que n’ha parlat amb la senyora regidora delegada de 
l’Àrea d’Educació i que creu que el problema està resolt. Indica que alguns pares i 
mares havien demanat la instal·lació d’una caseta prefabricada de fusta per deixar-
hi els cotxets, el pressupost de la qual pujava a uns 600 €, i que s’ha trobat la 
solució amb el passadís de l’escola bressol i que de moment no té constància de 
que hi hagi hagut cap més queixa.  Afegeix que no obstant en parlarà amb la 
senyora regidora per confirmar que la solució trobada vagi bé i que ja li en dirà 
quelcom a la senyora regidora que formula la pregunta. 
 
En segon lloc la senyora regidora Eva Llovet formula una pregunta al respecte del 
funcionament del punt d’informació juvenil ja que els hi ha arribat queixes sobre 
el seu horari de funcionament, ja que considera que seria molt oportú que obrís els 
caps de setmana. Afegeix que va rebre un correu electrònic recolzat per vàries 
persones joves del poble, que creuen que seria més útil i més aprofitable en un 
horari en el qual el jovent estigui per aquí i que no se’ls ajunti amb les hores que 
estiguin treballant o estudiant. 
 
Li respon el senyor Alcalde que és una proposta que considerarà l’equip de 
govern municipal ja que no estan mai tancats a cap proposta i que ja fa anys que 
s’intenta millorar la utilització dels espais per tal de diferenciar el punt 
d’informació juvenil del que és el casal cultural, però que tanmateix la tècnica de 
joventut està contractada  a mitja jornada, i ja se li va fer una ampliació de 
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contracte  consistent en  una petita ampliació de la jornada que no la tenia, ja fa 
uns mesos i per tant, pel que dóna el contracte és per obrir aquets dies, però que 
de totes maneres, diu el senyor Alcalde, part d’aquesta funció també es fa des del 
Casal Cultural. 
 
La senyora regidora delegada de l’Àrea de cultura, Rosa Maria Serra i Oliva 
intervé per a dir que l’horari del punt d’informació juvenil pot semblar poc, ja que 
de dilluns a divendres de 17 a 20 hores, però que cal tenir present que fins fa poc 
no es va poder fer aquest punt separat del Casal i que abans la tècnica de joventut 
només venia al Casal dos o tres cops a la setmana, i que ara caldrà valorar com 
funciona el punt d’informació juvenil i quina és l’acceptació que té. 
 
En tercer lloc la senyora regidora Eva Llovet pregunta si és cert que l’Ajuntament 
ha rebut darrerament multes perquè els seus vehicles no passen la I.T.V., a la qual 
cosa li respon el senyor regidor delegat de l’Àrea de governació i serveis, Òscar 
Aparicio, que a un vehicle que va passar la I.T.V. li varen detectar una roda que 
no estava bé i això potser ha propiciat el rumor indicat.  
 
En quart lloc la senyora regidora Eva Llovet formula una pregunta al respecte 
d’un accident laboral esdevingut a una persona treballadora de l’Ajuntament, i 
voldria saber si s’ha obert una inspecció i, en aquest darrer cas, quins resultats ha 
tingut la inspecció.  
 
Li respon el senyor Alcalde que de fet l’accident es va produir ja fa uns quants 
mesos mentre es muntava el cap de setmana jove a la zona verda del Mas Planoi, i 
que un operari de la brigada municipal va pujar a la cistella de la grua del camió 
de l’empresa que es va contractar per a dur a terme aquestes tasques, per tal 
d’ajudar a un dels operaris de l’empresa, amb la mala sort que la cistella es va 
trencar i varen caure els dos treballadors, prenent més mal l’operari municipal que 
estava contractat a través d’un pla d’ocupació, qui va estar tres dies de baixa.  
 
