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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2011. 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 28 de setembre 
de 2011, 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, Ana Belén Jara 
i Martínez i Carme Lledó i Martínez  tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva 
Llovet i Castelló,  Maria Isabel Garcia i Sansegundo, , Xavier Guix i Carrera i Núria 
Lozano i Arcas, ell i elles adscrit/es al  grup municipal de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteix la senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva, adscrita al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, qui ha excusat prèviament la seva 
absència a la Secretaria Municipal, indicant el senyor Alcalde que la seva absència es 
deu a la seva recent maternitat, felicitant tots/es els/les regidors/es presents a la senyora 
regidora per aquest motiu. 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20 hores i 2 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 als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de l’acta de la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament del dia 27 de juliol de 
2011, l’esborrany de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la present 
sessió. 
 
En no formular-se cap observació, el ple acorda per unanimitat i per assentiment 
aprovar l’acta de la sessió indicada. 
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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 
 
En primer lloc el senyor Alcalde dóna compte al ple del Decrets dictats des de la darrera 
sessió ordinària i que són els que consten inscrits del número 228 al 289 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2011. 
 
Acte seguit procedeix a donar compte al ple dels diferents assumptes d’interès que es 
detallen a continuació: 
 
1er. Escrit de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya de data 3 d’agost de 2011 (R.E. núm. 1259/11) informant de la 
impulsió del projecte de Banda Ampla Rural-Satèl·lit (BARSAT) per donar solució 
d’accés a internet a indrets del territori català que no tenen cobertura. 
 
Indica al respecte el senyor Alcalde que aquesta carta que va arribar amb data 3 d’agost 
de 2011, de la Direcció General de Telecomunicacions i mitjançant la mateixa  posa en 
coneixement de l’Ajuntament una mesura més que en qualsevol cas suposar que no serà 
la solució definitiva però que la Generalitat, a través de la Direcció General de 
Telecomunicacions i societat a la informació ha posat en funcionament un servei de 
Televisió Digital Terrestre, telefonia mòbil i banda ampla rural, a través de satèl·lit i que 
ofereix a la població uns costos determinats i amb unes característiques determinades, 
suposa que és bàsicament per a zones o nuclis, masies molt aïllades que com a mínim 
tinguin accés, la qual cosa considera important tot i que no resol  totalment el problema 
que hi ha a vegades de servei de telecomunicació d’ADSL bàsicament en el municipi. 
Conclou dient que aquest organisme ja n’ha fet la difusió i ja es posarà amb contacte 
amb les persones que ho sol·licitin. 

 
2on. Escrit de l’Àrea d’Esports de la  Diputació de Barcelona de data 4 d’agost de 2011 
(R.E. núm. 1263/11) de tramesa de l’informe tècnic emès al respecte de les piscines 
municipals del municipi. 
 

3er. Escrit de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la  Diputació de Barcelona de data 4 
d’agost de 2011 (R.E. núm. 1263/11) de tramesa de l’informe emès pel tècnic del Servei 
de Salut Pública al respecte de les piscines municipals del municipi. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que ja s’ha donat trasllat de còpia d’ambdós informes al 
grup municipal de “Convergència i Unió”. 
  
4art. Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 23 de setembre de 2011 (R.E. núm. 
1489/11) sol·licitant el desistiment d’aquest ajuntament a la subvenció atorgada per la 
construcció d’un tractament d’osmosi inversa per a la disminució de clorurs i sulfats 
dels pous del municipi, per la greu situació econòmica i financera que pateix l’ACA. 
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Diu al respecte que l’Agència ja els ho va avançar oficiosament en una reunió que varen 
tenir el regidor Òscar Aparicio i ell mateix amb responsables de l’Agència Catalana de 
l’Aigua fa unes setmanes, i que ara ha arribat aquesta comunicació oficial en la que ens 
diuen que en relació a la subvenció que tenia l’Ajuntament per a la construcció i posada 
en funcionament d’una planta d’osmosi inversa per a la disminució de clorurs i sulfats, 
que cal procedir al desistiment de la subvenció perquè l’ACA no pot fer front als seus 
compromisos, ja que la greu situació econòmic financera en la que es troba l’ACA no 
permet fer front als deutes que té amb les administracions, i que com que en aquest cas 
no és un deute sinó un compromís per escrit, sol·liciten que l’Ajuntament comuniqui el 
seu desistiment de la subvenció. Afegeix que suposa que no es tindrà  més remei que 
fer-ho, però com ja varem fer amb l’entrevista, intentaran que es tingui en compte de 
cara a futures convocatòries de subvencions de l’ACA si es que s’inverteix la tendència 
o varia la seva situació financera. 
 
5è. Escrit de la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya de data 22 de setembre de 2011 (R.E. núm. 1475/11) per a 
la signatura del conveni per a formalitzar la subvenció atorgada pel funcionament de les 
places de la Llar d’infants municipal. 
 
Indica al respecte que  aquesta documentació ha arribat molt recentment, i que es tracta 
d’un escrit de la Direcció general de centres públics, del Departament d’Ensenyament, 
en el que es posa en coneixement de l’Ajuntament la reducció de l’aportació per 
finançar les classes d’escola bressol municipal, no solament  per aquest curs que ara ha 
engegat ara fa poc, sinó també amb aplicació amb caràcter retroactiu al curs anterior, i 
per tant, es demana a l’Ajuntament que accepti aquestes condicions dels 1.600 € per 
alumne i any, enlloc dels 1.800 € que corresponien fins el curs 2010-11, i en aquest cas 
amb aplicació amb efecte retroactiu en el curs anterior i evidentment  per aquest curs 
vinent. Afegeix que per aquest curs vinent era d’esperar la retallada però que pel curs 
anterior no, però que en qualsevol cas no hi ha més opció que acceptar-ho i intentar-ho 
gestionar-ho de la millor manera possible, i que s’haurà de plantejar quan correspongui 
l’adopció de l’acord per aprovar el conveni. Afegeix que li preocupa és que això retarda  
les condicions de la tresoreria, i més si es té en compte que és a efecte d’un curs que ja 
està acabat, com és el curs 2010-2011,  i que són pagaments que ja els ha avançat 
l’Ajuntament. 
 

 La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, pregunta si es tindran en compte les recomanacions i observacions que consten 
als informes relatius a la piscina a la qual cosa la senyora regidora delegada de l’àrea 
d’esports, Carme Lledó i Martínez li respon que sí d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària. 
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3. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE 
TRESORERIA DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 
4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA 
LLEI 3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN 
MESURES CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquest punt de l’ordre del dia consisteix en donar 
compte dels informes trimestrals de Tresoreria, que obren a l’expedient,  emesos en 
virtut del que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 
llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures contra la morositat en 
les operacions comercials i que per tant no requereix l’aprovació del ple, afegint que hi 
han tingut accés tots els regidors i regidores i que si hi ha algun dubte o algun aclariment 
amb molt de gust es farà, però que es tracta l’informe que s’envia als organisme 
competents als efectes estadístics.  
 
4.  APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INCIAL DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DE 
L’EXERCICI 2011. 
 
El senyor Alcalde pren la paraula per dir en primer lloc que no és habitual que un 
pressupost, en aquest cas el del 2011, s’aprovi el mes de setembre, entenent 
perfectament que aquesta pugui ser una primera critica que es faci des del grup 
municipal de Convergència i Unió. Indica que al respecte d’ aquesta situació que no és 
habitual, hi ha dos factors fonamentals, el primer dels quals consisteix en que aquest 
any  ha estat any d’eleccions municipals i a partir d’aquí, com creu que hi ha alguna 
pregunta al respecte en alguna sessió del ple anterior,  l’equip de govern va creure que 
com podien seguir amb el pressupost prorrogat, era més responsable o creien que era 
més correcte plantejar que el pressupost d’aquest exercici l’elabores el nou equip de 
govern. Diu que pot entendre que no ho comparteixin, però aquesta és un dels factors 
principals i des de que es va constituir el nou Ajuntament municipal a mitjans de juny, 
amb l’agost pel mig, doncs en el primer ple després del de juliol presenten el pressupost 
a aprovació.  
 
El segon factor, diu el senyor Alcalde, que consisteix en el relleu polític que hi ha hagut 
a la Generalitat de Catalunya, ja que es considerava que moltes decisions podien afectar 
al pressupost 2011, i que els pressupostos de la Generalitat es varen aprovar el mes de 
juliol al Parlament de Catalunya, i que per tant ara sí que ja són executius.  
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Fetes aquestes dues primeres consideracions inicials, explica que aquest pressupost no 
deixa de ser un pressupost encara més realista que el que pot ser un altre pressupost, 
com plantejaran el pressupost del 2012 el plantejarem a finals d’enguany o com a molt 
tard en el ple de gener de 2012. Diu al respecte que aquest és un pressupost 
absolutament  real amb la informació de com ha anat la recaptació dels tributs, cosa que 
no passa quan s’aprova el pressupost, que és el que es ha de fer, a l’inici, en que hi ha 
unes previsions, i que en aquest cas no són unes previsions pel que fa al capítol 
d’ingressos  fixes, sinó que són bastant aproximats amb el que fins a dia d’avui hi ha 
ingressat, pel concepte dels diferents tributs. 
 
