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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2012. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 26 de setembre de 
2012, 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,  
Carme Lledó i Martinez , 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 
García 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 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
  
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al respecte 
de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juliol de 2012, 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. 

 
 
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. 
 
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  272/12 al 315/12 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2012. 
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3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ DEL SR. MIGUEL LARGO COCA. 
 
Atès que per acord del ple de la corporació en sessió de data 25 de juliol de 2012 es va acordar 
prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí de la 
senyora Ana Belen Jara i Martinez, així com declarar la vacant d’un lloc de regidor/a pertanyent 
al grup polític municipal  del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal”. 
 
Vist que la Junta Electoral Central amb data 6 d’agost de 2012 ha expedit la credencial 
acreditativa de la condició d’electe a favor del senyor Miguel Largo i Coca, qui es va presentar 
per la llista electoral del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” a les darrers 
eleccions municipals celebrades amb data 22 de maig de 2011. 

Atès el que determina l’article 7 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals aprovat pel Real Decret 2658/1986, de 28 de novembre, així com l’article 195.3 
de la Llei Orgànica 5/85 de Règim Electoral General de 19 de juny. 
 
Es procedeix per part del senyor Secretari de la Corporació a la comprovació de la credencial 
emesa per la Junta Electoral Central i presentada pel senyor Miguel Largo i Coca. 
 
Es fa avinent, per part del Sr. Secretari, que el nou càrrec electe ha estat requerit en temps i forma 
de l'obligació de formular davant de la Secretaria la declaració de béns, ingressos i possibles causes 
d'incompatibilitat d'acord amb el que disposa l'article 75.7 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i que el senyor Miguel Largo i Coca ha procedit a prestar 
les esmentades declaracions. 
 
Trobada conforme la credencial presentada, el senyor Alcalde convida al senyor regidor electe a 
què exposi en aquest acte si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb 
posterioritat a la seva proclamació, segons el que disposen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei 
Orgànica de Règim Electoral General de 19 de juny de 1.985,  manifestant que no el senyor 
Miguel Largo i Coca. 
 
Acte seguit es procedeix a donar compliment al Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril en relació en 
relació amb l’art. 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General,  per tal que el senyor 
membre electe pugui prendre possessió del seu càrrec, procedint a prestar jurament o promesa 
de complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fent-ho davant de tots els presents i segons la 
fórmula que conté la pregunta que efectuarà el Sr. Secretari. 
 
El Sr. Secretari formula la següent pregunta al Sr. Miguel Largo i Coca: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec 
de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la Generalitat de  
Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de  
Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Miguel Largo i Coca respon: “Si ho prometo”  
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Acte seguit el senyor Alcalde declara que el Sr. Miguel Largo i Coca ha pres possessió del càrrec 
de regidor de l’Ajuntament de Castellgalí i el felicita amb tal motiu, donant-li tot seguit la paraula. 
 
El Senyor Secretari de l’Ajuntament conclou dient que, amb el permís de l’alcalde fa avinent als 
membres del ple que el senyor Miguel Largo Coca va ser requerit perquè prestés la declaració 
de béns, drets i interessos i altres possibles causes d’incompatibilitat d’acord amb el que disposa 
l’article 75.7 de la Llei de Bases de règim local i que ja l’ha prestada.  
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE DONAR-SE EL PLE PER ASSABENTAT DE LA NOVA 
COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL “PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA-P.M.” AIXÍ COM DE LA DESIGNACIÓ DEL NOU PORTAVEU. 
 
El senyor alcalde exposa al ple que degut a la renúncia de la senyora Ana Belen Jara i Martinez, 
al grup del “Partit dels Socialistes de Catalunya-PM” s’hi ha adscrit el senyor Miguel Largo 
Coca i s’ha designat com a nou portaveu del grup al senyor Óscar Aparicio i Ledesma.  
 
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: 
 
“Vist que d’acord amb el que disposa l’article 50 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 23 a 29 del 
R.O.F.R.J.E.L, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, actualment hi ha constituïts els 
següents Grups Municipals amb els regidors/es i els/les portaveus que s’indiquen: 

 
Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): 
 
- Regidors/es adscrits/es: Senyora Eva Llovet i Castelló, senyora Mª Isabel Garcia 

Sansegundo, senyor Xavier Guix i Carrera i senyora Núria Lozano i Arcas. 
 

-  Portaveu: Senyora Eva Llovet i Castelló. 
 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès Municipal (PSC-PM): 

 
- Regidors/es adscrits/es: Senyor Cristòfol Gimeno i Iglesias, senyora Rosa Maria Serra i 

Oliva, senyora Ana Belen Jara i Martínez, senyor Òscar Aparicio i Ledesma i senyora 
Carme Lledó i Martínez.   

