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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 27 DE JULIOL DE 2011. 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 27 de juliol 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 Rosa Maria Serra i oliva, 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". 
 
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 les actes de la sessió de constitució del ple de l’Ajuntament del dia 11 de 
juny de 2011, de la sessió extraordinària d’organització i funcionament del dia 6 de 
juliol de 2011 i de la sessió extraordinària del dia 13 de juliol de 2011,  l’esborrany de 
les quals 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 les actes de les dues 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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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 145 al 227 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2011. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde dóna compte al ple de l’escrit de la Direcció General 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya (R.E. núm. 880/11) mitjançant el qual es comunica a aquest 
Ajuntament la resolució de la concessió  d’un ajut de 533,00 € corresponent a un/a 
alumne/a de la llar d’infants Castellnins, corresponent al segon termini de concessió de 
subvencions per a l’escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es troben en 
situacions socioeconòmiqes desfavorides durant el curs 2010-2011.  
 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE EL REQUERIMENT A L’EMPRESA 
EXCAVACIONS VILÀ VILA, 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 
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 de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’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 4 de març de 2011 es va 
acordar aprovar l’expedient de contractació per a l’adjudicació de les obres d’execució 
del Projecte d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer Puigterrà i de l’entorn 
de l’església,  mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació, així 
com el plec de clàusules administratives particulars que va de regir la licitació. 
 
Vist 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 15 de març de 2011, es varen 
presentar proposicions per a prendre part en la licitació per les empreses següents: 
 

- CARRERS I OBRES, S.L. 
- CESPA, COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS 

AUXILIARES,S.A.. 
- CHERCAL DIGGERS, SLI CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES 
- ALDAGO SERVICIOS E INSTALACIONES 
- AGUSTI Y MASOLIVER, SA 
- EXCAVACIONS VILÀ VILA, SA 
- SEUBAS SALVANS, SL 
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- GRUP MAS CONSTRUCTORS, SLU 
- BAGESCON 2002, SL 
- CONSTRUCCIONS JORDI RIERA, SL 
- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL 
- MOIX, SERVEIS I OBRES, SL 
- EXCOVER, SL  I  PAEXBA, SL 
- EMCOFA, SAU 
- EDIFICA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES. 
- AUXILIAR DE OBRA CIVIL, SA 
- TEYCO, SL 
- INGENIERIA Y SERVICIOS FERROVIARIOS, SA 
- DECOBLOCK, SL 

 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir en acte no públic amb data 13 d’abril de 
2011 per tal de procedir a l’obertura dels sobres núm. 1 i qualificació de la 
documentació administrativa presentada pels licitadors. 
 
Atès que d’acord amb la clàusula 25.3 del PCAP, la Mesa de Contractació es va reunir 
en acte públic el dia 19 d’abril 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 8 de juny de 2011 per tal de procedir a l’obertura dels 
sobres número 3 relatius a la documentació de la proposta econòmica i suggeriments o 
proposta de millores a valorar mitjançant l’aplicació de fórmules. 
 
Considerant que de conformitat amb el que disposa la clàusula 25.3 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. 19, fet 
pel qual la Mesa de Contractació en acte públic celebrat el dia 16 de juliol de 2011, ha 
acordat 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 convocat per a la contractació mitjançant procediment 
obert de les obres del  “Projecte d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer 
Puigterrà i de l’entorn de l’Esgésia” al municipi de Castellgalí, a l’empresa 
EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A. pel preu de 319.513,22 € IVA exclòs. 
 



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

 4

Vist que les empreses Seubas Salvans, S.L., Construccions Jordi Riera, S.L. i Excover, 
S.L.- Paexba, S.L., segons consta a l’informe emès pels serveis tècnics municipals de 
data 11 de juny de 2011 varen presentar propostes econòmiques que contenen valors 
anormals o desproporcionats, havent-los-hi estat prèviament atorgada audiència perquè 
justifiquessin la valoració de l’oferta i precisessin les condicions de la mateixa, de 
conformitat amb el que disposa l’article 136.3 LLCSP, la qual cosa no varen justificar 
adequadament segons consta a l’informe emès pels serveis tècnics municipals indicat. 
  