Prossegueix dient que aquest és un pressupost que vol tenir en compte totes aquestes 
qüestions que fan referència a decisions del govern de la Generalitat i d’altres 
administracions supramunicipals que  puguin afectar a l’Ajuntament, però que tendeix a 
seguir el criteri del rigor o de la austeritat i de intentar no deixar de fer res del que s’està 
fent, però fer-ho amb aquests dos criteris com a criteri bàsic i essencial conseqüentment 
amb els moments que estem vivint. 
  
Diu així mateix que si li permeten no els hi detallarà totes i cadascuna de les partides, 
però si que, pel que fa referència als ingressos que és el que, com ha explicat respecte 
d’altres pressupostos, es pot inflar de més o de menys, algunes partides d’aquestes que 
són previsions, ja que a principis d’any no se sap quantes llicències d’obres es 
demanaran durant el transcurs de l’any, o si és liquidaran plus vàlues o no se’n 
liquidaran, en aquest cas aquí en el capítol I del pressupost d’ingressos, els impostos 
directes  sí que s’hi poden incorporar perquè ja estan liquidats i alguns estan rebuts i 
d’altres estan encara en cobrament en voluntària, indicant que l’impost sobre 
l’increment de valors de terrenys de naturalesa urbana presenta l’import de 267.235,29 € 
i és per tant significativament diferent del pressupost del 2010, i pel que fa referència als 
altres ingressos directes, pel que fa a l’IBI vol recordar que no es va apujar el tipus de 
gravamen, sinó que es va mantenir al 0,38 % però que amb l’increment dels valors 
cadastrals operat per la Llei de Pressupostos de l’Estat, també hi ha una petita diferència 
respecte al pressupost del 2010, que fa que d’IBI doncs s’arribin a recaptar quasi bé 
500.000 €. Respecte de l’Impost de vehicles de tracció mecànica diu que també ha 
experimentat una mica d’augment bàsicament com  l’IBI perquè hi ha hagut més altes 
altes de vehicles, i que per sort, com comenta sempre en els pressupostos, respecte de 
l’IAE  hi ha empreses al municipi que el paguen si bé  n’hi ha alguna que té alguna 
dificultat i que ha demanat aplaçament, però que en principi hi ha la previsió d’aquests 
125.537,73 €, i la part provincial de 29.258,17 €. Fa referència a continuació a l’ Impost 
sobre construccions i instal·lacions i obres que, com han comentat altres vegades, aquí 
s’ha de  fer una estimació respecte de quantes llicències es demanaran, i en base a les 
llicències atorgades i sol·licitades s’han consignat 60.000,00 €.  
 
Pel que fa referència al capítol III relatiu a taxes i altres ingressos, diu el senyor Alcalde 
que forma part de tot el que fa referència als serveis bàsics i als serveis complementaris 
que es gestionen, des de l’aigua potable, escombraries, escola bressol, cementiri 
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municipal, gestió administrativa, gestió tècnica, etc, i que en aquest cas, el capítol III té 
la seva compensació amb la despesa corresponent en el capítol que pertoca en l’estat de 
despeses del Pressupost, i  per tant, aquestes taxes i altres ingressos ascendeixen en total 
a 584.095,24 €. 
 
Respecte del capítol IV relatiu a les transferències corrents indica el senyor Alcalde que 
s'ha incorporat la reducció de la subvenció pel manteniment de l’escola bressol en 
gairebé set mil i escaix euros de menys que l’Ajuntament rebrà del Departament 
d’Educació,  dels 73.800 € que hi havia consignats al pressupost del 2010 ara hi figuren 
aquests 65.600 €,  al marge hi ha les aportacions de la participació en els tributs de 
l’Estat, el fons de cooperació local de la Generalitat, del que s’especulava que baixaria 
molt, però que finalment per sort no s’ha reduït significativament, i que així mateix s’ha 
mantingut el tram supramunicipal, i que en aquest capítol IV hi ha també totes les altres 
subvencions per despeses corrents, ja siguin del jutjat de pau, transport adaptat, serveis 
socials, o el manteniment de les despeses generals de l’ambulatori, del dispensari mèdic, 
hi ha tota la part de la subvenció per projecte per a contractació de treballadors 
desocupats, que va començar al juliol i que acabarà al desembre d’aquest any.  
 
Indica que també s’hi contemplen les subvencions per despesa corrent de la Diputació 
de Barcelona en els àmbits de cultura, salut pública, joventut, etc, les del Consell 
Comarcal pel que fa al transport adaptat i les provinents d’empreses privades del 
Polígon “El Pla del Camí”. 
 
Al respecte del capítol V relatiu als ingressos patrimonials diu que per desgràcia no se’n 
tenen gaires i que puja a la quantia de 1.500 € 
 
Pel que fa al capítol VII indica que hi consten les transferències de capital pel que fa 
referència a les subvencions que financen les despeses del capítol VI, que són les 
inversions reals i amb les diferents subvencions que vinguin ja del Pla Únic d’Obres i 
Serveis de la Generalitat, o ja a través del FEDER amb el programa viure al poble,  
aquest conveni que amb el Departament de Governació a traves del FEDER que 
finançarà bona part d’aquestes obres de la urbanització de la Plaça Joan Cadevall, el 
carrer Puigterrà i l’entorn de l’església, el projecte millora del paisatge urbà, 
l’abastament d’aigua al carrer Puigterrà i Santa Margarida, un dipòsit a sobre la Forca 
que també disposa de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis, la intervenció a la zona 
del mur del castell, que té finançament a través del PUOSC. 
 
Prossegueix la seva exposició tot indicant que aquest pressupost comparativament amb 
el del 2010, que pujava a 2.670.397,26 €  ascendeix ara gairebé a 3.000.000 € 
concretament a 2.997.673,53 €, augment que respon bàsicament a aquests nous 
projectes i a l’increment del previst a recaptar per diversos tributs. Diu que per tant 
d’aquí rau aquesta diferència, i de fet això consta en aquesta memòria explicativa del 
pressupost. Indica que percentualment hi ha un increment important pel que respecta als 
recursos ordinaris d’aquest pressupost, els quals en aquest 2011 pugen a 2.311.393,73 € 
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i per tant hi ha un augment respecte al de l’any anterior, el 10% dels quals té l’import de 
231.139,37 €, la qual cosa significa que aquest serà el límit legal per les contractacions i 
concessions de qualsevol tipus per part de l’Alcaldia-Presidència. 
 
Respecte de l’estat de despeses, diu el senyor Alcalde que hi ha un increment del capítol 
I del 8,60 % aproximadament, el qual es deu als diversos plans d’ocupació que s’han 
incorporat amb els  corresponents costos de la Seguretat Social, així com a l’adequació 
singular de diversos llocs de treball que suposen petits augments de complement de 
destinació i d’altres retribucions complementàries,  mantenint la congelació retributiva 
dels càrrecs electes. 
  
Diu així mateix que a la memòria explicativa es relacionen tots i cadascú dels projectes i 
com estan finançats, la plantilla de personal, indicant que cal recordar que gestionem 
aquest pressupost de gairebé 3.000.000 € amb estructura de personal de 17 persones, 
comptant que aquí n’hi ha una que és conserge i comptant que n’hi ha una que és 
vigilant municipal, pel qual hi ha un esforç important de tota l’estructura tècnica i de 
personal de l’Ajuntament per a desenvolupar cadascú la tasca que té encomanada. 
 
Fa esment a l’informe econòmic financer, les bases d’execució del pressupost, l’informe 
d’intervenció, l’informe sobre el compliment de l’estabilitat pressupostaria i de totes les 
operacions de crèdit a llarg termini, les quals en la seva majoria són crèdits de Diputació 
de Barcelona sense interessos i que estan totes aquí relacionades.  
 
Conclou la seva intervenció dient que creu que la desviació del pressupost serà mínima i 
que no es pot deixar d’abstreure’s de la situació general global de dificultat econòmica 
que estan patint totes les administracions públiques, indicant que una altra qüestió és la 
tresoreria municipal. 
 
Intervé a continuació la senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió” 
 Eva Llovet i Castelló, qui diu en primer lloc que aquest pressupost es presenta al mes 
de setembre i que no s’aprovarà fins a l’octubre, i que el senyor Alcalde ha explicat els 
motius del retard, el primer dels quals és en relació a les eleccions municipals i que 
considerava que seria el responsable del següent govern qui hauria de realitzar el 
pressupost, respecte del qual la senyora Llovet diu que les eleccions varen ser el mes de 
maig i el lògic és presentar el pressupost molt abans del maig. Respecte del segon motiu 
al·legat, relatiu al relleu al Govern de la Generalitat , diu la senyora Llovet que 
juntament amb l’altre motiu li sembla també una excusa, com podria haver-ne dit 
qualsevol altra. 
 
Recorda la senyora regidora Eva Llovet que un any el pressupost es va aprovar el mes 
de juliol i varen pensar que era molt tard i una cosa excepcional, una cosa estranya, i 
que ara s’aprova a l’octubre, el qual li sembla molt desfasat en el temps i que aquest és 
un dels principals motius pels que votaran en contra, però que  també hi votaran en 
contra perquè la única explicació que han rebut d’aquests pressupostos és la que ara ha 
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fet el senyor Alcalde a la sessió, a ells i al públic assistent, i que pensen sincerament 
com a Grup de l’Ajuntament que els hi haguessin pogut donar una mica d’explicació 
sobre aquests pressupostos atenent al termini que es presenten, així com a la situació 
econòmica a la que ell també ha fet referència, pel que considera que els hi podia haver 
donat una explicació abans, abans que aquí al ple. 
 
