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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 13 DE JULIOL DE 2011 

Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores  del dia 13 de juliol de 2011, 
es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar sessió 
extraordinària, 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 Aparcicio 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 1 minut 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: 

 

INFORMACIÓ I DEBAT DELS ACCIDENTS OCORREGUTS A LA PISCINA 
MUNICIPAL DE CASTELLGALÍ I LES LESIONS QUE S’HAN PRODUÏT, A 
SOL·LICITUD DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ. 

El senyor Alcalde exposa que la sessió extraordinària del ple se celebra a petició dels/de les 
senyors/es regidors/es del grup municipal de “Convergència i Unió”. 

Acte seguit el senyor Alcalde dóna la paraula a la senyora portaveu del grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló qui exposa en primer lloc que desitja explicar el 
perquè han sol·licitat la celebració d’aquesta sessió, la qual cosa han efectuat d’acord amb el 
que disposa l’article 98 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en representar els membres del seu grup més 
d’una quarta part del nombre legal de membres de la Corporació i perquè com a  grup de 
l’oposició la seva tasca és fiscalitzar i controlar que les accions i politiques que està duent a 
terme l’equip de govern s’ajustin a la llei, col·laborar i participar en la mesura que sigui possible 
del bon funcionament de l’ajuntament, informar també a la població de la situació en la que es 
troba l’ajuntament en tot moment, de la situació econòmica, de l’organització, de les 
infraestructures i de qualsevol fet rellevant que  succeeixi  i que sigui important per els nostres 
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veïns, perquè no han rebut cap informació ni  respostes ni cap explicació per part de l’equip de 
govern, en totes les peticions que hem fet referents a la piscina municipal. 

Afegeix que  no és només perquè aquest any s’han tornat a produir lesions als usuaris de la 
piscina, ni perquè ha sortit la notícia a la premsa, concretament al “Regió 7” amb el titular 
“Castellgalí tanca la piscina infantil per la perillositat del terra rugós”, sinó que aquest 
equipament, ja ha portat controvèrsia des de pràcticament  el moment d’aprovació del projecte, 
indicant que és per tot això i amb l’ànim d’aclarir tots els esdeveniments i, reitera, davant la 
nul·la informació per part de l’ajuntament, que s’han vist amb la necessitat de convocar ells 
mateixos un ple extraordinari. 

Exposa la senyora Llovet que a continuació voldria fer una mica de repàs de la historia 
d’aquesta nova piscina Municipal,  no pas perquè hagin influït  en els accidents produïts però si   
situarà a tots plegats en un escenari on es mostra la seva actuació com a oposició i l’actuació de 
l’equip de govern. Diu al respecte que primer cal establir una cronologia dels fets , i que 
comença amb l’aprovació del projecte de la piscina, respecte de la qual el seu grup hi va votar a 
favor, indicant que el seu vot a favor mostra la voluntat de tenir una piscina nova, tots 
coincidien que la piscina vella feia molts anys que ja no hi havia d’estar en funcionament, i  la 
seva implicació va ser tal que van veure la necessitat d’incloure en el projecte una zona  
d’ampliació en una segona fase per a un gimnàs, proposta la qual va ser acceptada i es va 
incloure en el projecte. Prossegueix dient que respecte de l’adjudicació, execució i posterior 
obertura ,es va adjudicar el projecte a l’empresa Grup Mas,  recalcant que el fet de determinar 
aquesta adjudicació va ser el termini d’entrega de l’obra i que també varen votar a favor 
d’aquesta adjudicació, amb tot el qual volen també fer notar la seva voluntat de que el projecte 
anés endavant i l’actitud de no posar cap entrebanc. Afegeix que en el moment de planificar 
l’execució de l’obra ja es va detectar que la instal·lació i cabdals eren insuficients per posar en 
funcionament unes piscines publiques i que a més no complien les prescripcions tècniques 
obligatòries per aquest tipus d’instal·lacions. 

