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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 25 DE MAIG DE 2011. 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 25 de maig 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 , Jaume Masqué i Riera, Rosa Maria Serra 
i Oliva, Òscar Aparcicio i Ledesma, Cristina Fabregat i Sintes i Ana Belén Jara 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, Jordi 
Oliveras i Casals i José Manuel Martínez i Sànchez, tots ells i ella adscrits/a 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 5 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 ordinària del ple del dia  30 de març  i de la sessió 
extraordinària del dia 27 d’abril 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 aprovar les actes de les 
dues sessions indicades. 
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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 93 al 144 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2011. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde dóna compte al ple dels següents assumptes del seu 
interès: 
 
1.- Informe trimestral de Tresoreria Municipal de data 29 d’abril de 2011, de 
conformitat amb el que disposa l’article 4 apartat 3 de la Llei 15/2010, de modificació 
de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. El senyor Alcalde indica que aquest informe ha 
estat a disposició dels senyors i senyores regidors amb la documentació de la sessió per 
tal de donar-ne compte al ple tal com exigeix la Llei indicada. 
 
2.- Escrit de data 24 de maig de 2011 (registre d’entrada núm. 833/11) presentat  pel 
senyor regidor José Manuel Martínez Sánchez, adscrit al grup municipal de 
“Convergència i Unió”, renunciant a integrar la mesa de contractació del procediment 
negociat sense publicitat per adjudicar el contracte de la concessió de l’ús privatiu del 
bar de la piscina municipal. El senyor Alcalde diu al respecte que aquest punt és el que 
consta com punt número 3 a l’ordre del dia de la sessió i que ja es comentarà la qüestió 
en el debat del mateix. 
 
3.- Escrit de la Direcció General d’Administració Local de data 5 de maig de 2011 (RE. 
núm. 726/11) de notificació de la resolució de finalització de la primera fase del 
procediment de convocatòria de compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes per a l’any 2011 (Resolució 
GAP/3714/2010, de 18 de novembre, de convocatòria. DOGC núm. 5762, de 
24.11.2010), i en virtut del qual l’Ajuntament ha de rebre la quantitat de 10.211,88 €. 
 
4.- Escrit de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona de data 5 d’abril de 
2011 (RE. núm. 554/11) en el que es comunica a l’Ajuntament que per Decret de data 
16 de març de 2011 s’ha atorgat al mateix un ajut consistent en realitzar un “Pla d’acció 
per l’energia sostenible de Castellgalí”, en el marc del Règim de concertació de l’àmbit 
de suport a serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat 2008-2011, i aprovació i adjudicació del contracte que se’n deriva. 
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El senyor Alcalde indica que jo han adjudicat a l’empresa Greccat, SL, que ja s’ha 
començat a posar en contacte amb nosaltres, i  que la Diputació ho té valorat amb una 
aportació econòmica de 11.900 €. 
 
5.- Escrit de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona de data 5 d’abril de 
2011 (RE. núm. 553/11) en el que ens comuniquen que per decret de data 16 de març de 
2011 s’ha atorgat a aquest Ajuntament un ajut consistent en realitzar unes “Visites 
d’avaluació energètica als equipaments municipals de Castellgalí”, en el marc del 
Règim de concertació de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació 
Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, i aprovació i adjudicació del 
contracte que se’n deriva. El senyor Alcalde indica que ha estat adjudicat a la mateixa 
empresa indicada a l’apartat anterior i que l’ajut té un import de 6.000,00 €. 
 
6.- Per últim el senyor Alcalde exposa al ple que al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de data 25 de maig de 2011 (núm. 5.886) surt publicada l’Ordre GRI/88/2011 
del Departament de Governació i relacions institucionals per la qual es fixa l’hora de la 
sessió de constitució de les corporacions municipals de Catalunya, i en la que es 
determina que en aquells municipis on no existeixi cap normativa municipal específica 
o que no hagin fet convocatòria expressa de la sessió, amb caràcter supletori, s’estableix 
les 12 del migdia com a hora de celebració de la sessió constitutiva, afegint que en el 
cas que no hi assisteixin la majoria absoluta del nombre legal de regidors/ores electes, 
se celebrarà dos dies desprès a les 12 hores. 
 