 Prossegueix la seva intervenció la senyora regidora dient que el senyor Alcalde ha fet 
referència que suposa que el desviament d’aquest pressupost serà mínim, perquè clar, 
gairebé ja no és un pressupost, perquè estem a octubre i esperem doncs que almenys 
quan arribi la liquidació es vegi almenys que aquest pressupost s’ha complert en molt 
bona part.  
 
En referència a la informació que els hi ha donat avui aquí, pregunta la senyora regidora 
si el senyor Alcalde troba lògic que sent el primer pressupost de la legislatura, la 
primera aprovació de pressupostos que es realitza sense comissions informatives, 
perquè l’equip de govern així ho ha decidit, que la primera explicació que rebin sigui la 
que els ha donat avui aquí i la informació que han tingut a disposició 48 hores abans, el 
qual és el termini mínim legal, que la llei estableix,  i pregunta si el senyor Alcalde ho 
troba lògic i correcte. 
  
Conclou dient que bàsicament és un pressupost que ha trigat el senyor Alcalde nou 
mesos a presentar, i que el grup municipal de “Convergència i Unió” creu que es 
mereixien una mica més de temps per examinar-lo, ja que ha trigat ell tant en fer-lo i 
que demà es prendran una mica de temps en examinar-lo.  
 
Li respon el senyor Alcalde que ja s’imaginava que d’alguna manera no els hi semblaria 
correcte, la qual cosa respecta, i que està d’acord en que es tenia que haver presentat 
molt abans del maig però que així ho va decidir l’anterior equip de govern en el mandat 
anterior i es planteja què hauria succeït si haguessin plantejat un pressupost amb alguna 
despesa desproporcionada o amb inversions faraòniques i el grup municipal de la 
senyora regidora hagués entrat a governar l’Ajuntament, indicant que molt 
probablement la crítica hauria estat en un altre sentit. Indica al respecte que la Llei 
permet seguir amb el pressupost prorrogat i que la pròpia Generalitat, tot i que l’actual 
Govern va entrar el mes de novembre, no ha aprovat el seu pressupost fins el mes de 
juliol. 
 
Afegeix que per l’al·lusió al públic i per aquesta explicació que ha fet la senyora 
regidora, ell entén que sí que poden tenir aquesta percepció, el que passa és que ell creu 
sincerament que tot i no tenir aprovat el pressupost del 2011, grans canvis en els serveis, 
o grans qüestions importants per la vida quotidiana del poble, creu que no s’han 
percebut, i per tant, en qualsevol cas la situació és aquesta i si algú ho interpreta així, 
demanen disculpes. 
  



                         
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 
              Av. Montserrat, s/n – 08297 
       Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21 
                Email: castellgali@diba.cat 
 

 9

Pel que fa referència a la segona al·lusió, diu el senyor Alcalde que la lògica és a 
vegades molt relativa,  i que la primera aprovació la faci només amb aquesta 
documentació, possiblement s’hauria d’haver fet una mica més d’explicació, indicant 
que recull l’observació, i que intentaran tenir-ho en compte per altres qüestions que 
potser sí que requereixen aquesta explicació prèvia. 
 
Respecte de la decisió que varen prendre en el seu moment de no tenir comissions 
informatives, si li permet que li digui, de tenir comissions informatives a no tenir 
comissions informatives, sí que evidentment hi hauria d’haver hagut aquesta explicació 
en el sí del desenvolupament de la comissió informativa, però com sap, es realitzaven el 
divendres abans del ple, i per tant, no creu que hagués alterat massa la possibilita seva 
d’estudiar tota la documentació perquè un pressupost, entén i comparteix que requereix 
temps i feina, però que li accepta el comentari, el suggeriment, i que possiblement si no 
potser d’una manera general amb tots els temes, sí que possiblement amb el pressupost 
de cara al 2012 intentaran tenir aquest canvi d’impressions doncs amb la portaveu del 
seu grup o amb qui els seus membres considerin per explicar-los el contingut d’aquest 
pressupost.  
 
Intervé de nou la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló, qui diu que només volia afegir que el seu vot va en contra 
principalment pel fet de les formes, pel fet del termini i que potser presentaran 
al·legacions. Conclou dient que en el contingut del pressupost no s’hi ha posat sinó que 
el seu vot en contra és bàsicament per les formes i que creu que les formes sí que 
marquen i influeixen en els esdeveniment. 
 
El senyor Alcalde li respon que ho entén perfectament i que sap que disposen de còpies 
de tota la documentació del pressupost i que ara s’obrirà el termini de la informació 
pública i que si es presenten al·legacions s’estimaran o es desestimaran en funció del 
contingut que tinguin i si no n’hi ha es procedirà a la seva  aprovació definitiva. 
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual 
transcrita literalment, diu: 
 
 

“PROPOSTA D’ACORD: 
 
APROVACIÓ INCIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLGALÍ DE L’EXERCICI 2011. 
 
Vist el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Castellgalí per a l’exercici de 2011 
que l’Alcaldia-Presidència del mateix, en la forma prevista pels articles 168 del R. D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i l’art. 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
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desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentada Llei, en matèria 
pressupostària, sotmet a l’aprovació del ple de la Corporació. 
 
Atès que el mateix conté la documentació que exigeix l'article 168 del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
Vist l'informe emès per la Secretaria - Intervenció. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció del ssegüents, 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2011 que conté 
el següent resum per capítols de l’estat d'ingressos i de despeses: 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2011 
 

ESTAT DE DESPESES AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAL 

 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 

DESPESES DE PERSONAL 
   732.843,54

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS       1.229.909,81

3 
DESPESES FINANCERES 

           22.462,60

4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

         159.420,85

6 INVERSIONS REALS          739.988,55
7 

TRANSFERÈNCIES  CAPITAL 
                   0 

8 
ACTIUS FINANCERS 

                   0
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9 
PASSIUS FINANCERS 

         113.048,18

  

TOTAL DESPESES 
 

 
      2.997.673,53 

 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2011 
ESTAT D’INGRESSOS AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 

IMPOSTOS DIRECTES 
1.053.993,78

2 IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00
3 

TAXES I ALTRES INGRESSOS 
584.095,24

4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

611.804,71

5 
INGRESSOS PATRIMONIALS 

1.500,00

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00
7 

TRANSFERÈNCIES  CAPITAL 
686.279,80

8 
ACTIUS FINANCERS 

0,00

9 
PASSIUS FINANCERS 

0,00

  

TOTAL INGRESSOS 
 

2.997.673,53

 
                       

Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies a comptar 
des del primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, per tal que les persones interessades el puguin examinar a la 
Secretaria Municipal en hores d’atenció al públic per tal de formular les 
al·legacions i reclamacions que consideren convenients, amb el benentès que de no 
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produir-se’n cap s’entendrà aprovat definitivament en els termes del que disposa 
l’article 169.1 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text 
Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Tercer.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost 
al Ministeri d’Economia i Hisenda i un altre al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 

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

 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació hi voten a favor els/les quatre regidors/es 
presents a la sessió adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.” i hi voten en contra els/les quatre regidors/es presents a la sessió 
adscrits/es al del grup municipal de “Convergència i Unió”, produint-se un empat en el 
resultat de la votació, circumstància per la qual es necessari procedir a una segona 
votació. 
 
Efectuada la segona votació persisteix el resultat d’empat atès que hi voten a favor 
els/les quatre regidors/es presents a la sessió adscrits/es al grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.” i hi voten en contra els/les quatre regidors/es 
presents a la sessió adscrits/es al del grup municipal de “Convergència i Unió”, fet pel 
qual el senyor Alcalde exerceix el vot de qualitat, amb la qual cosa s’aprova la proposta 
d’acord i en conseqüència l’adopció dels acords que la mateixa conté, els quals 
transcrits literalment diuen: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2011 que conté 
el següent resum per capítols de l’estat d'ingressos i de despeses: 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2011 
 

ESTAT DE DESPESES AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAL 

 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 

DESPESES DE PERSONAL 
   732.843,54
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2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS       1.229.909,81

3 
DESPESES FINANCERES 

           22.462,60

4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

         159.420,85

6 INVERSIONS REALS          739.988,55
7 

TRANSFERÈNCIES  CAPITAL 
                   0 

8 
ACTIUS FINANCERS 

                   0

9 
PASSIUS FINANCERS 

         113.048,18

  

TOTAL DESPESES 
 

 
      2.997.673,53 

 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2011 
ESTAT D’INGRESSOS AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 

IMPOSTOS DIRECTES 
1.053.993,78

2 IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00
3 

TAXES I ALTRES INGRESSOS 
584.095,24

4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

611.804,71

5 
INGRESSOS PATRIMONIALS 

1.500,00

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 0,00
7 

TRANSFERÈNCIES  CAPITAL 
686.279,80

8 
ACTIUS FINANCERS 

0,00

9 
PASSIUS FINANCERS 

0,00
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TOTAL INGRESSOS 
 

2.997.673,53

 
                       

Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies a comptar 
des del primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí 
Oficial de la Província, per tal que les persones interessades el puguin examinar a la 
Secretaria Municipal en hores d’atenció al públic per tal de formular les 
al·legacions i reclamacions que consideren convenients, amb el benentès que de no 
produir-se’n cap s’entendrà aprovat definitivament en els termes del que disposa 
l’article 169.1 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text 
Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Tercer.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost 
al Ministeri d’Economia i Hisenda i un altre al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE 
PREUS INSTADA PER 6TELL, SCCL, PEL QUE FA AL CONTRACTE DE LA 
CONCESSIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL “CASTELLNINS” DEL 
MUNICIPI  PEL CURS 2010-2011. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i 
la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Vist l’escrit presentat per la Sra. Mª Clara Puigventós i Gusi, en data 11 de febrer de 
2011 (Registre d’entrada núm. 219/11), actuant com a gerent de l’empresa 6TELL, 
SCCL, adjudicatària del contracte de concessió administrativa de la gestió del servei 
municipal de llar d’infants “Castellnins” de Castellgalí, formalitzat amb data 28 
d’octubre de 2009, en virtut del qual sol·licita la revisió de preus del contracte per al 
curs 2010-2011. 
 