 
- Portaveu: Senyora Ana Belen Jara i Martínez. 

 
Vist que per renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí de la senyora Ana 
Belen Jara i Martinez, la Junta Electoral Central, de conformitat amb el que disposa l’article 
19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General de 19 de juny de 1985, ha emès amb 
data 6 d’agost de 2012, credencial de regidor d’aquest Ajuntament al senyor Miguel Largo i 
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Coca, d’acord amb la  llista electoral presentada pel “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Progrés Municipal” a les darreres eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011. 
 
Considerant que a l’actual sessió del ple, en un punt de l’ordre del dia anterior, el senyor Miguel 
Largo i Coca ha pres possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que els regidors del grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, han 
acordat l’elecció del Sr. Òscar Aparicio i Ledesma com a portaveu del seu grup municipal, 
segons escrits presentats amb data 7 de setembre de 2012. 

 

Vist que el senyor Miguel Largo i Coca ha sol·licitat la seva adscripció al grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”. 
 
El senyor Alcalde procedeix a donar compte al ple que d’acord amb el que disposa l’article 50 
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 23 a 29 del R.O.F.R.J.E.L, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de 
novembre, els Grups Municipals queden constituïts amb els regidors/es i els/les portaveus que 
s’indiquen: 

 
Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): 
 
- Regidors/es adscrits/es: Senyora Eva Llovet i Castelló, senyora Mª Isabel Garcia 

Sansegundo, senyor Xavier Guix i Carrera i senyora Núria Lozano i Arcas. 
 

-  Portaveu: Senyora Eva Llovet i Castelló. 
 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès Municipal (PSC-PM): 

 
- Regidors/es adscrits/es: Senyor Cristòfol Gimeno i Iglesias, senyora Rosa Maria Serra i 

Oliva, senyor Òscar Aparicio i Ledesma i senyora Carme Lledó i Martínez i senyor 
Miguel Largo i Coca.   

 
- Portaveu: Senyora Òscar Aparicio i Ledesma. 

 

Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent 
 
ACORDS: 
 
Primer: Donar-se per assabentat de l’adscripció del senyor regidor Miguel Largo i Coca al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com de la nova composició 
d’aquest grup municipal. 
 
Segon:  Donar-se per assabentat de la designació del Sr. Òscar Aparicio i Ledesma com a 
portaveu del grup municipal “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M”. 
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Tercer: Notificar el precedent acord als portaveus dels grups municipals constituïts a 
l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 21 de setembre de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
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, i que són els 
que es transcriuen literalment a continuació:  
 
Primer: Donar-se per assabentat de l’adscripció del senyor regidor Miguel Largo i Coca al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com de la nova composició 
d’aquest grup municipal. 
 
Segon:  Donar-se per assabentat de la designació del Sr. Òscar Aparicio i Ledesma com a 
portaveu del grup municipal “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M”. 
 
Tercer: Notificar el precedent acord als portaveus dels grups municipals constituïts a 
l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LA DEDICACIÓ PARCIAL DEL 
SR. REGIDOR MIGUEL LARGO I COCA. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquest punt de l’ordre del dia és per tal de reconèixer la 
dedicació parcial que tenia l’anterior regidora, en els mateixos termes i amb la mateixa 
retribució pel que respecta al nou regidor senyor Miguel Largo Coca, tot i que a dia d’avui 
encara no té delegades les funcions concretes i que ja es procedirà a fer el decret corresponent 
per tal que tingui efectes a 1 d’octubre de 2012 pel que respecta la dedicació parcial, tal i com 
indica la següent proposta d’acord. Afegeix que fa avinent a l’avançada als membres del ple que 
el senyor Miguel Largo i Coca serà regidor de les àrees de Governació i de Promoció 
Econòmica. 
 
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: 
 
“Vist que per renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí de la senyora Ana 
Belen Jara i Martinez, la Junta Electoral Central, de conformitat amb el que disposa l’article 
19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General de 19 de juny de 1985, ha emès amb 
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data 6 d’agost de 2012, credencial de regidor al senyor Miguel Largo i Coca, d’acord amb la  
llista electoral presentada pel “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” a les 
darreres eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011. 
 
Considerant que a l’actual sessió del ple, en un dels seus punts de l’ordre del dia anterior, el 
senyor Miguel Largo i Coca ha pres possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Tenint en compte que una vegada ha pres possessió del càrrec de regidor li seran delegades, per 
aquesta Alcaldia-Presidència, de forma genèrica les atribucions d’administració, direcció i 
gestió dels assumptes propis de les àrees de governació i promoció econòmica a efectes del dia 
1 d’octubre de 2012. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d ‘abril,  
Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança i 166 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 
amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats 
locals aprovat pel RD. 2568/1986 de 28 de novembre, els membres de les Corporacions Locals 
tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, quan els desenvolupin en 
règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en la quantia i 
condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència 
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part. 
 