Prossegueix la senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió” la seva 
intervenció tot indicant que en tot això ja es varen començar les obres amb retard i per aquest i 
altres motius no finalitzen en el termini necessari per poder obrir la piscina ni en la data ni en les 
condicions adequades. Diu al respecte que a la sessió ordinària del dia 26 de maig de 2010 es va 
fer una pregunta al ple referent als terminis d’execució i el senyor Alcalde va respondre el que 
llegeix textualment de l’acta:  “pren de nou la paraula per dir que dins de les vuit setmanes que 
va oferir a l’empresa per executar les obres la idea es que s’acabi als voltants de Sant Joan que 
és la data en que habitualment s’obria la piscina o potser una setmana mes tard,” manifestant al 
respecte la senyora Llovet que queda clar que hi havien moltes presses per obrir la psicina, no 
només per la pressió dels veïns i que l’estiu passat va ser molt calorós, sinó perquè aquest passat 
mes de maig va haver-hi eleccions i la piscina s’havia d’inaugurar sí o sí.  

Diu així mateix la senyora Llovet que la piscina es va obrir al públic el dia 13 de juliol , i es va 
inaugurar oficialment el dia 23 de juliol , inauguració a la que el seu  grup també hi va assistir , 
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volent fer notar que tot i que es va obrir,les obres no estaven finalitzades ni tampoc el dia de la 
inauguració. Indica que només obrir-la els hi arriben  les primeres queixes referents a la piscina 
i entre moltes d’altres entenen que les principals i més importants són les relatives a cremades 
que sofreixen els usuaris de la piscina petita, nens petits, així com un mur de separació que hi ha 
a la piscina gran del qual es queixen els usuaris per la seva potencial perillositat. 

El 19 de juliol de 2010, el seu grup municipal va entrar una pregunta al Ple, demanant que al 
tractar-se d’un assumpte de salut pública es facin amb urgència les investigacions pertinents, 
revisions necessàries i s’informi als afectats i públic en general de les causes i o mesures a 
prendre per tal d’evitar aquets incidents, així mateix que s’informi de tot el referent al cas abans 
exposat, respecte dels afectats, gravetat de les ferides, comprovacions fetes, mesures presses, i 
per aquest motiu i tenint en compte que no se’ls hi dóna resposta de res i davant de la gravetat 
del fet i que hi hagi una obra en construcció a l’hora que s’utilitza l’equipament amb normalitat, 
el grup municipal de “Convergència i Unió” entra una moció el 23 de juliol  per raó d’urgència, 
la qual s’havia de tractar per urgència a la sessió ordinària del Ple del dia 28 de juliol de 2010, i 
l’equip de govern no va votar a favor de la raó d’urgència, no va voler ni considerar el que 
estaven exposant i el senyor Alcalde va prendre la paraula per dir, i ho llegeix textualment de 
l’acta de la sessió “que el grup municipal del Partit dels Socialistes a Catalunya i cadascun dels 
seus integrants assumeix la responsabilitat del que decideix com han fet sempre” i  els acusa de 
que el  desig del grup municipal de “Convergència i Unió” era que la piscina no estigués a punt, 
que no es pogués obrir en el termini, posant en evidència a l’equip de govern, respecte de la qual 
cosa la senyora Llovet vol deixar clar que en evidència s’hi va posar l’equip de govern ell sol 
perquè no van obrir ni el dia previst ni amb les condicions adequades.  