Atès que a la clàusula 42 del plec de clàusules administratives particulars que va regir el 
procediment obert per a procedir a la seva adjudicació, disposa que: 
 
“Clàusula 42a. Revisió de l’aportació de l’Ajuntament i del preu unitari per àpat del 
servei de menjador. 1. Revisió de l’aportació de l’Ajuntament. El concessionari tindrà dret a la 
revisió de l’aportació de l’Ajuntament, en funció de les variacions que experimentin els 
diferents costos d'explotació i de conformitat amb la fórmula polinòmica següent: 
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Essent el significat de la simbologia el següent: 
 

 Ht =  Índex del cost de personal en el moment d’execució t. 
 H0 =  Índex del cost de personal en el moment d’execució 0. 
 IPCt =  Índex General de Preus al Consum (conjunt general publicat per l’Instituto 

Nacional de Estadística), en el moment d’execució 0. 
 IPC0 =  Índex General de Preus al Consum (conjunt general publicat per l’Instituto 

Nacional de Estadística), en el moment d’execució t. 
 

La variació del cost de personal es valorarà de conformitat amb l’índex ETCL de l’Institut 
Nacional d’estadística corresponent a la Comunitat Autònoma de Catalunya i sector serveis/el 
conveni col·lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya 
en vigor. 

 

Només s’aplicarà una única revisió de preus cada any, prenent com a moment t el dia 1 de 
setembre de cada any, respecte del primer de setembre de l’any precedent. Aquesta 
revisió anual de preus es farà cada any el mes de setembre coincidint amb l’inici del curs 
escolar.  
 
2. Revisió del preu unitari per àpat del servei de menjador. El concessionari, en el mateix 
moment de ser revisada l’aportació de l’Ajuntament, tindrà dret a la revisió del preu 
unitari per àpat del servei de menjador vigent en cada moment. 
 
La revisió d’aquest preu unitari es realitzarà de conformitat amb la variació 
experimentada per l’Índex de Preus al Consum del grup d’aliments i begudes no 
alcohòliques publicat per l’Instituto Nacional de Estadística segons Indice Nacional 
General y Grupos COICOP i per al càlcul s’utilitzaran els mateixos moments “t” i “o” 
que per a la revisió de l’aportació de l’Ajuntament” 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal amb data 21 de setembre de 2011, el qual 
transcrit literalment, diu: 
 

“I N F O R M E 
 

Requerit per emetre informe a la vista de la revisió de l’aportació de l’Ajuntament al 
finançament de l’escola bressol, sol·licitada per 6tell SCCL, s’informa: 
 

0

t

0

t
t

IPC
IPC0,1713

H
H0,8287K +=
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- La revisió de l’aportació de l’Ajuntament ve regulada per la clàusula 42a del 
Plec de Condicions.  
Els coeficients sol·licitats del 3,25% i 3% són correctes.  
Aplicats a la fórmula polinòmica donen un índex de: 1,03207. 
Aplicat al preu del curs 2009-2010, dóna un resultat de: 
186.549,00€ x 1,03207 = 192.531,62€, 
 lleugerament inferior al sol·licitat per 6tell SCCL. 

 
- Cal tenir en compte que d’acord amb la clàusula 41a) del Plec de Clàusules, 

l’aportació de l’Ajuntament a la retribució del concessionari és la xifra 
resultant anterior minorada en les quantitats percebudes en aplicació de les 
tarifes pel servei prestat. 
 

- Pel que fa al servei de menjador, la clàusula 41c) del Plec de Clàusules 
Administratives particulars, la retribució del concessionari serà d’acord amb 
el producte que obtingui per la liquidació de l’Ajuntament dels costos del 
servei segons els usuaris. 
 

- La revisió del servei de menjador es farà (clàusula 42.2) pel preu unitari per 
àpat del servei de menjador vigent en cada moment. 

 
Castellgalí, 21 de setembre del 2011 
L’Enginyer Municipal” 

 

Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S : 
 

Primer: Aprovar parcialment la revisió de preus instada per la Sra. Mª Clara  Puigventós 
i Gusi, en data 11 de febrer de 2011 (Registre d’entrada núm. 219/11), actuant com a 
gerent de l’empresa 6TELL, SCCL , adjudicatària del contracte de concessió 
administrativa del servei de l’escola bressol  del municipi, formalitzat amb data 28 
d’octubre de 2009, i en conseqüència, establir el pressupost d’explotació per la llar 
d’infants municipal “Castellnins” pel curs 2010-2011 per un total de 192.531,62 € i un 
cànon mensual de 16.044,30 €, d’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal 
abans transcrit. 
 
Segon: Notificar els precedents acords al concessionari del servei, l’empresa 6TELL, 
SCCL.  
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
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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 dels 
acords que la mateixa conté que són els que transcrits literalment diuen: 

Primer: Aprovar parcialment la revisió de preus instada per la Sra. Mª Clara  Puigventós 
i Gusi, en data 11 de febrer de 2011 (Registre d’entrada núm. 219/11), actuant com a 
gerent de l’empresa 6TELL, SCCL , adjudicatària del contracte de concessió 
administrativa del servei de l’escola bressol  del municipi, formalitzat amb data 28 
d’octubre de 2009, i en conseqüència, establir el pressupost d’explotació per la llar 
d’infants municipal “Castellnins” pel curs 2010-2011 per un total de 192.531,62 € i un 
cànon mensual de 16.044,30 €, d’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal 
abans transcrit. 
 
Segon: Notificar els precedents acords al concessionari del servei, l’empresa 6TELL, 
SCCL.  
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL PRESENTAT PER L’EMPRESA 
“EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A.” EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA JOAN 
CADEVALL, DEL CARRER PUIGTERRÀ I DE L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA.  

El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i 
la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Atès que per Decret de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 4 d’agost 
de 2011, es va resoldre adjudicar el contracte per a l’execució  de les obres del projecte 
d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer Puigterrà i de l’entorn de l’església 
d’aquest municipi, la licitació de les quals s’’ha efectuat per procediment obert, a 
l’empresa “EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A.” pel preu de 319.513,22 €, sense 
comptar l’I.V.A., el qual ascendeix a 57.512,38 €. 
 
Vist que la clàusula 30 del plec de clàusules administratives particulars que ha regit la 
contractació, disposa que: 
 

“24. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació definitiva, 
el contractista presentarà a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el 
treball, que serà informat en el termini de cinc dies naturals sobre la procedència de 
la seva aprovació. 
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En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut en el 
treball serà d’un mes des de la signatura del contracte. Si, a causa del fet que el 
contractista incomplís els terminis indicats en el paràgraf anterior, no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per a l’inici de les mateixes, no podrà 
reclamar cap ampliació de termini per aquest motiu.” 

 
Vista l’acta d’aprovació emesa per la coordinadora en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de les obres, designat per l'Ajuntament, el Sr. arquitecte tècnic municipal 
Jordi Llatjós i Sanuy 
 
Vist que pel tràmit procedent, l’òrgan competent de l’Ajuntament és el ple de la 
Corporació en base al que disposa l’article 2654 en relació al 264 e la Llei 8/1987 de 15 
d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball presentat per l’empresa 
“EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A.” en relació a l’execució de les obres del projecte 
d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, carrer Puigterrà i de l’entorn de l’església. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació, el ple acorda per quatre 
vots a favor, que es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al  grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”presents a la sessió i quatre 
abstencions, les quals es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al grup 
municipal de “Convergència i Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum, l’aprovació de l’acord que la mateixa conté, i que és 
el que es transcriu literalment a continuació:  

 
Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball presentat per l’empresa 
“EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A.” en relació a l’execució de les obres del projecte 
d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, carrer Puigterrà i de l’entorn de l’església. 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE EL REQUERIMENT A L’EMPRESA 
CESPA, S.A., PER A LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
JUSTIFICATIVA QUE CONTEMPLA L’ARTICLE 135.2 DE LA LLEI 30/2007 
DE 30 D’OCTUBRE, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, AMB 
CARÀCTER PREVI A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT I REGULACIÓ HARMONITZADA DEL SERVEI DE 
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RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DE 
CASTELLGALÍ. 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquesta qüestió bàsicament cavalca entre la 
legislatura anterior i l’actual, i que aquesta és la última acta de la mesa de contractació.  
 