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: Establir, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2012, a favor del senyor regidor d’aquest 
Ajuntament Miguel Largo i Coca, l’exercici de les seves funcions en règim de dedicació parcial 
amb la retribució que a continuació s’indica,  així com donar-lo d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social: 
 
Nom i cognoms Càrrec Retribució 

Mensualitat 
Dedicació 
mínima 
hores/mes 

Miguel Largo i Coca Regidor delegat de les àrees de 
governació i promoció econòmica 

382,23 
€/mes 

Parcial 
35 h/mes 

 
La percepció d’aquesta retribució portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment 
detallades, les quals comporten les atribucions que seran delegades per Decret d’aquesta 
Alcaldia a efectes del dia 1 d’octubre al senyor regidor de forma genèrica,  i una presència 
efectiva mínima a l’Ajuntament de 35 hores al mes, essent compatible la dedicació parcial 
reconeguda amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o privades, en els termes 
previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en concordança amb el disposat per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració  pública. 
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Segon: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i al 
senyor Regidor afectat fent constar que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat, de no 
manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 
 
Tercer: Comunicar els precedents acords a les empreses o altres entitats públiques o privades en 
les que el regidor afectat desenvolupi la seva activitat laboral, als efectes del que disposa 
l’article 46 de l’estatut dels treballadors als efectes de l’excedència forçosa. 
 
Quart: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler oficial d’edictes de 
la Corporació els precedents acords. 
 
 No obstant, el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 21 de setembre de 2012. 
 
L’Alcalde - President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per cinc vots a favor, que es corresponen 
als/a les cinc 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: Establir, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2012, a favor del senyor regidor d’aquest 
Ajuntament Miguel Largo i Coca, l’exercici de les seves funcions en règim de dedicació parcial 
amb la retribució que a continuació s’indica,  així com donar-lo d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social: 
 
Nom i cognoms Càrrec Retribució 

Mensualitat 
Dedicació 
mínima 
hores/mes 

Miguel Largo i Coca Regidor delegat de les àrees de 
governació i promoció econòmica 

382,23 
€/mes 

Parcial 
35 h/mes 

 
La percepció d’aquesta retribució portarà inherent l’exercici de les funcions anteriorment 
detallades, les quals comporten les atribucions que seran delegades per Decret d’aquesta 
Alcaldia a efectes del dia 1 d’octubre al senyor regidor de forma genèrica,  i una presència 
efectiva mínima a l’Ajuntament de 35 hores al mes, essent compatible la dedicació parcial 
reconeguda amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o privades, en els termes 
previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
en concordança amb el disposat per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració  pública. 
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Segon: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i al 
senyor Regidor afectat fent constar que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat, de no 
manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 
 
Tercer: Comunicar els precedents acords a les empreses o altres entitats públiques o privades en 
les que el regidor afectat desenvolupi la seva activitat laboral, als efectes del que disposa 
l’article 46 de l’estatut dels treballadors als efectes de l’excedència forçosa. 
 
Quart: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler oficial d’edictes de 
la Corporació els precedents acords. 
 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DESIGNACIÓ DEL/DE LA REGIDOR/A 
SUPLENT DEL/LA REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A L’AGRUPACIÓ 
DE DEFENSA FORESTAL-PROTECTORS DEL BOSC, A LA JUNTA DEL 
MUSEU I A LA PONÈNCIA AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 
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 que per renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí de la senyora Ana 
Belen Jara i Martinez, la Junta Electoral Central, de conformitat amb el que disposa l’article 
19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General de 19 de juny de 1985, ha emès amb 
data 6 d’agost de 2012, credencial de regidor al senyor Miguel Largo i Coca, d’acord amb la  
llista electora presentada pel “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” a les 
darreres eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011. 
 