Considerant que els informes emesos pels serveis tècnics municipals d’aplicació dels 
criteris de valoració obren a l’expedient i han estat inserits a les corresponents actes de 
la Mesa de contractació les quals han estat publicades al perfil de contractant de 
l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
Atès que prèvia a l’adjudicació del contracte per part de l’òrgan de contractació, i 
d’acord amb el que disposa la clàusula 26 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. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 135.3 de la LLCSP, l’òrgan de 
contractació ha de procedir a l’adjudicació del contracte dins dels 5 dies hàbils següents 
a la recepció de la documentació requerida a l’empresa que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa, i tenint en compte que és possible que recaigui durant 
el mes d’agost, essent un període considerat vacacional pel que respecta al personal 
administratiu de l’ajuntament. 
 
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: Declarar excloses de la licitació a les empreses Seubas Salvans, S.L., 
Construccions Jordi Riera, S.L. i Excover, S.L.- Paexba, S.L., en virtut del que s’ha 
indicat a la part expositiva de la present resolució en haver presentat proposicions 
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econòmiques amb valors anormals o desproporcionats i no haver justificat 
adequadament la valoració de l’oferta. 
 
Segon: Requerir a l’empresa EXCAVACIONS VILÀ VILA, 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. 

 
Tercer: Delegar en l’Alcaldia-Presidència la competència per a l’adjudicació del 
contracte, així com 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. 
 
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 que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 

Primer: Declarar excloses de la licitació a les empreses Seubas Salvans, S.L., 
Construccions Jordi Riera, S.L. i Excover, S.L.- Paexba, S.L., en virtut del que s’ha 
indicat a la part expositiva de la present resolució en haver presentat proposicions 
econòmiques amb valors anormals o desproporcionats i no haver justificat 
adequadament la valoració de l’oferta. 
 
Segon: Requerir a l’empresa EXCAVACIONS VILÀ VILA, 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. 

 
Tercer: Delegar en l’Alcaldia-Presidència la competència per a l’adjudicació del 
contracte, així com 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. 
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4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE LA DETERMINACIÓ DE LES DATES 
DE LES DUES FESTES LOCALS PER  A L’ANY 2012. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’aquest punt de 
l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Vist que d’acord amb el que disposen els articles 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol i 
37.2 de l’Estatut dels Treballadors, el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a aquest Ajuntament la determinació de les dues 
festes locals pel proper any 2012. 
 
Atès que és costum fixar com a festes locals el dilluns després de la Festa del Panellet i 
el dilluns de la Festa Major, que per l’any 2012 es corresponen amb els dies 7 de maig i 
el 6 d’agost, respectivament. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents, 
 
 

ACORDS: 
 
Primer: Fixar per a l’any 2012 com a festes laborals locals el dilluns dia 7 de maig, 
Festa del Panellet, i el dilluns dia 6 d’agost, Festa Major. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
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 que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 

 
Primer: Fixar per a l’any 2012 com a festes laborals locals el dilluns dia 7 de maig, 
Festa del Panellet, i el dilluns dia 6 d’agost, Festa Major. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
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5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L'ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR DEL 
MUNICIPI. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’aquest punt de 
l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de data 27 de maig de 
2011 (número 166/11) es va iniciar l'expedient de nomenament de Jutge de Pau titular 
del municipi, atès l'ofici rebut per la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el que s'efectuava recordatori per estar pròxim a finalitzar el 
termini de quatre anys pel qual fou nomenat l'actual Jutge de Pau titular del municipi. 
 
Vist que d'acord  amb el que disposen els articles 4,5,6 i 7 del Reglament 3/1995 dels 
Jutges de Pau (Acord del C.G.P.J. de 7 de juny de 1995) es va publicar l'anunci de la 
vacant en el tauler oficial d'edictes així com al Butlletí Oficial de la Província de data 17 
de juny de 2011, per tal que les persones interessades en ocupar el càrrec i que reuneixin 
els requisits de tenir la nacionalitat espanyola, ser  major d'edat i no es trobar-se incurs 
en cap de les causes d'incapacitat que contempla l'article 303 de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial, presentessin instància per a participar en el procediment. 
 