Diu que tal com recordaran els regidors i regidores que són de la legislatura anterior que 
es va treure a concurs el servei de recollida d’escombraries i que es vare n presentar tres 
empreses, i que de la proposta d’adjudicació de la mesa de contractació, després de 
notificar-la a les tres empreses que es van presentar, CESPA, CLD i VILÀ VILA, una 
d’elles en els terminis legals perquè presentessin reclamacions o el que estimessin, 
varen  presentar un escrit d’al·legacions, la qual cosa  li  ha propiciat, com a president de 
la mesa de contractació, sol·licitar informe jurídic un nou informe tècnic a l’enginyer 
municipal perquè és ratifiques amb la puntuació atorgada, dels quals se’n desprèn que  
efectivament la proposta és que la oferta econòmicament més avantatjosa per a 
l’Ajuntament de Castellgalí, és la presentada per Cespa, SA. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar 
lectura de la proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa 
així s’efectua i la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Atès que per acord del ple de la corporació en sessió de data 28 de juliol de 2010 es va 
acordar iniciar l’expedient de licitació per procediment obert i regulació harmonitzada 
per a l’adjudicació del contracte de concessió de la gestió del servei públic de recollida i 
transport dels residus sòlids urbans al municipi de Castellgalí. 
 
Vist que per acord del ple de la corporació en sessió de data 24 de novembre de 2010 es 
va acordar aprovar l’expedient de contractació del servei públic de recollida i transport 
de residus sòlids urbans al municipi de Castellgalí, així com el plec de clàusules 
administratives particulars i el de prescripcions tècniques i la convocatòria del 
procediment obert i regulació harmonitzada per a l’adjudicació del contracte. 
 
Atès que havent estat publicat el corresponent anunci al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Castellgalí, al tauler oficial d’edictes de la Corporació així com al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 27 de gener de 2011, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5803 de data 25 de gener de 2011, al 
Butlletí Oficial de l’Estat número 38 de data 14 de febrer de 2011 i al Diari Oficial de la 
Unió Europea de data 18 de gener de 2011, es varen presentar proposicions per a 
prendre part en la licitació per les empreses següents: 
 

- CONCESIONARIA BARCELONESA, S.L. 
- CONTENIDORS VILÀ VILA, S.L. 
- CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

AUXILIARES, S.A 
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Atès que la Mesa de Contractació es va reunir en acte no públic amb data 24 de febrer 
de 2011 per tal de procedir a l’obertura dels sobres núm. 1 i qualificació de la 
documentació administrativa presentada pels licitadors. 
 
Vist que d’acord amb la clàusula 19 del PCAP, la Mesa de Contractació es va reunir en 
acte públic el dia 28 de febrer de 2011 per tal de procedir a l’obertura dels sobres 
números 2 relatius a la documentació tècnica dels criteris a valorar mitjançant un judici 
de valor, així com també el dia 21 de març de 2011 per tal de procedir a l’obertura dels 
sobres número 3 relatius a la documentació de la proposta econòmica a valorar 
mitjançant l’aplicació d’una fórmula. 
 
Considerant que de conformitat amb el que disposa la clàusula 19 del PCAP,  així com 
l’article 144.1 de la  Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LLCSP), abans de valorar la documentació obrant als sobres número 2 i 3, la 
Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris, per la qual cosa es 
va donar trasllat als serveis tècnics municipals de la documentació continguda als sobres 
número 2 i 3 presentats pels licitadors admesos, per tal que s’emetessin els 
corresponents informes aplicant els criteris de valoració contemplats en el PCAP. 
 
Vist que una vegada emesos els corresponents informes tècnics s’ha procedit a la seva 
valoració per tal de determinar l’oferta econòmicament més avantatjosa per a 
l’Ajuntament, en aplicació dels criteris d’adjudicació indicats a la clàusula núm. 15, fet 
pel qual la Mesa de Contractació en acte públic celebrat el dia 13 de maig de 2011, va 
acordar per unanimitat dels seus membres proposar al ple de l’ajuntament, com a òrgan 
de contractació competent, la proposta d’adjudicació del contracte que deriva de la 
licitació del procediment obert i regulació harmonitzada del servei de recollida i 
transport dels residus sòlids urbans de Castellgalí, a l’empresa CESPA, S.A. pel preu de 
72.870,97 € sense comptar l’IVA, el qual ascendeix a 5.829,68 €. 
 
Atès que amb data 16 de maig de 2011 (R.E. núm. 777/11) la mercantil Concesionaria 
Barcelonesa, S.L. va presentar un escrit d’al·legacions al respecte de la proposta 
d’adjudicació de la Mesa de Contractació. 
 
Vist que per Providència de l’Alcaldia-Presidència de data 25 de maig de 2011 es va 
donar trasllat de l’escrit d’al·legacions a l’empresa CESPA, S.A per tal de que formulés 
les observacions que considerés escaients respecte les al·legacions presentades. 
 
Atès que amb data 10 de juny de 2011 (R.E. núm. 434/11) l’empresa CESPA, S.A va 
presentar un escrit d’al·legacions davant l’Ajuntament al respecte de les al·legacions 
presentades per l’empresa Concesionaria Barcelonesa, S.L. 
 
Vist l’informe emès per l’enginyer municipal de data 15 de juliol de 2011 així com 
l’informe jurídic emès al respecte de les al·legacions presentades per les empreses 
Concesionaria Barcelonesa, S.L. i CESPA, S.A., els quals obren a l’expedient. 
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Atès que amb data 14 de setembre de 2011 es va reunir la Mesa de contractació, la qual 
va acordar per unanimitat dels seus membres, i d’acord amb els informes tècnics i 
jurídics que obren a l’expedient, desestimar les al·legacions presentades per l’empresa 
Concesionaria Barcelonesa, S.L. i proposar l’adjudicació del contracte del servei de 
recollida i transport dels residus sòlids urbans de Castellgalí a l’empresa CESPA, S.A. 
en considerar que és l’oferta econòmicament més avantatjosa pels interessos 
municipals. 
 
Atès que prèvia a l’adjudicació del contracte per part de l’òrgan de contractació, i 
d’acord amb el que disposa la clàusula 21.2 del PCAP, el ple de l’ajuntament requerirà 
al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, per tal que en el 
termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que hagi rebut el 
requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el 
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social o autoritzi a 
l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació de l’anterior, així com 
disposar efectivament dels medis que s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a 
l’execució del contracte conforme l’article 53.2 de la LLCSP, així com la documentació 
acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva. 
 
Vist que l’òrgan competent per a l’adjudicació del contracte és el Ple municipal, d’acord 
amb el que disposa la Disposició addicional segona de la LLSCP. 
 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S : 
 
Primer: Requerir a l’empresa CESPA, S.A, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des del següent a aquell en que hagi rebut la notificació del present acord, 
procedeixi a la presentació de la següent documentació: 
 

- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

- Resguard d’haver constituït la garantia definitiva per l’import del 5% de l’import 
de l’adjudicació del contracte, sense incloure l’I.V.A. 

 
 
Segon: Delegar en l’Alcaldia-Presidència la competència per a la resolució de les 
al·legacions presentades així com l’adjudicació del contracte, i facultar-la perquè pugui, 
tant àmpliament com en dret sigui possible, adoptar els acords i formalitzar els 
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documents necessaris que requereixin l’eficàcia dels acords adoptats, d’acord amb el 
que es disposa a la part expositiva de la present proposta d’acord. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació, el ple acorda per quatre 
vots a favor, que es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al  grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”presents a la sessió i quatre 
abstencions, les quals es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al grup 
municipal de “Convergència i Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords  que la mateixa conté, i que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Requerir a l’empresa CESPA, S.A, per tal que en el termini de 10 dies hàbils a 
comptar des del següent a aquell en que hagi rebut la notificació del present acord, 
procedeixi a la presentació de la següent documentació: 
 

- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

- Resguard d’haver constituït la garantia definitiva per l’import del 5% de l’import 
de l’adjudicació del contracte, sense incloure l’I.V.A. 

 
 
Segon: Delegar en l’Alcaldia-Presidència la competència per a la resolució de les 
al·legacions presentades així com l’adjudicació del contracte, i facultar-la perquè pugui, 
tant àmpliament com en dret sigui possible, adoptar els acords i formalitzar els 
documents necessaris que requereixin l’eficàcia dels acords adoptats, d’acord amb el 
que es disposa a la part expositiva de la present proposta d’acord. 
 
8. APROVACIÓ, SI S’ECAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE PROTECCIÓ 
CIVIL MUNICIPAL PER NEVADES (NEUCAT) I DEL PLA DE PROTECCIÓ 
CIVIL D’ACCIDENTS GREUS EN ESTABLIMENTS AMB SUBSTÀNCIES 
PERILLOSES (SEQCAT) 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i 
la qual transcrita literalment, diu: 
 
 
 
“Les característiques del terme municipal de Castellgalí, amb 17,21 km2 de superfície,  
determinen una sèrie de riscos que requereixen metodologies tecnicocientífiques 
adequades i més o menys sofisticades, per estudiar-los, tractar-los i avaluar-los. D’entre 
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aquests, trobem els riscos especials que són aquells per als quals hi ha planificació 
d’emergències a nivell autonòmic, és a dir, aquells per als quals la Generalitat de 
Catalunya ha aprovat el corresponent Pla especial de protecció civil, i els riscos 
específics formats per aquells que poden afectar el municipi,  per als quals no hi un pla 
especial. Segons la normativa vigent i segons els plans d’emergència especials de la 
Generalitat de Catalunya, aquest municipi és objecte dels riscos especials següents:  
 

- Incendis forestals 
- Inundacions 
- Nevades 
- Sísmic 
- Accidents greus en establiments amb substàncies 
perilloses 

 
La gestió dels episodis de nevades d’aquests últims anys ha posat de manifest la 
importància que el municipi de Castellgalí també tingui aprovat i posi en funcionament 
el pla d’actuació municipal per nevades.  
 
El Pla especial d’emergència per nevades a Catalunya (Neucat) estableix l’estratègia 
general a tot el país per fer front a aquestes situacions de risc meteorològic a Catalunya. 
 