Considerant que a l’actual sessió del ple, en un punt de l’ordre del dia anterior, el senyor Miguel 
Largo i Coca ha pres possessió del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Vist que el ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària d’organització i funcionament del dia 
6 de juliol de 2011, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del  Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 
de novembre, va acordar nomenar com a suplent del/la representant de l’Ajuntament de 
Castellgalí a l’Agrupació de Defensa Forestal-Protectors del Bosc, a la Junta del Museu,  i a la 
Ponència Ambiental Municipal, a la senyora Ana Belen Jara i Martinez  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer: Nomenar com a suplent del representant titular de l’Ajuntament de Castellgalí, a 
l’Agrupació de Defensa Forestal-Protectors del Bosc, al senyor regidor Miguel Largo i Coca, en 
substitució de la senyora Ana Belen Jara i Martinez. 
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Segon: Nomenar com a suplent del representant titular de l’Ajuntament de Castellgalí a la Junta 
del Museu de Castellgalí a la senyora regidora Carme Lledó i Martinez, en substitució de la 
senyora Ana Belen Jara i Martinez. 
 
Tercer: Nomenar com a suplent del segon membre titular de la Ponència Ambiental Municipal, 
al senyor Miguel Largo i Coca, en substitució de la senyora Ana Belen Jara i Martinez. 
 
Quart: Notificar els anteriors acords als regidors i regidores indicats i als ens públics i privats a 
que s’ha fet referència, entenent-se acceptat el nomenament de forma tàcita si dintre del termini 
de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús del càrrec. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 21 de setembre de 2012. 
 
L’Alcalde, 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de  l’acord que la mateixa conté i que és el que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Primer: Nomenar com a suplent del representant titular de l’Ajuntament de Castellgalí, a 
l’Agrupació de Defensa Forestal-Protectors del Bosc, al senyor regidor Miguel Largo i Coca, en 
substitució de la senyora Ana Belen Jara i Martinez. 
 
Segon: Nomenar com a suplent del representant titular de l’Ajuntament de Castellgalí a la Junta 
del Museu de Castellgalí a la senyora regidora Carme Lledó i Martinez, en substitució de la 
senyora Ana Belen Jara i Martinez. 
 
Tercer: Nomenar com a suplent del segon membre titular de la Ponència Ambiental Municipal, 
al senyor Miguel Largo i Coca, en substitució de la senyora Ana Belen Jara i Martinez. 
 
Quart: Notificar els anteriors acords als regidors i regidores indicats i als ens públics i privats a 
que s’ha fet referència, entenent-se acceptat el nomenament de forma tàcita si dintre del termini 
de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús del càrrec. 
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7. ES DÓNA COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE L’ANY 2011. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquest punt no requereix la votació del ple però que 
preceptivament s’ha de donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost que es fa 
per Decret de l’Alcaldia i que després es convocarà la comissió especial de comptes que haurà 
d’aprovar, si s’escau, el compte general de l’any 2011. 
 
Es procedeix per tant a donar compte al ple del Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 4 de 
setembre de 2012 (número 316/2012) pel qual s’aprova la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament corresponent a l’exercici de l’any 2011, i del qual se’n procedeix a donar compte 
al ple de conformitat amb el que disposa l’article 193.4 del Text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que és evident és que l’any 2011 va ser un any complicat i 
difícil, en estar immersos totalment en la situació de crisi econòmica i de dificultat i que per 
tant, com ja es va informar en diferents moments, es varen començar a prendre algunes mesures 
a nivell de gestió municipal, per tal d’intentar aconseguir l’equilibri econòmic del pressupost 
aprovat i assolir un resultat pressupostari positiu. 
 
Afegeix que llegint les dades que obren a la liquidació el resultat pressupostari ajustat és positiu 
així com l’estalvi net i l’estalvi brut. Concretament indica que l’estalvi net és de 165.734,74 €, i 
que la ràtio legal d’estalvi net se situa en el 6,66 % i la ràtio legal de deute viu se situa amb el 
32,66 % sense comptar les operacions de tresoreria, indicant que si es comptessin les mateixes 
aquest última ràtio seria del 47,93%, lluny per tant del 75 % que és el límit legal actual per a 
poder aprovar operacions d’endeutament a llarg termini. 
 
Prossegueix dient que al respecte del romanent líquid de tresoreria a 31/12/2011 és de 
149.905,92 €, la qual cosa evita la necessitat d’aprovar plans de sanejament i altres mesures més 
complicades, i que caldrà seguir treballant amb aquest rigor i austeritat per tal que les 
liquidacions dels propers exercicis siguin ajustades al pressupost, el qual s’intenta sempre que 
sigui ajustat, coherent, rigorós i realista.  
 
Indica a continuació que al respecte de la liquidació cal fer constar que hi ha un error en el 
nomenclàtor de dues aplicacions pressupostàries, contingut de l’estat de liquidació de despeses 
en el seu resum per classificació econòmica, el qual deriva de l’aplicatiu informàtic utilitzat, 
concretament es refereix a l’apliació 224, relativa a primes d’assegurances surt denominada 
“cosines d’assegurances”, així com l’aplicació 22610 relativa a les festes populars consta amb la 
denominació de “quotes vivendes”. 
 