Atès que durant el termini de la convocatòria pública s'han presentat dues instàncies per 
a ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular del municipi, per l'ordre que s'indica a 
continuació: 
 
-Sr. Antoni Vall i Calmet, amb data de registre d'entrada de 23de juny de 2011 (núm. 
1020). 
 
- Sra. Maria Dolors Fernàndez Soriano, amb data 8 de juliol de 2011 (núm. 1117) 
 
Vist que d'acord amb l'article 6 de l'esmentat Reglament, i de conformitat amb el que 
disposa l'article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial l'elecció del Jutge de Pau 
l'ha d'efectuar el ple de la Corporació per acord adoptat amb el vot favorable de la 
majoria absoluta dels seus membres. 
 
Atès  que l’article 102.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals, aprovat pel R.D. 2568/1986 de 29 de novembre, disposa que es podrà 
utilitzar la votació secreta per a l’elecció o destitució de persones. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia – Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer: Procedir a elegir, mitjançant votació secreta, la persona que ha d'ocupar el 
càrrec de Jutge de Pau titular del municipi, aprovant a l’efecte el model de papereta a 
ser utilitzat per a la votació, determinant que el sistema a emprar consistirà en que la 
mateixa serà introduïda en un sobre per cada regidor, el qual serà dipositat en una 
safata.  
 
Efectuada la votació, es procedirà a l’escrutini mitjançant l’obertura dels sobres per  
part del Sr. Secretari i a la lectura del seu contingut,  procedint l'Alcaldia-Presidència a 
proclamar el resultat de la votació. 
 
Segona: De conformitat amb el que disposa l'article 101.3 de la L.L.O.P.J., l'acord de 
l'Ajuntament serà tramès al Jutge de Primera Instància o Instrucció, o d’existir-ne varis, 
al Degà que l’elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, òrgan que, si s’escau, procedirà al nomenament. 
 
No obstant això , el Ple acordarà el 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. 
 
 
Havent-se procedit a efectuar la votació secreta per a elegir al Jutge/essa de Pau del 
municipi pels propers quatre anys, l’escrutini del seu resultat és el següent: 
 
- Senyor Antoni Vall i Calmet:  9 vots. 
- Senyora Maria Dolors Fernàndez Soriano: 0 vots. 
 
El ple acorda per la unanimitat del número legal de regidors/es que l’integren elegir com 
a Jutge de Pau titular del municipi pels propers quatre anys el senyor Antoni Vall i 
Calmet, acord que serà tramès al Degà del Jutjats de primera instància o instrucció dels 
de Manresa per a la seva posterior elevació  a la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per tal que procedeixi al corresponent nomenament. 
 
 

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PER TAL DE SOL·LICITAR LA 
INSPECCIÓ SANITÀRIA DE LA NOVA PISCINA MUNICIPAL A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
El senyor Alcalde dóna la paraula a la senyora portaveu del grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, qui exposa al ple que la moció presentada 
ve motivada per una oferta de la Diputació que s’ofereix  gratuïtament com a servei, 
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d’ajut de suport a municipis petits per a poder realitzar una inspecció sanitària de les 
piscines, i varen pensar que degut als problemes que hi havien hagut a la piscina, 
incidents  i tot això, era una bona oportunitat per demanar-ho i així ens quedàvem una 
mica tranquils tots plegats. 
 
El senyor Alcalde intervé per dir que tot el que pugui servir per a facilitar donar una 
visió externa de les coses és benvingut i que l’equip de govern, a l’anterior legislatura, 
va demanar a l’Àrea d’esports de la Diputació la verificació tècnica del projecte i que 
ara, tractant-se d’una altra Àrea, estan d’acord amb sol·licitar el que contempla la moció 
presentada. 

 
Acte seguit el senyor Secretari procedeix a donar lectura de la moció inclosa a l’ordre 
del dia de la sessió, la qual transcrita literalment diu: 
 
 

“MOCIÓ 
 
“Que presenta el grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ al Ple de l’Ajuntament de 
Castellgalí. 
 