Afegeix que s’ha obert una inspecció per part de Treball i que l’Ajuntament hi ha 
comparegut, juntament amb l’empresa contractada, i ha presentat tota la 
documentació que li va ésser requerida, la qual estava totalment en regla. Indica al 
respecte  que l’empresa que assessora a l’Ajuntament en matèria de riscos laborals 
ha fet també el seguiment i els informes que pertocaven, per tot el qual creu que 
no hi haurà sanció per l’accident esdevingut i considera que cal celebrar que ningú 
no hi prengués mal. 
 
En cinquè i últim lloc la senyora regidora Eva Llovet formula una pregunta en 
relació a la inauguració del Casal d’Avis celebrada el passat dissabte, consistent 
en saber per què no hi ha l’ascensor que contempla el projecte, a la qual cosa el 
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senyor Alcalde li respon que l’ascensor està contemplat en una segona fase que es 
va incorporar al projecte a instància del senyor regidor Jordi Oliveras i Casals. 
 
La senyora regidora Eva Llovet pregunta si es pot permetre engegar un 
equipament sense estar adaptat a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que la 
Casa de la Vila està en condicions similars, dient-li la senyora Llovet que ella està 
parlant d’un equipament nou. 
 
El senyor Alcalde li respon que ja es va preveure que tot el que feia referència a la 
gent gran estigués a la planta baixa i la superior destinar-la a les entitats, les qual, 
si en algun moment volen fer una reunió a la sala polivalent del casal d’avis també 
la podrien fer servir. Conclou dient que l’ascensor correspon a una segona fase 
respecte de la qual, quan es disposi de finançament o hi hagi alguna convocatòria 
de subvencions, es mirarà d’executar. 
 
La senyora regidora Eva Llovet desitja deixar constància del seu total desacord ja 
que li sembla fatal obrir un nou equipament incomplint la Llei per més poca gent 
que sigui la que necessiti l’ascensor. Afegeix que també li sembla fatal que la 
inauguració es faci en plena campanya electoral fet pel qual el seu grup municipal 
està pensant en denunciar-ho a la Junta Electoral, ja que ella considera que s’ha 
jugat una mica brut ja que als parlaments es va fer esment al President Montilla i a 
la feina que s’havia fet durant aquests darrers anys als petits municipis.  
 
Li respon el senyor Alcalde per dir-li que pel que respecta al tema de l’ascensor 
l’equip de govern n’és del tot conscient que és un tema que s’ha d’intentar 
resoldre quan abans sigui possible, però que pel que respecta a l’acte de la 
inauguració, no va haver cap intenció de jugar brut ja que les obres de 
l’equipament ja estaven acabades des de feia dies i considera de justícia les 
al·lusions al President de la Generalitat i al Conseller. Afegeix que no hi va 
assistir cap representant de cap partit polític com a tal sinó que qui va venir ho va 
fer pel seu càrrec institucional i considera que cal agrair a la Generalitat el suport 
econòmic que ha fet possible finançar les obres. Conclou dient que tampoc és una 
actuació transcendental en quan a repercussió tal com ha pogut observar en veure 
que la notícia no ha estat recollida per cap medi de comunicació. 
 
La senyora regidora Eva Llovet li respon que estarà d’acord amb ella en que si 
feia dies que les obres ‘havien acabat, la inauguració es podia haver fet abans i 
que si faltaven algunes coses, s’hauria pogut esperar uns dies i que tot té la 
transcendència que se li vulgui donar.  
 
El senyor Alcalde li diu que efectivament tot té la transcendència que se li vulgui 
donar i desitja que a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 
de novembre hi hagi la màxima participació i que les guanyi el millor. 
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No havent cap assumpte més a tractar i essent les 15 hores i 12 minuts el senyor Alcalde 
aixeca la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc aquesta acta, de 
tot el qual en dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 

 

El Secretari: L’Alcalde: 

 

 

 

Joan Lluís Obiols i Suari. Cristòfol Gimeno i Iglesias.  