Afegeix la senyora Llovet que el senyor Alcalde els va informar de que el dia 9 de juliol es va 
signar una acta de recepció provisional, desitjant recalcar que aquest document de recepció 
provisional no té cap validesa ni legal ni jurídica, i que el senyor Alcalde els hi va tornar a 
comentar que assumia tota la responsabilitat del que no s’ha fet bé,  i va concloure dient que els  
hi facilitaria, i així diu que es va comprometre, la documentació que faltava i que seguirien 
treballant per millorar alguns aspectes del funcionament i tot el que calgui en aquest 
equipament. La senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió” desitja recalcar 
que si estan avui aquí es perquè això no s’ha complert degut a que no van poder defensar la 
moció.  Manifesta al respecte que a l’apartat de precs i preguntes varen insistir en el tema degut 
a la seva importància i en la seva intervenció va dir que per suposat tenia l’equip de govern la 
responsabilitat,  només faltaria, i que  ells no en volien  ser partícips. Indica que també varen dir 
que no entenien com no veien el tema suficient urgent per no atendre la seva moció, doncs 
s’havien produït ja lesions i pensaven  que s’havien de prendre mesures, i que el senyor Jordi 
Oliveras, regidor del grup municipal de “Convergència i Unió” i vocal en representació d’aquest 
grup a la comissió informativa permanent d’Urbanisme li va recordar al senyor Alcalde que 
sense que una obra no estigui acabada no és legal i que es considera acabada amb la signatura 
del acta de recepció.  
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La senyora regidora explica que amb la moció presentada el que volen és informar de la situació 
irregular de la instal·lació de cara a una situació d’indefensió dels usuaris en cas d’accident, i li 
recorda al senyor Alcalde que al finalitzar aquell ple va haver un intercanvi d’impressions amb 
usuaris de la piscina, conversa que no consta en acta, en la qual aquestes persones que van 
assistir al ple van fer saber al equip de govern i al senyor Alcalde que hi havien nens que es 
cremaven i que probablement el terra de la piscina petita no era l’adequat,  diu que també hi va 
haver usuaris que van denunciar la perillositat del mur interior de la piscina gran. Continua dient 
que l’estiu va passar i es va tancar la piscina el mes de setembre com és normal, afegint que 
durant tot el període que ha estat tancada volen deixar constància de quina ha estat l’actuació de 
la oposició i l’actuació de l’equip de govern. Diu al respecte de l’actuació de l’oposició des de a 
les hores, que ha estat al cas durant tot l’estiu de l’evolució de les obres i del funcionament de la 
piscina, i que es van continuar produint incidents. Indica així mateix que  varen demanar durant 
varies sessions plenàries durant finals de l’any  2010 i durant el 2011 que es fessin els 
arranjaments necessaris sense que aquets es produïssin, van fer un escrit amb un monogràfic 
parlant de la piscina i advertint de que quan s’obrís es tornarien a produir lesions si no es feia 
res, tot per tal d’informar a la població mitjançant un butlletí anomenat 100% Castellgalí el qual 
es va repartir a tota la població el mes de febrer de 2011. 

Continua la seva intervenció la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” 
indicant que en el ple ordinari del dia 30 de març de 2011 es va aprovar la quarta i  ultima 
certificació de l’obra de la piscina en la qual també van conèixer la desviació  en el pressupost 
aproximadament el 10% , afegint que el dia 27 d’abril de 2011 varen tornar a reclamar la 
documentació que el senyor Alcalde s’havia compromès a entregar-los-hi tan aviat com fos 
possible. Afegeix que mitjançant una instància de data 5 de juliol es va reclamar de nou la 
documentació i que a dia de la petició d’aquest ple encara no se’ls hi  havia entregat. 

Prossegueix la senyora regidora Eva Llovet indicant  al respecte de l’actuació de l’Ajuntament, 
de l’equip de govern, que va obrir una piscina municipal sense que la instal.lació estigués 
completament legal, el senyor Alcalde des de el primer moment ha ignorat totes les queixes, 
preguntes, suggeriments i advertències que ha fet el seu grup municipal, ignorant també 
d’alguna manera a la part de població que representa el mateix,  no ha complert amb la seva 
paraula d’arreglar tot el que fos necessari ni els hi ha entregat, com també es va comprometre, la 
documentació sol·licitada. Diu així mateix que quan va arribar el “Regió 7” per cobrir la noticia 
dels accidents, que s’han tornat a produir, és quan finalment es tanca la piscina petita , i en 
quatre dies s’arregla, preguntant si no ho podien haver-ho fet abans. Pregunta així mateix si  fins 
a dia d’avui està la piscina complint completament  la normativa i revisada per confirmar que ja 
no es produiran més cremades de les que es venen produint. També pregunta si hi ha algun 
informe tècnic que ho avali o si  s’ha sol·licitat alguna inspecció addicional, com per exemple de 
la Diputació, en matèria de seguretat i salut per assegurar-se’n. 