  
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS LOCALS I 
PATRIMONI, SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA NÚM. 140/11, DE DATA 12 DE MAIG DE 2011 D’APROVACIÓ 
DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DEL BÉ DE DOMINI 
PÚBLIC DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL I DEL CONTROL D’ACCÉS 
A LA PRÒPIA INSTAL·LACIÓ. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que tal com es va comentar a la comissió informativa, el 
Decret es va fer en la data indicada, es va fer l’anunci corresponent i es va penjar a tots 
els taulells d’anuncis la convocatòria, per tal que les persones interessades ho posessin 
en coneixement de l’Ajuntament, i en el plec de clàusules per a la concessió del domini 
públic per a l’explotació del bar de la piscina i control d’accés, s’estableixen els diferents 
criteris per a l’adjudicació. Afegeix que fins ara li sembla que són 6 o 7 les persones que 
han presentat instància i a aquestes se les  convidarà a participar en aquest procediment.  
 
Indica així mateix que en el plec s’estableix l’objecte, la naturalesa jurídica i la durada 
de la concessió, que en principi comença el 18 de juny fins el 4 de setembre d’enguany, 
amb la possibilitat d’una ampliació, s’estableix de quina manera l’Ajuntament pot 
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rescatar la concessió, s’estableixen els deures i les obligacions del concessionari, 
establint un horari d’obertura i de tancament, amb una certa possibilitat de flexibilitat, 
s’estableixen els drets del concessionari, i els drets de l’Ajuntament, i també les 
obligacions en aquest cas de tots plegats, s’estableix també, tot i que com ho diu que ha 
comentat altres vegades, doncs si no és necessari, millor no haver-lo d’aplicar, un règim 
sancionador. També fa referència a l’extinció de la concessió, i es defineix la posició 
jurídica del concessionari,  la responsabilitat del concessionari,  el procediment i forma 
de com s’han de presentar les proposicions,  l’obertura de pliques, i els criteris que han 
de servir de base per a l’adjudicació. Al respecte indica que s’estableixen quatre criteris, 
amb un total de 60 punts. S’atorgarà un màxim de 10 punts per haver gestionat o 
gestionar concessions similars o tenir experiència en instal·lacions de restauració en el 
municipi o en d’altres municipis, valorant especialment els recursos o la solvència 
tècnics del licitador, és valorarà també amb un total de 40 punts la proposició tècnica 
que estan desglossats de la següent manera:   
 

- Proposta d’equipament i mobiliari a instal·lar: 10 punts 
- Proposta del programa d’activitats a realitzar durant tota la temporada: 

15 punts és a dir activitats complementàries de gestió. 
- Proposta respecte del personal per l’organització del servei: 15 punts (es 

valorarà estar en situació d’atur i empadronament al municipi del 
personal). 

I finalment els dos últims apartats, 5 punts per a qualsevol altre proposta que el licitador 
a judici de l’Ajuntament suposi un avantatge per al prestament del servei públic i també 
per als usuaris, així com 5  punts a la millor oferta econòmica del canon que s’estableix 
en 1 €.  
El senyor Alcalde prossegueix la seva intervenció exposant que de fet la compensació 
de l’Ajuntament es percebrà d’alguna manera en espècies, és a dir amb la neteja, la 
conservació i la neteja de tota la instal·lació, pel que fa referència al bar, als vestidors, a 
l’espai d’entorn de la piscina, i en aquest sentit l’Ajuntament s’estalviaria el cost de tota 
aquesta neteja, per contra, el concessionari gaudirà del benefici que li pugui generar 
l’explotació del bar. 
Per últim diu que al plec s’hi contemplava que integrés la mesa de contractació el 
senyor regidor adscrit a la comissió informativa permanent de Governació i serveis en 
representació del grup municipal de “Convergència i Unió” però que tal com s’ha 
indicat anteriorment, aquest senyor ha presentat un escrit renunciant-hi i es proposa per 
tant aprovar el plec amb un canvi a la clàusula número 21 del plec, i posar-hi com a 
vocal la senyora regidora delegada de l’Àrea de cultura i festes enlloc del senyor regidor 
indicat. 
Conclou dient que ara procedeix sotmetre a ratificació el Decret de data 12 de maig en 
virtut del qual s’aprova l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de 
concessió del bé de domini públic del bar de la piscina municipal i control d’accés a la 
pròpia instal·lació, el plec de clàusules administratives particulars , , mitjançant 
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procediment negociat sense publicitat i tercer disposar que es publiqui l’anunci als 
taulells oficials d’edictes de l’Ajuntament per tal de que les persones interessades ho 
posessin en coneixement de l’Ajuntament abans del 24 de maig del present, amb el 
benentès que posteriorment seran aquestes persones a les qui l’Ajuntament sol·licitarà la 
presentació d’oferta. 
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari doni lectura al dictamen que integra aquest 
punt de l’ordre del dia i el qual transcrit literalment, diu: 
 
“Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència dictat amb data 12 de maig de 2011 i registrat 
al llibre oficial de resolucions de l’Alcaldia amb el número 140/11, el qual transcrit 
literalment diu: 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Vista la necessitat de procedir a adjudicar el contracte de la concessió de l’ús del bé de 
domini públic del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la pròpia 
instal·lació. 

 

Atès que de conformitat amb el que determina l’article 221.2 del Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, l’òrgan competent per aprovar l’adjudicació del contracte és el ple de 
l’Ajuntament. 

 

Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per a l’adjudicació del 
contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat i considerant la urgència que 
concorre per raó dels terminis precisos per a tramitar l’expedient, i en ús de les 
atribucions que confereixen a aquesta Alcaldia-Presidència els articles 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 i 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
règim local, 
 

HE RESOLT: 

Primer: Aprovar l'expedient de contractació per a  l’adjudicació del contracte de la 
concessió de l’ús del bé de domini públic del bar de la piscina municipal i del control 
d’accés a la pròpia instal·lació. 

Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la 
concessió bé de domini públic per a l’explotació del bar de la piscina municipal i del 
control d’accés a la mateixa instal·lació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat. 
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Tercer: Disposar que es publiqui un anunci als taulers oficials d’edictes de l’Ajuntament 
per tal que les persones interessades en l’adjudicació del contracte ho posin en 
coneixement de l’Ajuntament fins el dia 24 de maig del present, amb el ben entès que 
posteriorment serà a aquestes persones a les qui l’Ajuntament sol·licitarà la presentació 
de proposició. 
 
Quart: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple a la propera sessió que se 
celebri. 
 
Castellgalí, 12 de maig de 2011. 
 
L’Alcalde-President:    Davant meu, 
      El Secretari: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.“ 
 
Considerant que el Decret es va dictar per raó d’urgència atenent al poc termini de 
temps que resta per a l’obertura de la piscina, que s’ha de realitzar durant el mes de 
juny, de conformitat amb el que disposa l’article 53.1 k) 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 i l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local, segons el qual l’Alcalde pot exercir accions administratives, en cas 
d’urgència, que siguin de competència del ple sempre que es sotmeti a la seva 
ratificació d’aquest òrgan a la primera que es convoqui. 
 
La Comissió informativa permanent de Governació, Serveis Locals i Patrimoni de 
l’Ajuntament acorda per dos vots a favor els quals es corresponen al senyor alcalde 
Cristòfol Gimeno i Iglesias i al senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma, ambdós 
adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-PM”, i una 
abstenció, que es correspon al senyor José Manuel Martínez Sánchez, adscrit al grup 
municipal de “Convergència i Unió”, elevar a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació l’adopció del següent,  
     
 

ACORD: 
 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament amb data 12 de 
maig de 2011 (núm. 140/11) d’aprovació de l’expedient de contractació per a 
l’adjudicació del contracte de la concessió de l’ús del bé de domini públic del bar de la 
piscina municipal i del control d’accés a la pròpia instal·lació.  
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
A la fase de debat intervé en primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, qui manifesta al respecte de que el seu 
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company de grup municipal hagi renunciat a integrar la mesa de contractació, que han 
considerat que mai se l’havia fet participar en cap altra mesa i que ara, tractant-se de la 
última comissió i ple, consideren que no és el moment. 
 