Conclou dient que molt properament és convocarà la Comissió Especial de Comptes perquè 
emeti informe del compte general, el qual serà exposat a informació pública i posteriorment 
s’aprovarà per acord el ple per posteriorment enviar-ho a Sindicatura de Comptes.  
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Pren la paraula a continuació la senyor portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló, qui comença per dir al senyor alcalde que potser això ho haurien de dir al 
torn de precs i preguntes, però que com que va lligat amb aquest punt, que seria molt bó 
recuperar les Comissions Informatives perquè en aquest punt hi ha moltes dades i moltes 
qüestions i és un tema important i que el seu grup municipal pensen que en certs temes seria 
molt bo recuperar les Comissions Informatives, perquè podrien trobar-se, fer consultes, parlar 
dels temes, en tot el qual seria molt més fàcil per a ells i molt més transparent que no pas tenir 
que venir a revisar la documentació de dilluns al mati fins el dimecres. 
  
Afegeix que això seria aplicable a altres temes importants, i que després d’un any i escaig de 
funcionament amb l’actual sistema, per molts motius seria aconsellable recuperar les 
Comissions Informatives, ja sigui a nivell de contacte entre regidors, a nivell de transparència, 
d’agilitat alhora de conèixer temes i per intercanviar opinions entre els dos grups municipals, la 
qual cosa ho troba a faltar principalment ella perquè els altres regidors són nous, però que ella 
considera que hi ha una gran diferència entre funcionar amb un sistema o amb un altre. 
 
Prossegueix dient que en general de l’anàlisi de les dades, aquestes són bones i correctes i que 
ella mateixa ho a comparat amb les d’algun altre municipi, però que la ràtio d’endeutament no 
reflecteix els 800.000 € que s’han tingut de demanar del Pla d’Ajust. Indica que per exemple, 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet no va tenir que acudir al Pla d’Ajust i que tenen una 
ràtio d’endeutament d’un 40 i escaig per cent, però pregunta si en el cas de Castellgalí, si es 
podria demanar una altre operació de crèdit, la qual cosa el senyor Secretari, després de 
sol·licitar la paraula al senyor Alcalde, exposa al ple que en Pla d’Ajust es contempla la 
possibilitat dins dels 10 anys que te de vigència de concertar operacions de crèdit. 
 
A continuació la senyora regidora formula una pregunta al respecte dels saldos de cobrament 
dubtós, d’uns 930.000 € aproximadament, la qual considera molt elevada i que no sap si això 
arriba un moment que es considera una pèrdua, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que 
per part de l’Organisme de Gestió Tributària s’intrueixen els corresponents expedients de fallits. 
 
El senyor Secretari, després de sol·licitar la paraula al senyor Alcalde, indica que legalment els 
deutes tributaris prescriuen als 4 anys i que els saldos de cobrament dubtós es calculen a partir 
d’aplicar una formula que proposa la Diputació de Barcelona, amb la qual cosa també es evitar 
que es pugui contemplar aquest import com drets reconeguts nets pendents de cobrament, la 
qual cosa faria que el resultat pressupostari fos fictici, ja que seria de manera artificial més 
positiu. 
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Acte seguit la senyora regidora manifesta que al respecte del termini en què es fa la liquidació, 
es va millorant perquè quan es queixen que va malament ho diuen, però que també vol dir que 
quan el senyor alcalde parlava de les decisions adoptades respecte de l’austeritat, ella ha vist que 
s’han hagut d’ajustar algunes partides, per exemple les de l’enllumenat i que precisament això 
es  nota molt i provoca queixes de la gent pel que fa als terminis en que s’arreglen els fanals, 
però que en canvi per exemple en concepte de dietes hi havia pressupostats 7.000 € i s’ha gastat 
tota la quantitat, la qual cosa li sembla una quantitat molt elevada si es parla d’austeritat. 
Afegeix que els continua sorprenent la quantitat de despesa de telèfon i que un dia vindran i els 
explicaran com es poden gastar aquesta quantitat en telèfon perquè hi ha tarifes planes i altres 
sistemes, i que si no hi ha més remei, que imagina que no, perquè cada any suma el mateix, ha 
de dir que 18.000 € i escaig de despesa telefònica li sembla molt important. 
 
Afegeix la senyora regidora Eva Llovet que al respecte del previst a ingressar per l’IBI i el que 
s’ha ingressat realment hi ha un 10 % de menys, quantitat que entén que es deu a la morositat, a 
la qual cosa el senyor Alcalde li respon que correspon als incobrats. 
 