Afegeix la senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, que totes aquestes qüestions caldria tenir-les en compte i diu que finalment falta saber 
que passa amb tot plegat, i que ella no parla només pel Grup de Convergència i Unió sinó per 



 
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 
              Av. Montserrat, s/n – 08297 

        

  5

tots els veïns, indicant que si la única manera d’estar informats i saber com evolucionen els 
temes importants i greus que succeeixen a la nostra població es demanant plens extraordinaris , 
anem arreglats, si per què les coses s’arreglin i es prenguin les mesures necessàries, és més 
important una noticia al “Regió 7” que les queixes de veïns, o les advertències del grup de 
l’oposició, doncs també anem arreglats. 

Conclou dient que creuen que d’alguna manera han de deixar constància que l’equip de govern, 
coneixedor dels problemes de la piscina, la va tornar a obrir sense fer-hi cap tipus d’arranjament 
, permetent així inevitablement que es tornessin a produir lesions i que  també volen advertir 
que, com es pot comprovar l’any passat pel tema de l’obertura irregular de la piscina, el seu 
grup no va voler anar  més enllà, intentant entendre que es tractava  d’un equipament gairebé de  
primera necessitat i pensant que durant l´hivern es faria tot el que calgués, com així es va 
comprometre el senyor Alcalde, que se’ls hi donarien les explicacions i que se’ls  entregaria la 
documentació demanada, però que res ha estat així, i el que no poden permetre és que es facin 
les coses de qualsevol manera, doncs la seva feina igual que la de l’equip de govern és governar, 
la seva és realitzar la tasca que els hi és assignada com a oposició, i que per tant tampoc no 
permetran que la seva manca de diligència pugui portar perjudicis al nostre Ajuntament, que 
som tots, i per això un cop analitzada la documentació que els hi  ha entregat aquest matí, 
demanaran ampliar-la  si cal estudiaran l’acta d’aquest ple, estudiaran en cas de que es 
produeixin,  les reclamacions dels lesionats i s’assessoraran tècnica i jurídicament per decidir 
quines accions han d’emprendre a partir d’ara, i així serà en qualsevol altre tema que afecti al 
poble o a l’Ajuntament i en el que la seva actuació no sigui la adequada als interessos de 
Castellgalí. 

Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde per dir que ha quedat suficientment clar el 
posicionament del grup municipal de “Convergència i Unió” i dóna la paraula a la senyora 
portaveu del grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”. 

Intervé a continuació la senyora Ana Belén Jara i Martínez, portaveu del grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” qui exposa que en primer lloc contestarà totes les 
peticions que han estat demanades, indicant que  respecte al primer punt de la seva petició d’ 
informació cal dir que l’article que parla del responsable d’un contracte és l’article 41 de la Llei 
dels contractes del sector públic i que en aquest article s´esmenta la figura del responsable del 
contracte, que és optativa i per tant no  obligatòria nomenar-la, afegint que a més s’entén que 
tractant-se d’un contracte han de tenir present que aquestes funcions les te assumides la direcció  
facultativa  de l’obra. 