En segon lloc exposa que al respecte del procés de licitació el seu grup votarà en contra, 
no perquè estiguin en contra de les clàusules, sinó que consideren que al respecte del 
procediment negociat sense publicitat, tot i que la Llei permet fer aquesta adjudicació de 
forma directa, s’ha volgut fer per primera cop amb aquest tipus de licitació, o sigui, com 
una mena de concurs públic, però tampoc és un concurs públic. 
 
Indica que a ella li ha costat d’entendre perquè es fa aquest tipus de procediment que 
s’acostuma a fer quan hi ha una urgència, però que ho lògic, si es vol fer un concurs 
amb un plec de clàusules i que hi hagi una mesa de contractació és que es faci pel 
procediment normal, que hi hagi un termini més ampli, per a presentar-se i que tot el 
procés sigui més habitual. Afegeix que tampoc no troben gaire lògic, que si avui estan 
aprovant el plec de clàusules, o la ratificació del decret que l’aprova, el mateix ja s’hagi 
lliurat. 
 
Li respon el senyor Alcalde que evidentment suposa que amb més temps sent regidora 
igual n’aprendrà, però que han fet això perquè la Llei els hi ho permet i per tant, com 
són ells els qui decideixen i els qui tenen la facultat per a decidir, per això ho fan. 
 
Afegeix que no s’ha fet per adjudicació directa sinó amb procediment negociat sense 
publicitat i que entenen que si es fa per concurs amb tots els ets i uts s’obren moltes més 
possibilitats per a empreses que no són del municipi i amb molta més capacitat i això 
seria donar desavantatge  a persones del municipi. 
 
Diu així mateix que s’ha donat i s’ha explicat a totes les persones que han presentat 
instàncies manifestant l’interès en participar en aquest procediment negociat sense 
publicitat, a les quals se’ls hi ha explicat evidentment que era un esborrany per tal que 
poguessin conèixer les condicions i avaluessin si els podia o no interessar i que demà 
rebran oficialment la invitació per a participar, podent presentar les ofertes fins el dia 6 
de juny. 
 
Conclou dient que entén perfectament el posicionament del senyor regidor José Manuel 
Martínez però que es volia demostrar que no hi havia voluntat de fer res que no 
pertoqués sinó de parlar-ho i consensuar-ho ja que a més a més s’estava amb unes 
eleccions municipals a la cantonada i que podia passar de tot i ser el resultat un altre del 
que va ser, i per no haver de decidir-ho únicament l’actual grup municipal que té la 
majoria i que ara la tindrà també després de l’11 de juny, segurament no s’hauria 
integrat al regidor del  grup municipal de “Convergència i Unió” a la mesa de 
contractació. Indica al respecte que ells entenien que per a poder fer les aportacions que 
ells com a grup creguessin convenients, era una mostra de que poguessin participar i 
que en aquest sentit hi fessin les seves aportacions. Reitera que entén el seu punt de 
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vista i que amb la ratificació del Decret s’aprovarà també la modificació de la clàusula 
relativa a la mesa de contractació en el sentit que s’ha indicat abans, ja que fins que no 
es ratifiqui el Decret, l’acord no té caràcter de definitiu ni d’executiu. 
 
Intervé a continuació novament  la senyora portaveu del  grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, per dir que el procediment s’hagués 
pogut fer fa dos o tres mesos i que ho coneixeria més gent i que els terminis no serien 
tan justos, i que la Llei permet fer l’adjudicació directa com han fet les altres vegades si 
bé aquest cop han decidit no fer-ho. 
 
El senyor Alcalde li respon que li respecta absolutament el seu punt de vista, però que 
ells són els qui tenen la capacitat de decidir i de plantejar quina és la millor manera i que 
es podia haver fet fa dos o tres mesos però que ha coincidit amb el període electoral de 
les eleccions municipals al marge de la feina del dia a dia, però que s’ha fet així, d’una 
manera transparent i oberta i que tampoc sap si amb més temps s’hauria presentat més 
gent, i que era necessari lliurar l’esborrany ja que diu que si s’hagués posat un canon de 
per exemple 100.000 €, cap de les sis instàncies expressant l’interès, s’hauria presentat. 
 