El municipi de Castellgalí és considerat pel Pla Neucat, com a municipi especialment 
recomanat per a fer el PAM de nevades, donat que té diversos nuclis de població 
dispersos i aïllats. 

 
Així mateix, en el municipi de Castellgalí hi ha present una instal·lació industrial, 
classificada com a nivell ALT segons el Reial Decret 1254/1999 per la fabricació de 
biocides. Aquest fet Obliga al municipi a disposar del Pla d’Emergència per als 
accidents greus amb substàncies perilloses tal com determina el Pla d’Emergències 
Exterior del Sector Químic de Catalunya (PLASEQCAT). 
 
L’Ajuntament de Castellgalí, tenint en compte els antecedents exposats i el risc per 
nevades i d’accidents greus amb substàncies amb matèries perilloses, ha encarregat la 
redacció dels Plans de protecció civil per nevades i per accidents greus en establiments 
amb substàncies perilloses, en el quals s’identifiquen, s’avaluen i es tracten els riscos en 
aquests àmbits, i que serveixen com a i instrument de planificació de les actuacions 
municipals i dels recursos necessaris per portar-les a terme davant les emergències 
generades. 

 
El Pla esmentat ha estat elaborat d’acord amb les prescripcions previstes en la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i el Decret 210/1999, de 27 de 
juliol, pel qual s’aprova l’estructura del contingut per a l’elaboració i l’homologació 
dels plans de protecció civil municipals.  
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L’article 25.2 c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 66.2 c) i f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, atorguen al municipi 
les competències sobre protecció civil, prevenció i extinció d’incendis, així com de 
protecció del medi ambient.  

 
Així mateix l’article 47 de la Llei  4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de 
Catalunya, estableix que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil 
Catalunya i disposen  de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta 
matèria. El punt 2 d’aquest mateix article disposa que correspon als Plens dels 
Ajuntament s aprovar el Pla bàsic d’emergència municipal, els plans específics 
municipals, els plans d’actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de 
planificació de protecció civil d’àmbit municipal. 

 
L’article 48 del text legal citat en el paràgraf  anterior, preveu que l’Alcalde és 
l’autoritat  superior en matèria de  protecció civil i, entre altres funcions, li correspon 
elaborar i sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament el Pla bàsic d’emergència 
municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general, 
qualsevol instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal, entre altres.  
 
Paral·lelament, l’article 46 de la Llei 4/1997, disposa que és funció de la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, entre altres, la d’homologar els plans de protecció civil 
d’àmbit municipal i supramunicipal que li corresponguin. 
 
Per resolució IRP/3980/2010 de 9 de desembre, del Departament d’Interior, relacions 
institucionals i participació de la Generalitat de Catalunya es va atorgar a l’Ajuntament 
de Castellgalí per a la redacció dels plans de protecció civil per import de 1.255,00 €. 
  
Per tot el qual l’Alcaldia-Presidència proposa al ple de la Corporació l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de protecció civil municipal per nevades de 
Castellgalí (NEUCAT) redactat pel senyor Jordi Terradas Martí, enginyer tècnic 
forestal. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Pla de protecció civil municipal d’accidents greus en 
establiments amb substàncies perilloses de Castellgalí (SEQCAT) redactat pel senyor 
Jordi Terradas Martí, enginyer tècnic forestal. 
 
Tercer.- Sotmetre ambdós plans de protecció civil municipal a informació pública pel 
termini de 30 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la inserció del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província per tal que les persones 
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interessades els puguin examinar a la Secretaria Municipal en horari d’atenció al públic 
i presentar les al·legacions i/o suggeriments que estimin pertinents, amb el ben entès que 
de no presentar-se’n cap els plans esdevindran aprovats definitivament sense la 
necessitat de l’adopció d’un ulterior acord. 
 
Quart.- Presentar, una vegada aprovats definitivament, el Pla de protecció civil 
municipal per nevades (NEUCAT) i el d’accidents greus en establiments amb 
substàncies perilloses (SEQCAT) de Castellgalí a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya per a la seva homologació.  
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté, els 
quals transcrits literalment diuen: 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de protecció civil municipal per nevades de 
Castellgalí (NEUCAT) redactat pel senyor Jordi Terradas Martí, enginyer tècnic 
forestal. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Pla de protecció civil municipal d’accidents greus en 
establiments amb substàncies perilloses de Castellgalí (SEQCAT) redactat pel senyor 
Jordi Terradas Martí, enginyer tècnic forestal. 
 
Tercer.- Sotmetre ambdós plans de protecció civil municipal a informació pública pel 
termini de 30 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la inserció del 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província per tal que les persones 
interessades els puguin examinar a la Secretaria Municipal en horari d’atenció al públic 
i presentar les al·legacions i/o suggeriments que estimin pertinents, amb el ben entès que 
de no presentar-se’n cap els plans esdevindran aprovats definitivament sense la 
necessitat de l’adopció d’un ulterior acord. 
 
Quart.- Presentar, una vegada aprovats definitivament, el Pla de protecció civil 
municipal per nevades (NEUCAT) i el d’accidents greus en establiments amb 
substàncies perilloses (SEQCAT) de Castellgalí a la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya per a la seva homologació. 
 

9, APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ 
DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 22 DE SETEMBRE 
DE 2011, RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE 
DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA PER A LA CONSTRUCCIÓ I 
EXPLOTACIÓ D’UN SERVEI DE CENTRE RESIDENCIAL I DE CENTRE DE 
DIA PER A LA GENT GRAN. 
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El senyor Alcalde exposa al ple que es tracta d’un decret d’Alcaldia que es va dictar per 
a resoldre una  petició que va entrar amb data 22 de setembre formulada pel Sr. Antoni 
Roca Sanentill, en representació de l’Empresa Constructora Familiar, SA, (EMCOFA, 
S.A), mitjançant la qual es sol·licitava que  amb la màxima celeritat possible , deguda a 
que tenen que concertar  una hipoteca amb Bankia, tot i que l’òrgan competent per 
aprovar-ho  és el ple, fet pel qual es proposa ratificar aquest decret dictat per raó 
d’urgència. 
 
Afegeix que en el plec de clàusules i en el contracte signat en el seu moment, es 
permetia que el concessionari sol·licités una hipoteca de la concessió d’obra pública i 
que tal com saben els/les regidors/es, EMCOFA és una empresa constructora, tot i que 
el seu objecte social, quan es van presentar en el concurs inicialment, també permet la 
gestió de centres geriàtrics i de centres esportius, i aquesta setmana passada per part de 
secretaria van tenir que fer  un esforç important per a poder-ho tenir tot apunt atesa la 
sol·licitud de la cessió del contracte a una empresa que és diu residencial Castellgalí, 
SL, la qual  és una empresa participada en el 100%  pel grup EMCOFA . Indica que a 
l’expedient obren còpia dels estatuts d’EMCOFA i còpia dels estatuts de 
RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, SL, que per tant serà qui s’encarregarà de la gestió, 
és a dir qui serà la titular del contracte, després de l’adopció de l’acord del ple, per tal 
que vagin al notari i  ho comuniquin a l’Ajuntament. 
 
 Diu així mateix que també ens han posat en coneixement de l’Ajuntament  que han 
subcontractat la gestió del centre  a la Fundació IBADA,  la qual ja gestiona altres 
residències  a la comarca. 
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual 
transcrita literalment, diu: 
 
“Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 22 de setembre de 2011 (núm. 287/11) 
el qual transcrit literalment diu: 
 
“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Vista la instància presentada amb data d’avui (registre d’entrada núm. 1.472) pel senyor Antoni Roca i 
Serentill, amb D.N.I. núm. 38.065.524-H, en representació de la mercantil “EMPRESA 
CONSTRUCTORA FAMILIAR, S.A. (EMCOFA)”, empresa adjudicatària del contracte de concessió 
d’obra pública per a la construcció i explotació d'un servei de centre residencial i de centre de dia per a la 
gent gran en l’equipament públic situat al sector 2A del municipi, formalitzat amb data 18 de juny de 
2008 prèvia adjudicació per acord del ple de l’Ajuntament adoptat a la sessió de data 26 de març del 
mateix any, així com de la mercantil “RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L”, en virtut de la qual 
sol·licita que l’Ajuntament de Castellgalí autoritzi expressament la cessió del contracte indicat  a 
l’empresa “RESIDENCIAL CASTELLGALÍ S.L.”. 
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Vist que la representació de l’empresa EMCOFA S.A. que ostenta el senyor Antoni Roca dimana del seu 
càrrec d’Apoderat segons escriptura pública d’apoderament atorgada en data 14 de gener de 2008, davant 
del Notari d’Igualada, Sr. César Martín Núñez, amb el número 75 del seu protocol, inscrita al Registre 
Mercantil de Barcelona, al Tom 36651, Foli 119, Full 44692, inscripció 37, així com que la que ostenta 
l’interessat de la societat RESIDENCIAL CASTELLGALÍ S.L.,  amb C.I.F. B-65474322 dimana del seu 
càrrec de representant de l’entitat Administradora Única segons escriptura pública de constitució i 
nomenament, atorgada en data 29 de desembre de 2010, davant del Notari d’Igualada, Sr. Carlos Jiménez 
Fueyo, amb el número 2363 del seu protocol, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 42334, 
Foli 138, Full 404257, representació que ja tinc acreditada davant aquest Ajuntament respecte 
d’EMCOFA. 