Respecte al punt 2, sobre si s’han realitzat algun tipus d’estudi o obra a la piscina, la senyora 
portaveu del grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, afirma que previ 
inici de l’actual temporada d’estiu es va a tornar a verificar que el paviments dels vasos de la 
piscina fossin de la classificació que obliga el codi tècnic de l’edificació en piscines públiques i  
per això es van sol·licitar els certificats de qualitat del fabricant i comprovant, com no podria ser 
d’una altre manera, que tot era correcte conforme la normativa. Afegeix que també, abans de la 
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posada en funcionament de les instal·lacions, es va demanar a l’empresa constructora que 
vingués a reomplir algunes juntes de les dues piscines ja que no estaven del tot correctes i que 
fetes totes aquestes comprovacions i petites reparacions es va procedir a posar en funcionament 
l’equipament en data 18 de juny del corrent. 

Respecte al punt 3, apartat a), la senyora portaveu del grup municipal del “Partit dels Socialistes 
de Catalunya-P.M”, Ana Belén Jara i Martínez, diu que  el dia 23 de juny a la tarda es va 
procedir a tancar la piscina petita d’una manera preventiva, desprès de rebre  algunes queixes i 
tenir entrada a l’Ajuntament de 5 instàncies de pares i mares advertint d’algunes lesions dels 
nens en el vas de l’esmentada piscina,  fent saber  que alguna d’aquestes instàncies feien 
referència a fets ocorreguts l’any passat. Respecte de quin és el motiu que provoca les lesions, 
diu que estimen que poden ser provocades per la rugositat antilliscant del vas de la piscina petita 
que, tot i que compleix la normativa, el ús que  fa la mainada i la seva pell, que és molt més 
sensible, i tot unit a que és el començament de la temporada quan la pell s’ha d’acostumar a la 
nova estació, podrien provocar les lesions esmentades a les plantes i dits dels peus. Prossegueix 
dient que desprès d’analitzar totes les possibilitats, tot i no ser necessari, es va decidir col·locar 
un altre paviment antilliscant de característiques similars al inicial però amb una superfície de 
fricció molt més petita, així passem de rajoles de 20 x 20 a rajoles de 2 x 2. Conclou aquest 
apartat dient que des de aquesta actuació i la conseqüent nova posada en funcionament de la 
piscina petita no tenen cap coneixement de cap nova incidència.  

Respecte al punt 3, apartat b), manifesta la senyora regidora Ana Belén Jara que l’assegurança 
de la que es disposa són les que la llei estableix i que són una pòlissa de responsabilitat  civil 
general a tot el municipi amb la companyia Allianz, una pòlissa especifica de l’equipament de la 
piscina municipal amb la companyia Zurich, una pòlissa de la maquinaria de la piscina per 
robatori i incendi amb Zurich. 

Respecte al punt 4, la senyora portaveu del grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M”, Ana Belén Jara i Martínez,  primer posa de manifest que l’ús de la paraula 
ferits dóna a entendre accidents greus que sota  el  punt de vista de l’equip de govern municipal, 
i sense voler treure importància la gravetat de les lesions, es tracta d’això, de lesionats. Sobre el 
nombre de lesionats diu la senyora regidora que han tingut entrada sis instàncies posant de 
manifest les esmentades lesions i  comenta que degut a que viuen en un poble petit han pogut 
comprovar personalment que els nens no han tingut cap complicació, que les lesions han sanat i 
han tornat a fer la seva vida normal, cosa que els alegra. 