Intervé a continuació el senyor regidor del  grup municipal de “Convergència i Unió” el  
Jordi Oliveras i Casals, per dir que li vol recordar al senyor Alcalde que avui encara és 
el responsable i cap de l’oposició d’aquest Ajuntament i que li molesta especialment 
que es dirigeixi a la seva regidora i futura cap de l’oposició en aquest termes, recordant-
li el respecte que s’han tingut tota aquesta legislatura. Afegeix que si li permet, per edat, 
ja que ell és un regidor més vell que ella, si bé no en sap més que ella, sí que li varen 
ensenyar a respectar i que li varen ensenyar un refrany anglès, que desitja que consti 
textualment en l’acta, que diu que “No atropellis a ningú quan puges perquè el tornaràs 
a trobar quan baixes”.  
 
Conclou dient que li agradaria que ho tingués present si us plau en aquesta propera 
legislatura, ja que aquesta actitud amb la seva futura cap del grup municipal, l’ha 
detectada en els últims plens i que suposa que serà una tàctica per a poder seguir 
funcionant d’aquí en endavant i que només li vol fer una pregunta que demana que li 
respongui amb un sí o un no, consistent en saber si aquestes sis o set persones que han 
presentat instància se n’han assabentat per una trucada directa de l’Alcaldia. 
 
El senyor Alcalde li respon que se n’han assabentat perquè el dia 12 de maig es va 
penjar l’anunci en tots els taulells d’anuncis i en els bars i altres establiments públics del 
municipi, i que no li consta que ell hagi trucat a ningú, pel qual li respon que no a la 
seva pregunta. 
 
Afegeix que ell interpreta que no hi ha respecte per part seva a la cap de l’oposició i que 
ell manifesta aquest respecte en cada intervenció respecte del seus punts de vista, de les 
seves explicacions, i dels seus argumentaris, però que evidentment són argumentaris de 
qui no representa a la majoria del municipi, i que avui tits tenen una mica recent les 
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darreres eleccions i que tots han fet valoracions diverses, i que potser li ha sortit una 
mica la vena així directa, però que sap que això ha estat en casos molt concrets i molt 
puntuals, garantint-li que té la consciència absolutament tranquil·la d’haver-ho fet 
durant aquests quatre anys, no només amb la seva, en aquest cas, companya de grup 
sinó també amb tots els altres.  
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació, així com la modificació de 
la clàusula número 21 del plec de clàusules administratives particulars relativa a la mesa 
de contractació en el sentit de substituir com a vocal el senyor regidor del grup 
municipal de “Convergència i Unió” adscrit a la comissió informativa permanent de 
Governació i  serveis per la senyora regidora delegada de l’Àrea de cultura i festes, el 
ple acorda per sis vots a favor, els quals es corresponen als sis regidors/es adscrits/es al 
grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, i tres vots en contra, els 
quals es corresponen al tres regidors/a adscrits al  grup municipal de “Convergència i 
Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord 
que la mateixa conté, el qual transcrit literalment, diu: 
 
“Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament amb data 12 de 
maig de 2011 (núm. 140/11) d’aprovació de l’expedient de contractació per a 
l’adjudicació del contracte de la concessió de l’ús del bé de domini públic del bar de la 
piscina municipal i del control d’accés a la pròpia instal·lació.”  
 
Pel que respecta a la clàusula núm. 21 del PCAP, la mateixa, en virtut de l’acord 
adoptat, queda redactada de la forma que es transcriu literalment a continuació: 
 
“Mesa de contractació: 

La Mesa de Contractació estarà integrada pels membres següents: 

- President: l’Alcalde o Regidor en qui delegui. 

- El Regidor d’esports de l’Ajuntament. 

- La Regidora de cultura i festes de l’Ajuntament. 

- El Secretari de l’Ajuntament de Castellgalí. 

- Tècnics competent en la matèria, designats per l’Alcaldia. 

- Secretària de la Mesa: un/a administratiu/va de l’Ajuntament designat per l’Alcaldia.” 