 

Atès que a la instància presentada es sol·licita, així mateix, que l’Ajuntament de Castellgalí prengui 
coneixement de la subcontractació de la gestió del centre assistencial objecte del contracte l’entitat 
“INSTITUCIÓ BENÈFICA D’AMICS DELS AVIS (IBADA)”. 

 

Considerant que de conformitat amb el que determina la Disposició Transitòria Primera de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant LLCSP) el contracte indicat 
anteriorment es regirà, en quan als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de 
pròrrogues, per la normativa anterior, la qual ens remet a l’aplicació del Text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 d’abril 
(en endavant TRLLCAP).  
 
Tenint en compte, tal com indica el sol·licitant en el seu escrit, que tal i com ha establert reiteradament la 
doctrina administrativista, la regulació procedimental respecte dels contractes es regirà segons determinin 
les normes vigents en cada moment en matèria de contractació, amb independència de quan s’hagués 
adjudicat el contracte. 

 

Considerant que al marge de l’anterior, la figura de la cessió del contracte apareix regulada de forma 
pràcticament idèntica a l’article 114 TRLLCAP i 209 LLCSP. 

 

Vist que a l’apartat sisè de l’escrit presentat es manifesta i garanteix que als efectes del que es preveu a la 
clàusula 37 del plec de clàusules administratives particulars sobre la solvència requerida pel 
concessionari, que RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L. té a la seva disposició, tal com regula l’article 
52 LLCSP, els medis financers, tècnics i humans d’EMCOFA S.A., en tant empresa pertanyent al mateix 
grup empresarial, així com que en qualsevol cas EMCOFA S.A.  garanteix el compliment del contracte 
per part de RESIDENCIAL CASTELLGALÍ S.L. segons el que determina l’article 73 bis LLCSP. 
 
Considerant que així mateix resulta aplicable per analogia al cas que ens ocupa el que disposa l’article 
54.1 in fine de la pròpia Llei. 
 
Atès que a la instància presentada s’hi adjunta un document annex en virtut del qual el compareixent 
declara que RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L. reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides i 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 43 i 49 
LLCSP i que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i 
no s’ha donat de baixa de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.  
 
Considerant que l’òrgan de contractació és el ple de l’Ajuntament de conformitat amb el que determina la 
Disposició Addicional segona de la LLCSP i atesa la urgència que concorre per tal que la societat 
RESIDENCIAL CASTELLGALÍ S.L. pugui formalitzar les operacions financeres que resultin 
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necessàries per a la viabilitat econòmica del projecte, en ús de les atribucions que confereixen a aquesta 
Alcaldia-Presidència els articles 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim 
local i 53.1 k) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 
 
Vist el que disposa l’article 210 LLCSP en relació a la subcontractació. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Autoritzar de forma expressa la cessió del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d'un servei de centre residencial i de centre de dia per a la gent gran en 
l’equipament públic situat al sector 2A del municipi, adjudicat a l’empresa EMCOFA, S.A. i formalitzat 
amb data 18 de juny de 2008, a favor de la mercantil RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L., 
condicionant l’eficàcia jurídica de la present resolució al compliment de les condicions contingudes en els 
apartats segon, tercer, quart i cinquè de la present resolució. 

 
Segon: Requerir a les mercantils EMCOFA S.A. i RESIDENCIAL CASTELLGALÍ S.L. per tal que 
elevin a escriptura pública la cessió del contracte. 
 
Tercer: Requerir a la societat RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L. per tal que procedeixi a presentar a 
aquest Ajuntament la garantia definitiva del contracte per import de CENT NORANTA-NOU MIL 
CINQUANTA-SIS EUROS (199.056,00 €). 
 
Quart:  Que es procedeixi a la devolució de la garantia definitiva constituïda per EMCOFA, S.A. per 
l’import indicat en l’apartat anterior una vegada s’hagi procedit a la constitució de la mateixa per la 
societat RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L. 
 
Cinquè: Requerir al senyor Antoni Roca i Serentill per tal que prèviament a la ratificació de la present 
resolució pel ple de la Corporació a la propera sessió que se celebri, presenti la documentació acreditativa 
de la solvència econòmica així com de la tècnica de l’empresa RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L., 
així com del seu personal directiu i tècnic en els termes i medis que contempla la clàusula 37 del plec de 
clàusules administratives particulars en els seus apartats g) i h). 
 
Sisè: Donar per assabentat a l’Ajuntament de Castellgalí de la subcontractació de la gestió del centre que 
han convingut efectuar les societats EMCOFA, S.A. i RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L., amb la 
INSTITUCIÓ BENÈFICA D’AMICS DELS AVIS (IBADA). 

 

Setè: Requerir a les mercantils EMCOFA S.A. i RESIDENCIAL CASTELLGALÍ S.L., així com a la 
INSTITUCIÓ BENÈFICA D’AMICS DELS AVIS (IBADA), per tal que presentin a l’Ajuntament de 
Castellgalí, la documentació acreditativa de que la prestació parcial subcontractada no excedeix el 60 % 
de l’import d’adjudicació, així com la documentació que justifiqui de manera suficient l’aptitud de 
l’entitat subcontractista per a l’execució de la gestió del centre per referència als elements tècnics i 
humans de que disposa i de la seva experiència, en un termini no superior a 15 dies a comptar des del 
primer dia hàbil següent a la recepció de la notificació de la present resolució. 

 
Vuitè: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple de la Corporació a la propera sessió que se 
celebri. 
  
Castellgalí, 22 de setembre de 2011. 
L’Alcalde-President:      Davant meu, 
        El Secretari: 
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Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents 

 

A C O R D S : 
 

Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 22 de 
setembre de 2011 (núm. 287/11) i en conseqüència ratificar l’adopció dels següents: 

 
Primer: Autoritzar de forma expressa la cessió del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d'un servei de centre residencial i de centre de dia per a la gent gran en 
l’equipament públic situat al sector 2A del municipi, adjudicat a l’empresa EMCOFA, S.A. i 
formalitzat amb data 18 de juny de 2008, a favor de la mercantil RESIDENCIAL 
CASTELLGALÍ, S.L., condicionant l’eficàcia jurídica de la present resolució al compliment de 
les condicions contingudes en els apartats segon, tercer, quart i cinquè de la present resolució. 

 
Segon: Requerir a les mercantils EMCOFA S.A. i RESIDENCIAL CASTELLGALÍ 
S.L. per tal que elevin a escriptura pública la cessió del contracte. 
 
Tercer: Requerir a la societat RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L. per tal que 
procedeixi a presentar a aquest Ajuntament la garantia definitiva del contracte per 
import de CENT NORANTA-NOU MIL CINQUANTA-SIS EUROS (199.056,00 €). 
 
Quart:  Que es procedeixi a la devolució de la garantia definitiva constituïda per 
EMCOFA, S.A. per l’import indicat en l’apartat anterior una vegada s’hagi procedit a la 
constitució de la mateixa per la societat RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L. 
 
Cinquè: Requerir al senyor Antoni Roca i Serentill per tal que prèviament a la 
ratificació de la present resolució pel ple de la Corporació a la propera sessió que se 
celebri, presenti la documentació acreditativa de la solvència econòmica així com de la 
tècnica de l’empresa RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L., així com del seu personal 
directiu i tècnic en els termes i medis que contempla la clàusula 37 del plec de clàusules 
administratives particulars en els seus apartats g) i h). 
 
Sisè: Donar per assabentat a l’Ajuntament de Castellgalí de la subcontractació de la gestió del 
centre que han convingut efectuar les societats EMCOFA, S.A. i RESIDENCIAL 
CASTELLGALÍ, S.L., amb la INSTITUCIÓ BENÈFICA D’AMICS DELS AVIS (IBADA). 
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Setè: Requerir a les mercantils EMCOFA S.A. i RESIDENCIAL CASTELLGALÍ S.L., així 
com a la INSTITUCIÓ BENÈFICA D’AMICS DELS AVIS (IBADA), per tal que presentin a 
l’Ajuntament de Castellgalí, la documentació acreditativa de que la prestació parcial 
subcontractada no excedeix el 60 % de l’import d’adjudicació, així com la documentació que 
justifiqui de manera suficient l’aptitud de l’entitat subcontractista per a l’execució de la gestió 
del centre per referència als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva experiència, 
en un termini no superior a 15 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la recepció de la 
notificació de la present resolució. 

 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
A la fase de debat la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló pregunta al respecte de si la societat “RESIDENCIAL 
CASTELLGALÍ, S.L.” ha estat constituïda aquest any mateix, a la qual cosa li respon 
afirmativament el senyor Alcalde. 
 
La senyora regidora pregunta a continuació si es tracta d’una societat limitada a la qual 
cosa li respon afirmativament el senyor Alcalde indicant que està participada en el 100 
% pel grup EMCOFA i que es tracta d’una operació mercantil, amb l’objecte de 
formalitzar la hipoteca amb BANKIA. Afegeix que l’execució de les obres va estar 
bastant de temps aturada precisament per manca de finançament i que el que pretenen es 
poder constituir aquesta hipoteca i que li hauria preocupat si el 100 % de 
RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L. no pertanyés al grup EMCOFA. Indica també 
que pel que li han  traslladat els responsables de l’empresa tenen ganes de començar 
l’explotació, si tot va bé, a inicis del proper any després de que l’ICASS homologui i 
concerti les places que tenen que concertar, del  50% . 
 