Respecte del punt núm. 4, apartat b), diu la senyora regidora Ana Belén Jara, que en la petició 
del ple extraordinari es fa esment a l’article 38 del Decret 193/1987 de 19 de maig  i que volen 
fer-los conèixer i informar-los, ja que segurament ha estat un error per part seva, de que aquest 
Decret ha estat derogat i que en aquest moment és d’obligat compliment per les piscines 
publiques el Decret 96/2000 de 22 de febrer,  publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de data de 6 març de 2000. Afegeix que tot i aquesta observació prèvia,  diu que  es 
compleix el Decret vigent en aquest moment en tots els seus aspectes i també,  tot i que no és 
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d’obligat compliment, es disposa d’un llibre de registre amb les anàlisi practicades a cada vas de 
la piscina, les comprovacions del clor, PH, i de caràcter sanitari, per tot el qual diu que per tant 
en aquest moment l’equipament de la piscina municipal d’estiu de Castellgalí compleix i sempre 
ha complert els requisits legals establerts i funciona correctament, afegint que   poden afirmar a 
més que l’ús per part dels veïns és cada vegada més elevat en nombre,  ja que també es segueix 
un control augmentatiu d’usuaris i la quantitat d’abonaments familiars i individuals  respecte 
l’any passat ha augmentat i només acudint a les instal·lacions es pot comprovar que tot això es 
cert i que el número d’usuaris va en augment, cosa que no podria ser si la gent tingués o pensés 
que hi ha cap tipus de perill. Conclou dient que evidentment estan i tindran que seguir estant 
atents a les possibles incidències que es produeixen i millorant en tot el que sigui possible  
aquest equipament  

El senyor Alcalde pregunta si hi ha alguna altra intervenció a la qual cosa la senyora portaveu 
del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, pren la paraula per dir que 
ells en el punt núm. 4 apartat b) demanen un registre de les incidències de caràcter sanitari, és a 
dir, que s’imagina que a la piscina hi ha un llibre on es registren els incidents, afegint que pot 
haver gent que no hagi fet una instància queixant-se a l’Ajuntament o que ni tan sols hagi anat al 
metge, però que si hagi estat atès a la piscina, posant-li tirites o fent-li cures degut aquest 
problema que tenim. Indica així mateix la senyora Llovet que ells en cap moment han dubtat 
mai de que els utensilis de l’obra que s’hagin fet servir no siguin homologats o igualment pel 
que respecta als materials, però  el que sí que els sorprèn és que un cop es tanca la piscina al 
setembre i l’equip de govern sap que hi ha hagut problemes, han hagut incidents, la torni a obrir 
en les mateixes condicions. 

Diu així mateix la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, que la senyora portaveu del grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M”, Ana Belén Jara i Martínez, li diu que van demanar un certificat  de qualitat, preguntant-li 
si es pensa que demanant un certificat de qualitat obriran la piscina i els nens es deixaran de 
cremar.  

 Prossegueix la senyora regidora Eva Llovet dient que evidentment que se n’alegren també que 
la situació no hagi estat més greu però que pensi que quan es comencen a cremar els nen paren, 
evidentment, però que  hi ha nens als que se’ls han infectat les ferides sagnants, dient que tot 
això ha estat passant, sigui més greu o menys greu, és una cosa que pensen que s’ha de tenir en 
compte, i que la seva pregunta, la seva sorpresa es per què no s´ha fet abans. Afegeix que 
respecte de que la gent continua anant a la piscina, evidentment és estiu i la gent té calor i es va 
a banyar i va molt amb compte que no li passin aquestes coses, indicant que el terra de la piscina 
petita és el mateix que el de la gran, preguntant si a les escales de la piscina gran tenen la 
seguretat de que els nens que es posin no els hi continuarà  passant  el mateix, preguntant també 
si han realitzat totes aquestes comprovacions. 

Conclou la seva intervenció dient que ells es queden una mica parats de tota l’actuació, la qual 
ha volgut explicar des del principi fins al final amb totes les irregularitats i que no comprenen 



 
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 
              Av. Montserrat, s/n – 08297 

        

  8

com és que han trigat tant a donar una documentació, que a més a més no està ni registrada ni 
signada, i que només els queda per dir que seguiran analitzant les respostes que els hi ha donat, 
continuaran demanant la documentació que no els han donat, perquè l’acta de recepció no està 
entrada pel registre de l’Ajuntament, i que tornaran a demanar el que faci falta perquè estudiaran 
i ja prendran les mesures pertinents. 