La senyor regidor Eva Llovet diu que un 10 % és una xifra gran i que de cara al pressupost de 
l’any vinent potser s’hauria de tenir en compte i més si tal com s’ha vist hi ha hagut una 
reducció en material d’oficina amb la que realment es nota que s’ha intentat estalviar en certes 
coses, i que per tant creu que s’ha de seguir amb aquesta línea i veure com es plantegen aquestes 
observacions en els pressupostos de l’any vinent. 
 
El senyor alcalde li respon que troba correcte que faci aquestes observacions i amb aquest to, i 
que respecte a l’al·lusió que fa a les Comissions Informatives, la mateixa serà tinguda en 
compte, però que discrepa de la referència a la transparència tot i que accepta que i podria haver 
més contacte entre regidors de govern i oposició. Indica al respecte de la transparència, que la 
liquidació s’aprova per Decret de l’Alcaldia i després hi ha la tramitació del compte general 
amb la corresponent informació pública i posterior aprovació pel ple. 
 
Afegeix que evidentment hi ha coses que es poden millorar, i que en temes com l’enllumenat la 
manca de immediatesa en la solució dels problemes entén que es pot notar per motiu de la 
austeritat i respecte del telèfon indica que cada vegada hi ha més centre de treball i que han 
d’intentar aconseguir més rebaixes a través de les tarifes planes, però no només de l’ajuntament 
sinó que també del dispensari mèdic, de l’escola, de l’escola bressol i del casal cultural. 
 
El senyor regidor delegat de l’àrea de serveis locals, Òscar Aparicio i Ledesma, diu que el 
telèfon de l’ascensor puja ja 20 € al mes només per estar en servei. 
 
Per últim el senyor alcalde, diu que un 10 % de l’IBI incobrats, el qual suposa un  90 € de 
cobrament en voluntària i no en via executiva, no és un mal indicador, afegint que no obstant es 
tindrà en compte alhora d’elaborar el pressupost, si bé la previsió d’ingressos de l’IBI sempre es 
fa ajustada i a la baixa.  
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8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE L’INICI DE L’EXPEDIENT DE 
DELIMITACIÓ DEL MUNICIPI DE CASTELLGALÍ PER A LA ELABORACIÓ DEL 
MAPA MUNICIPAL. 
 
El senyor alcalde exposa al ple que aquesta proposta d’acord és una qüestió de tràmit que es 
desplega a partir de la comunicació de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. Afegeix que ens ho van comunicar 
el dia 2 de juliol de 2012 i que volen que els municipis de Catalunya determinin i afitin el seu 
terme.  
 
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 la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, va regular els 
trets essencials del territori dels ens locals de Catalunya, així com també la Llei 6/1987, de 4 
d’abril, d’organització comarcal de Catalunya, va regular la divisió i l’organització comarcal del 
territori de Catalunya. 
 
Vist que d’acord amb l’habilitació que preveu la disposició final segona de les lleis abans 
indicades, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual 
s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya. 
 
Atès que des de l’aprovació de l’esmentada disposició s’han produït nombroses modificacions 
legislatives i decisions jurisprudencials que han incidit en aquesta matèria i que introdueixen un 
reconeixement molt més explícit de l’autonomia dels ens locals de Catalunya, comportant la 
inadequació des del punt de vista legal d’alguns dels títols del Reglament indicat. 
 
Vist que la normativa legal en matèria de règim local ha estat refosa mitjançant el 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 el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa el que disposa l’article 28.1 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, 
el Govern de la Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i del mapa comarcal, 
sota la responsabilitat de la Comissió de Delimitació Territorial. 
 
Vist que l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya, disposa que l’inici dels expedients de delimitació correspon a 
l’Ajuntament o als ajuntaments interessats. 
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Atès que amb data 2 de juliol de 2012 (RE. núm. 1026/12) aquest ajuntament ha rebut un escrit 
de la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, en el que d’acord amb el que disposa l’article 28.1 
del Decret Legislatiu 2/2003, escau iniciar l’elaboració del mapa municipal. 
 
Vist que s’entén per delimitació el procés successiu per a la fixació de la línia de terme, la seva 
fitació i el mesurament dels termes municipals, definint com a línia de terme la totalitat de la 
línia comuna entre dos municipis, independentment del nombre de trams. 
 
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.- Aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del municipi de Castellgalí, per a 
l’elaboració del mapa municipal. 
 
Segon.- Nomenar una comissió municipal de delimitació que constarà constituïda pels següents 
membres: 
 

- Il·lm. Sr.  Cristòfol Gimeno i Iglesias, alcalde-president de l’Ajuntament o regidor/a en 
qui delegui. 