Conclou dient  que la mostra més evident de que estan executant tota l’obra, que 
recordaran amb que segons l’estudi de viabilitat superava els 4 milions d’euros, i que no 
sap si ara amb les circumstàncies econòmiques els hi costarà menys, però que 
efectivament era una inversió que la fan tota  ells i que l’han de rescabalar i recuperar 
amb els 40 més els possibles i els 20 anys de pròrroga que se’ls hi doni de la concessió 
d’obra pública, i que  per tant la mostra més clara de que tenen voluntat d’acabar i de 
posar en funcionament i de seguir, és suficient. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació, el ple acorda per quatre 
vots a favor, que es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al  grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”presents a la sessió i quatre 
abstencions, les quals es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al grup 
municipal de “Convergència i Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords  que la mateixa conté, i que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 
 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 22 de 
setembre de 2011 (núm. 287/11) i en conseqüència ratificar l’adopció dels següents: 
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Primer: Autoritzar de forma expressa la cessió del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i explotació d'un servei de centre residencial i de centre de dia per a la gent gran en 
l’equipament públic situat al sector 2A del municipi, adjudicat a l’empresa EMCOFA, S.A. i 
formalitzat amb data 18 de juny de 2008, a favor de la mercantil RESIDENCIAL 
CASTELLGALÍ, S.L., condicionant l’eficàcia jurídica de la present resolució al compliment de 
les condicions contingudes en els apartats segon, tercer, quart i cinquè de la present resolució. 

 
Segon: Requerir a les mercantils EMCOFA S.A. i RESIDENCIAL CASTELLGALÍ 
S.L. per tal que elevin a escriptura pública la cessió del contracte. 
 
Tercer: Requerir a la societat RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L. per tal que 
procedeixi a presentar a aquest Ajuntament la garantia definitiva del contracte per 
import de CENT NORANTA-NOU MIL CINQUANTA-SIS EUROS (199.056,00 €). 
 
Quart:  Que es procedeixi a la devolució de la garantia definitiva constituïda per 
EMCOFA, S.A. per l’import indicat en l’apartat anterior una vegada s’hagi procedit a la 
constitució de la mateixa per la societat RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L. 
 
Cinquè: Requerir al senyor Antoni Roca i Serentill per tal que prèviament a la 
ratificació de la present resolució pel ple de la Corporació a la propera sessió que se 
celebri, presenti la documentació acreditativa de la solvència econòmica així com de la 
tècnica de l’empresa RESIDENCIAL CASTELLGALÍ, S.L., així com del seu personal 
directiu i tècnic en els termes i medis que contempla la clàusula 37 del plec de clàusules 
administratives particulars en els seus apartats g) i h). 
 
Sisè: Donar per assabentat a l’Ajuntament de Castellgalí de la subcontractació de la gestió del 
centre que han convingut efectuar les societats EMCOFA, S.A. i RESIDENCIAL 
CASTELLGALÍ, S.L., amb la INSTITUCIÓ BENÈFICA D’AMICS DELS AVIS (IBADA). 

 

Setè: Requerir a les mercantils EMCOFA S.A. i RESIDENCIAL CASTELLGALÍ S.L., així 
com a la INSTITUCIÓ BENÈFICA D’AMICS DELS AVIS (IBADA), per tal que presentin a 
l’Ajuntament de Castellgalí, la documentació acreditativa de que la prestació parcial 
subcontractada no excedeix el 60 % de l’import d’adjudicació, així com la documentació que 
justifiqui de manera suficient l’aptitud de l’entitat subcontractista per a l’execució de la gestió 
del centre per referència als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva experiència, 
en un termini no superior a 15 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la recepció de la 
notificació de la present resolució. 
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10. PRECS I PREGUNTES: 
 
La senyora regidora adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, Núria Lozano 
i Arcas pregunta en primer lloc que voldria saber per quin motiu el casal jove en 
aquestes últimes setmanes ha estat tancat durant unes quantes tardes, canviant el rètol de 
la porta amb diferents motius i si això doncs continuarà o s’aturarà. Afegeix que més 
que res, ho diu perquè tenim un altre casal i que els nens poden anar a l’altre casal però 
el problema que tenim amb aquests dos casals, és que en el casal jove, tenim els 
ordinadors del casal jove que estan preparats amb un sistema  informàtic que és diu 
Lincat que és el que es fa servir a l’escola,  i que és perfecte ja que  els nens poden 
estudiar, imprimir, fer el que faci falta al casal jove, però en el moment en que els nens 
tant de primària com de secundaria van al casal normal, tenim el problema és que estem 
treballant amb un Windows que no està actualitzat 
 
La senyora regidora Ana Belén Jara i Martínez, adscrita al al grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, li respon que el punt d’informació juvenil s’ha 
tingut que tancar en ocasions per suplències i que la qüestió plantejada es tindrà en 
compte d’ara en endavant. 
 
En segon lloc la senyora regidora adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Núria Lozano, exposa al ple que al camp de futbol hi ha hagut fins ara un senyor que en 
feia la neteja molt bé, i que creu que qualsevol persona que hagi anat  al camp de futbol, 
mentre aquesta persona ho ha estat fent, ho pot confirmar, i  que ara aquest senyor, pels 
motius personals que sigui està de baixa, i pregunta si l’equip de govern posarà alguna 
altra persona perquè aquest camp de futbol i les instal·lacions pertinents estiguin bé. 
 
Li respon la senyora delegada de l’Àrea d’esports, Carme Lledó i Martínez, adscrita al 
grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”,dient que de moment ho 
fa la brigada els divendres perquè les instal·lacions estiguin en condicions els caps de 
setmana, que és quan es fan les competicions esportives, mentre es busca una solució al 
respecte de la baixa d’aquest senyor ja que si aquesta continua segurament se l’haurà de 
suplir. 
 
La senyora regidora Núria Lozano indica que el problema consisteix en que a part que 
es juga el dissabte i el diumenge, s’entrena de dilluns a divendres  i que tota la setmana 
hi ha un moviment molt gran i que si ara es veu el camp no té res a veure a com estava 
abans ja que aquest senyor ho portava molt bé i que potser s’hauria de posar una altra 
persona perquè s’està fent malbé. 
 
La senyora regidora Carme Lledó li respon que tal com li ha dit ho tenen present però 
que tot ha estat molt sobtat ja que aquest senyor es va reincorporar el dia 20 i el dia 21 
va tornar a causar baixa. 
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En tercer lloc la senyora regidora Núria Lozano diu que al respecte de les festes 
populars hi va haver implicació per part de les diferents entitats del municipi però que 
considera que per part de l’Ajuntament no va haver-hi la informació necessària i que la 
repercussió d’assistència ha estat mínima més que res perquè la gent no ho sabia. 
 
La senyora regidora Ana Belén Jara li respon que la informació va ser la mateixa en tots 
els actes a la qual cosa la senyora regidora Núria Lozano li indica que hi ha gent que 
treballa i que si no li arriba la informació a la bústia ho desconeix, afegint que qui va al 
camp de futbol o als bars o comerços pot veure els anuncis, però que la gent que va del 
treball a casa seva ho desconeix.  
 
La senyora regidora Ana Belén Jara li respon que si t’arriba la informació que hi havia 
un correfoc i s’ha informat mitjans un rètol, no a la bústia no, però bé si sabies que hi 
havia el correfoc també havies de saber que és feia la pedalada perquè era el mateix 
cartell.  
 
La senyora regidora adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, Maria Isabel 
Garcia i Sansegundo intervé per dir  que ella només va veure el rètol relatiu a la 
pedalada i això perquè un organitzador li va portar 48 hores abans. 
 
La senyora regidora Núria Lozano diu que s’hauria d’intentar que la propera vegada la 
informació sigui una mica més fluida i que si no volen la despesa de correu, caldria 
buscar altres solucions perquè arribi a tothom. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló diu que s’hauria de fer una bustiada i que la gent realment s’ha queixat de que 
no ha anat als actes perquè no ho sabia, afegint que quan hi ha eleccions bé que es corre 
si fa falta, bústia per bústia. 
 
En últim lloc la senyora regidora adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Maria Isabel Garcia i Sansegundo pregunta com es farà la contractació de personal per a 
la residència, si per medis públic com a través de l’INEM o del Consorci a la qual cosa 
li respon  el senyor Alcalde que això ho han d’acabar de concretar amb l’empresa. 
Afegeix que d’acord amb el plec de clàusules l’adjudicatària estava obligada a fer un 
curs de formació, el qual ja es va fer a través del Consell Comarcal, i que en aquest 
sentit s’ha de crear una comissió en la que hi ha de participar un representant municipal, 
que decidiran si serà un càrrec electe, un càrrec tècnic o potser algú que gestiona la 
borsa de treball que hi ha al Consorci de formació i iniciatives del Bages Sud, i que 
d’acord amb el concessionari, suposa que amb responsables d’IBADA, es recolliran els 
currículums i s’efectuarà el procés selectiu. 
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Afegeix que d’això s’intentarà fer-ne el màxim de difusió, i que comença a córrer la veu 
i la gent ha demanat què s’ha de fer, i això s’ha ja s’ha filtrat d’alguna manera, i ja hi 
hagut qui ha enviat currículums a la residència de Navarcles que també gestiona 
IBADA, però els qui venen a l’Ajuntament se’ls deriva de moment a la borsa de treball 
del Consorci, i en aquest últim trimestre de l’any, no sap encara quan serà, l’empresa ha 
d’acabar d’endreçar la qüestió. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores i 22 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. 