 

4. PRECS I PREGUNTES: 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló, diu que han vist que s’ha buidat la piscina i pregunta si s’està fent 
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alguna cosa en relació als problemes sorgits l’estiu passat relatius i que varen motivar 
que en un ple es demanés que s’arreglés el tema del mur, de les cantoneres i dels petits 
accidents soferts per uns nens consistents en unes cremades. 

El senyor Alcalde li respon que s’estan prenent les mesures per a resoldre aquestes 
qüestions i que respecte del mur s’estan estudiant diverses opcions i es veurà quina és la 
més adient perquè quedi totalment resolt. 

En segon lloc la senyora Eva Llovet pregunta si és cert que hi ha pagaments endarrerits 
a l’empresa que fa la recollida de residus sòlids urbans, Cespa SA, i en cas afirmatiu, si 
l’endarreriment és molt gran, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que 
l’endarreriment és d’un any i mig aproximadament, i que amb l’empresa ja se n’ha 
parlat i s’anirà pagant a mesura que es rebin els imports del fons de cooperació i les 
liquidacions de l’Organisme de Gestió Tributària, afegint que l’empresa no presentarà 
cap reclamació. 

 

En tercer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló diu que hi ha hagut molt tràfec amb les eleccions i que aquests dies ha 
anat molt enfeinat, però que li vol demanar al senyor Alcalde perquè no se’ls hi va 
facilitar la informació que varen demanar el dia 27 d’abril consistent en el llistat 
d’associacions del poble, a qui es volia enviar una carta del seu grup municipal amb 
motiu de les eleccions,  i que la informació l’han rebuda ara, preguntant el perquè els hi 
ha estat lliurada fora de termini. 

El senyor Alcalde li respon que ho de fora de termini és discutible però que ell creu que 
les entitats i les associacions la senyora Llovet les hauria de conèixer sobradament, 
afegint que el que és evident és que a nivell de l’Ajuntament tot el procés electoral, com 
ha explicat abans, ha suposat molta dedicació i esforç, s’ha tingut alguna baixa important 
a dintre de l’organigrama administratiu a l’Ajuntament i per tant això no ha estat 
possible. 
 
La senyora Llovet li respon que ells li varen demanar un llistat que ells els hi ha de donar 
i que no sap si hi ha un termini legal per a respondre, a la qual cosa el senyor Alcalde li 
diu que sí que hi ha un termini legal, que és el mateix per a la molta altra documentació 
que va demanar, però que amb l’estructura tècnica i administrativa de que disposa 
l’Ajuntament, el que no pot fer és demanar-ho cinc o deu dies abans de les eleccions, 
entre d’altres coses perquè l’han tingut a disposició durant tot el temps de legislatura i 
l’han tinguda per a consultar tantes vegades com sigui necessari. 
 
La senyora Eva Llovet li diu que han rebut un simple correu electrònic i que poden 
haver-hi canvis de presidents, d’adreces, dels quals no n’estiguin assabentats i que és un 
simple llistat, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que és un simple llistat però que 
cal veure les adreces, cal veure si hi ha algun canvi en els estatuts, ja que si ell li passa 
una informació que no és la correcta ella li retreurà que no li ha passat la informació 
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correcta i que aleshores, aquí se li ha passat tota la informació justa, necessària i 
adequada i això requereix més temps. 
 
La senyora regidora Eva Llovet li diu que el que sí que li retreu és que si li demanen 
especialment aquest llistat per a les eleccions, els hi hagi estat lliurat el dia 24 de maig. 
 
Acte seguit, la senyora Llovet pregunta al respecte de com és que el divendres dia 20 de 
maig va estar gent de la brigada, o dels plans d’ocupació de neteja forestal, a la zona on 
ell va fer l’acte de final de campanya, treballant-hi fins a les quatre de la tarda, i com és 
que hi havia gent que hauria estar treballant per a l’Ajuntament, treballant allà. 
 
El senyor Alcalde li respon que ella sap que això no és així, a la qual cosa la senyora 
Llovet diu que així li ho han vingut a dir. El senyor Alcalde li diu que el que no farà és 
entrar en una xerrada de cafè en base a comentaris de si han dit o han deixat de dir. 
El senyor regidor del grup municipal de “Convergència i Unió”, José Manuel Martínez 
Sánchez, pren la paraula per a dir que ho diu ell com a regidor. 
 