Pren la paraula a continuació el senyor Alcalde per dir que tenen tot el dret a demanar tota la 
informació que considerin pertinent, tot en l’exercici de la seva tasca com a oposició, i que tal 
com varen comentar en el seu moment en una sessió del ple, la documentació relativa a la 
piscina se’ls hi ha entregat en aquest termini bàsicament perquè la petició estava feta en període 
pre-electoral o electoral i la tasca administrativa i l’estructura que es té a l’Ajuntament era la 
que era. Afegeix que en qualsevol cas entenen que aniran demanant tota la documentació i que, 
com l’han tingut sempre, la disposaran, esperen, que amb més celeritat de la que l’hagin pogut 
tenir en el seu moment, però que han de ser conscients que la documentació que s’entrega 
mitjançant fotocòpies ha d’estar verificada i comprovada perquè no hi hagi cap error o es tracti 
de coses de les que no es pugui informar, ja que en cas contrari estan fent un mal exercici tots 
plegats.  

Intervé de nou  la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, qui li vol recordar al senyor Alcalde que en el ple ordinari de juliol de l’any passat, 
quan varen entrar una moció de la que no es va votar a favor de la seva introducció per raó 
d’urgència en l’ordre del dia de la sessió, i que segons consta a l’acta de la sessió, la qual 
llegeix, el senyor Alcalde “s’ha compromés a facilitar-los-hi els informes tècnics que d’alguna 
manera a la moció els demanaven d’una manera urgent, i evidentment a les dates actuals i amb 
la feinada que hi ha no era possible tenir-los a punt i que els hi facilitaria tan aviat com fos 
possible”, indicant la senyora regidora que està parlant de fa un any i que no li digui que no ha 
tingut temps, afegint que entendrien millor una errada en la documentació, una errada que pot 
tenir tothom, que no pas que trigui un any a donar-lis la documentació, i desprès voldria saber si 
aquesta quarta certificació que els hi ha entregat si se l’ha mirat el senyor regidor d’Urbanisme, 
el senyor Alcalde s’imagina que sí, però que només necessita un sí o un no perquè té els seus 
dubtes que se l’hagin mirat. 

El senyor Alcalde li respon que la documentació, se li anirà enviant a mida que sigui possible i  
que tinguem tots i la disponibilitat i el temps suficient per poder dedicar-s’hi, no hauria de ser 
un any, i amb això li dona la raó, però en aquest sentit ho miraran de fer amb més celeritat. 
Respecte de la pregunta relativa a si el senyor regidor d’Urbanisme s’ha mirat la certificació li 
respon que  no li vol contestar ara perquè l’anterior regidor d’urbanisme no ha està aquí i creu 
que es de justícia en tot cas demanar-li a ell i contestar quan hagi parlat amb ell, preguntant si hi 
ha alguna altra intervenció.  

Intervé a continuació la senyora regidora del grup municipal de “Convergència i Unió”, Maria 
Isabel García i Sansegundo per preguntar si en les campanyes electorals les tasques 
administratives de l’Ajuntament queden paralitzades, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde 
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que no, però que sí que incorporen un plus de dedicació i atenció perquè tot funcioni 
correctament i es demanaven còpies de projectes, còpies de documentació voluminosa, a la qual 
calia destinar una o vàries persones, indicant que en aquest sentit s’intentarà ser més curós, 
afegint que a més a més ja es va informar que en el seu moment hi va haver una baixa laboral 
important d’una administrativa de l’Ajuntament i això encara agreujava més la possibilitat de 
destinar a una persona. 

Abans de que es procedeixi a aixecar la sessió, el senyor Secretari sol·licita la paraula al senyor 
Alcalde per fer una puntualització simplement tècnica en relació a que s’ha dit que a l’acta de la 
sessió del dia 28 de juliol no hi constaven les intervencions d’alguns usuaris de la piscina que es 
varen produir en un debat posterior  una vegada aixecada la sessió, exposant que no hi podien 
constar ja que l’acta s’ha de cenyir al desenvolupament propi de la sessió, a la qual cosa la 
senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, diu que 
és així i que ella  ho deia en aquest sentit. 

No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 32 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. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