El passat 13 de juliol, es va celebrar un ple extraordinari a petició del grup de Convergència i 
Unió, per debatre i ampliar la informació referent al accidents ocorreguts a la nova piscina 
municipal. 
 
En el mateix ple, se’ns va informar de que efectivament s’havien produït lesions en alguns 
usuaris. 
 
Paral·lelament en la seva web la Diputació de Barcelona ha penjat la següent nota de premsa 
(http://www.diba.es/prem/noticia.asp?id=12479): 
 

23/05/2011 12:05 
Per protegir la salut dels usuaris 
La Diputació de Barcelona inspeccionarà 200 piscines de la província per realitzar un 
control sanitari 
 
La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea de Salut Pública i Consum, realitzarà un 
control sanitari a 200 piscines de la província. Els municipis de menys de 50.000 habitants 
tindran prioritat en aquestes inspeccions, que duran a terme tècnics del Servei de Salut 
Pública. Serà aquest mateix ens local qui haurà de sol·licitar el servei. 
 
Arran de la creixent pràctica de la natació per part de la població de la província, la 
Diputació de Barcelona ha posat en marxa un seguit de tasques de vigilància i control 
sanitari per disminuir els riscos que s’hi associen. Són riscos tant físics (ofegament, 
caigudes, cops, etc.) com de fongs, bacteris o derivats dels productes químics usats.  
 
Així doncs, es donarà suport tècnic a 49 Ajuntaments en aquesta tasca, sobretot als 
municipis menors de 50.000 habitants. Es farà una revisió de 200 piscines de l’àrea, ja 
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siguin descobertes o no. El procediment s’iniciarà quan l’ens local sol·liciti una inspecció 
sanitària a les piscines que corresponguin. Un tècnic del Servei de Salut Pública de la 
Diputació en farà el seguiment, acompanyat d’una persona de l’Ajuntament. 

 
Atès que es tracta d’una obra de recent construcció en la qual s’ha produït incidents, 
 
Atès que la Diputació de Barcelona s’ofereix per realitzar les tasques d’inspecció, 
assessorament i suport tècnic necessaris per a que podem estar completament segurs de que la 
nova instal·lació compleix amb les normatives en matèria de Salut Pública, i poder en el cas que 
fos necessari subsanar qualsevol defecte no detectat, 
 
Per això, en base als antecedents exposats, i amb l’objectiu d’assegurar-nos i aprofitar el servei 
ofert per la Diputació, el Grup Municipal de Convergència i Unió, proposa al ple d’aquesta 
Corporació l’adopció dels següents: 
 
 

ACORDS 
 

Primer.- INCLOURE aquesta moció en l’Ordre del dia de la convocatòria de la propera sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellgalí, prevista pel dia 27 de juliol de 2011, a les 20 h. 
 
Segon.- SOLICITAR a la Diputació de Barcelona, la inspecció sanitària de la nova piscina 
municipal, aprofitant aquest oferiment, i tenint en compte la prioritat que tenim els municipis 
menors. 
 
Tercer.- COMUNICAR i informar de l’estat de la sol·licitud i el seu curs al grup municipal de 
Convergència i Unió. 
 
Castellgalí, a vint-i-dos de juliol de dos onze 

Eva Llovet Castelló 
Portaveu del grup municipal de 

CIU a l’Ajuntament de Castellgalí” 
 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté la moció presentada 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 es transcriuen literalment a continuació: 

 
Primer: Incloure aquesta moció en l’Ordre del dia de la convocatòria de la propera 
sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellgalí, prevista pel dia 27 de juliol de 
2011, a les 20 h. 
 
Segon: Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, la inspecció sanitària de la nova piscina 
municipal, aprofitant aquest oferiment, i tenint en compte la prioritat que tenim els 
municipis menors. 
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Tercer: Comunicar i informar de l’estat de la sol·licitud i el seu curs al grup municipal 
de Convergència i Unió. 

 
 

7. PRECS I PREGUNTES. 
 

Cap senyor/a regidor/a en formula cap. 

No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 21 minuts el senyor Alcalde 
aixeca la sessió, desprès d’haver desitjat a tots/es els/les presents bones vacances i 
convidant-los/les als actes de la Festa Major,  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. 