- Sr. Òscar Aparicio i Ledesma, regidor delegat de les àrees d’obres, serveis locals, via 
pública, medi ambient i desenvolupament sostenible de l’Ajuntament, o el seu suplent. 

- Al/la regidor/a que designi el grup municipal de “Convergència i Unió” o el seu suplent. 
- Sr. Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari-Interventor de l’Ajuntament o funcionari/a a qui 

delegui. 
- Sra. Mònica Pozo i Lluch, arquitecta municipal de l’Ajuntament o el suplent dels 

serveis tècnics municipals. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la resta de municipis afectats, els quals han de 
nomenar, per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar des de la data de recepció de 
la comunicació, una comissió igual a l’esmentada anteriorment. 
 
Quart.- Comunicar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini de 
quinze dies a comptar des de l’endemà de l’aprovació dels presents acords, i als propietaris de 
les finques afectades 

 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 

 
Castellgalí, 21 de setembre de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
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A la fase de debat el senyor Secretari de l’Ajuntament exposa als membres del ple que el Grup 
de Convergència i Unió ja va designar com a membre de la comissió a la Sra. Eva Llovet 
Castelló.  
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de  l’acord que la mateixa conté i que és el que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Primer.- Aprovar l’inici de l’expedient de delimitació del municipi de Castellgalí, per a 
l’elaboració del mapa municipal. 
 
Segon.- Nomenar una comissió municipal de delimitació que constarà constituïda pels següents 
membres: 
 

- Il·lm. Sr.  Cristòfol Gimeno i Iglesias, alcalde-president de l’Ajuntament o regidor/a en 
qui delegui. 

- Sr. Òscar Aparicio i Ledesma, regidor delegat de les àrees d’obres, serveis locals, via 
pública, medi ambient i desenvolupament sostenible de l’Ajuntament, o el seu suplent. 

- Al/la regidor/a que designi el grup municipal de “Convergència i Unió” o el seu suplent. 
- Sr. Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari-Interventor de l’Ajuntament o funcionari/a a qui 

delegui. 
- Sra. Mònica Pozo i Lluch, arquitecta municipal de l’Ajuntament o el suplent dels 

serveis tècnics municipals. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords a la resta de municipis afectats, els quals han de 
nomenar, per acord plenari, en el termini de dos mesos a comptar des de la data de recepció de 
la comunicació, una comissió igual a l’esmentada anteriorment. 
 
Quart.- Comunicar al Departament de Governació i Relacions Institucionals, en el termini de 
quinze dies a comptar des de l’endemà de l’aprovació dels presents acords, i als propietaris de 
les finques afectades 
 
 
9.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL DE 
L’EXPEDIENT PER A L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIA AMBIENTAL (ANNEX II.1) 
INSTADA PER LA SOCIETAT ATRIAN BAKERS, S.L., PER A L’AMPLIACIÓ DE 
L’ACTIVITAT DEDICADA A “FABRICACIÓ DE MASSA DE PASTISSERIA CRUA 
ULTRACONGELADA I PA PRECUINAT ULTRACONGELAT” UBICADA A 
L’AVINGUDA DE LA INDÚSTRIA NÚMERO 7 DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL 
PLA DEL CAMÍ” D’AQUEST MUNICIPI. 

 
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: 
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“Vista la proposta de resolució provisional de la Ponència Ambiental municipal, de l’expedient 
de llicència ambiental per a l’ampliació de l’activitat dedicada a “fabricació de massa de 
pastisseria crua ultracongelada i pa precuinat” ubicada a l’Avinguda de la Indústria número 7 
del polígon industrial “El Pla del Camí” d’aquest municipi, que transcrita literalment diu: 

 
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL 

 
Amb data 21 de setembre de 2012, es reuneix la Ponència ambiental municipal formada per: 

 

President:  Cristòfol Gimeno i Iglesias 

Vocals:  Òscar Aparicio i Ledesma 

  Rosa Maria Serra i Oliva 

Secretari:  Joan Lluís Obiols i Suari 

 

L’objecte de la reunió és la d’avaluar la incidència ambiental del projecte presentat per 
l’empresa “ATRIAN BAKERS, S.L.” per a l’exercici d’ampliació de l’activitat de “fabricació 
de massa de pastisseria crua ultracongelada i pa precuinat ultracongelat” a l’Avinguda de la 
Indústria, 7 parcel·la 5 del polígon industrial “El Pla del Camí”(expedient núm. 11/08), als 
efectes del que es disposa l’article 45 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i 
control ambiental de les activitats. 