El senyor Alcalde respon que el mateix suport que ells varen tenir de la persona, que per 
obrir o per tancar, col·laborava, doncs els de la brigada, fins a les tres de la tarda, que era 
el seu horari, atès que l’endemà o al cap de dos dies el club de petanca havia demanat 
per fer una festa i necessitava  taules i cadires, i les varen anar a portar, i varen coordinar 
una mica tota aquesta actuació. Afegeix que ell creu que els del grup municipal de 
“Convergència i Unió” no es podran queixar ni com a formació política que s’han 
presentat en aquestes eleccions, de que no se’ls ha facilitat tot el que han demanat, del 
material que disposa l’Ajuntament, taules, cadires o espais públics que no estaven cedits 
a la junta electoral i critica que es tregui treure això en el ple basant-se en si han dit o han 
deixat de dir. 
 
La senyora Llovet li diu que ho va veure el propi senyor regidor José Manuel Martínez, 
qui intervé de nou per dir que només faltaria que no poguessin disposar del material de 
l’Ajuntament, que és del poble, de la mateixa manera com ells en són evidentment. 
Afegeix que tampoc considera lògic que allà es portessin 200 cadires i aquí se’n 
deixessin 75 quan va negociar ell amb el senyor Alcalde que es repartirien meitat per 
meitat. 
  
El senyor Alcalde li respon que es van repartir la meitat i meitat a la qual cosa el senyor 
regidor José Manuel Martínez li diu que això no és cert i que ell ho sap igual que ell. 
 
El senyor Alcalde li respon que n’hi havia d’haver noranta i escaig a cada un dels dos 
indrets a la qual cosa el senyor regidor José Manuel Martínez li diu que això no ha anat 
així, responent-li l’Alcalde que el que li pot assegurar és que ell no va contar les cadires i 
que el que no hi ha hagut ha estat cap intenció ni cap voluntat de perjudicar-los en aquest 
procés.  
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Abans de cloure la sessió d’aquest darrer ple ordinari, el senyor Alcalde pren la paraula 
per dir que  voldria fer una reflexió final i una aportació, doncs en aquest ple perquè és 
la última sessió ordinària, i avui creu que s’han de felicitar tots de la participació que hi 
ha hagut en aquestes eleccions municipals, i agrair a totes les forces polítiques que s’han 
presentat en aquestes eleccions municipals, i com s’ha desenvolupat tot en aquest sentit, 
per tant, creu que des d’un punt de vista pel que representa institucionalment com 
Alcalde en aquests moments, creu que s’han de felicitar tots i totes i estar contents i 
satisfets d’aquest elevat percentatge de participació que hi ha hagut a Castellgalí a 
diferència de molts altres municipis. 
 
Afegeix que feta aquesta reflexió en vol fer la última i també diu que la fa de tot cor, i 
amb tot el sentiment, que és el seu agraïment en aquest cas a quatre regidors d’aquest 
ple que cessaran desprès de la pressa de possessió de l’11 de juny, començant  per 
afinitat fent referència al senyor  Jaume Masqué, per aquests 12 anys al seu costat 
donant-li suport, col·laborant i participant. Afegeix que el poble, creu que li ha de 
reconèixer aquesta dedicació i aquesta entrega i aquest esforç i aquesta tenacitat que ha 
tingut en tots aquests dotze anys com a regidor de l’Ajuntament de Castellgalí. Acte 
seguit es refereix  a la senyora  Cristina Fabregat i Sintes, per menys anys, però també 
per aquests quatre anys  d’esforç i empenta, en temes delicats com han estat l’Educació i 
la Sanitat d’aquest poble, que han sofert i han experimentat un canvi important i 
transcendental. En tercer lloc expressa l’agraïment personal i institucional als senyors 
Jordi Oliveras i Casals i José Manuel Martínez Sánchez, gratitud que expressa 
institucional i personalment per la dedicació, la implicació, l’esforç i el treball que han 
destinat a fer aquesta feina dura, complicada, farragosa, que suposa fer en aquest cas de 
grup d’oposició en un Ajuntament, dient-los-hi que a títol personal tenen en ell a un 
amic. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 49 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. 
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