Antecedents: 

Primer: Amb data 15 de gener de 2010, l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada de Barcelona 
(en endavant OGAU) va emetre informe integrat desfavorable atès que no es complien les 
condicions de seguretat contra incendis en el projecte presentat. 

Segon: Per acord del ple de la corporació en sessió de data 26 de gener de 2011 es va acordar 
aprovar la  proposta de resolució denegatòria d’acord amb el contingut de l’informe integrat 
emès per l’OGAU, procedint a notificació dels acords adoptats als interessats en l’expedient. 

Tercer: Amb data 9 de febrer de 2011 (R.E. núm. 192/11) l’empresa Atrian Bakers, S.L. va 
presentar davant l’ajuntament les al·legacions i documentació complementaria per a resoldre les 
aspectes desfavorables indicats per l’OGAU al seu informe integrat.  

Quart: Amb data 1 de febrer de 2011 (R.S. núm. 99/11) aquest ajuntament va procedir a 
trametre a l’OGAU de Barcelona les al·legacions presentades per l’empresa contra la proposta 
de resolució denegatòria. 

Cinquè: Amb data 24 de març de 2011 l’OGAU de Barcelona emet nou informe integrat 
desfavorable pel que respecta als aspectes sobre la prevenció d’incendis d’acord amb l’informe 
desfavorable emès pel Departament d’Interior, els qual s’adjunta còpia  a la present proposta de 
resolució. 

Sisè: Amb data 30 de juliol de 2012 l’OGAU de Barcelona emes  nou informe integrat 
favorable d’acord amb la nova avaluació ambiental efectuada. 

Fonaments de dret: 
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L’article 45 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, preveu que, a la vista de l’informe integrat emès per l’OGAU de Barcelona, l’òrgan 
competent municipal elabora la proposta de resolució provisional, que haurà d’incloure el 
contingut que determina l’article 49 de la pròpia llei. 

Conclusions: 

Vist el projecte tècnic i la documentació que acompanya la sol·licitud de la llicència ambiental, 
les al·legacions presentades per l’empresa als diferents informes integrats desfavorables emesos 
per l’OGAU de Barcelona, i l’informe integrat favorable emès per l’OGAU de Barcelona amb 
data 30 de juliol de 2012, aquesta ponència ambiental formula la proposta de resolució següent: 

 

Primer.- La incidència previsible de l’activitat sobre el medi ambient, la seguretat i la salut de 
les persones és admissible i, en conseqüència es proposa l’atorgament de la llicència ambiental 
sol·licitada amb les determinacions i condicions que consten al projecte tècnic, a l’informe emès 
per l’enginyer municipal de data  30 d’octubre de 2008 i a l’informe emès per l’OGAU amb 
data 30 de juliol de 2012, els quals consten incorporats a l’expedient en tràmit. 

 

Segon.- La freqüència del control inicial de caràcter medioambiental serà durant el període de 
posada en marxa i l'inici de l’activitat, així com els controls posteriors de caràcter periòdic cada 
quatre anys. 

Acabada la reunió en el lloc i data a l’inici indicats, signen aquesta acta tots els membres 
assistents, de la qual cosa jo el secretari en dono fe.” 

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: Aprovar la proposta de resolució provisional favorable de la Ponència Ambiental 
municipal per l’avaluació de la incidència ambiental del projecte presentat per la societat Atrian 
Bakers, S.L. per a l’ampliació de l’activitat dedicada a “fabricació de massa de pastisseria crua 
ultracongelada i pa precuinat” ubicada a l’Avinguda de la Indústria número 7 del polígon 
industrial “El Pla del Camí” d’aquest municipi. 
 
Segon: Notificar la proposta de resolució provisional a la societat Atrian Bakers, S.L. i al Servei 
Territorial a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, atorgant un termini de deu dies per fer al·legacions que es considerin oportunes. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 21 de setembre de 2011. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.”  
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Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de  l’acord que la mateixa conté i que és el que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Primer: Aprovar la proposta de resolució provisional favorable de la Ponència Ambiental 
municipal per l’avaluació de la incidència ambiental del projecte presentat per la societat Atrian 
Bakers, S.L. per a l’ampliació de l’activitat dedicada a “fabricació de massa de pastisseria crua 
ultracongelada i pa precuinat” ubicada a l’Avinguda de la Indústria número 7 del polígon 
industrial “El Pla del Camí” d’aquest municipi. 
 
Segon: Notificar la proposta de resolució provisional a la societat Atrian Bakers, S.L. i al Servei 
Territorial a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, atorgant un termini de deu dies per fer al·legacions que es considerin oportunes. 
 
 
10. 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 2 D’AGOST DE 2012, RELATIU A LA 
SUSPENSIÓ DE L’EXECUTIVITAT DE LES TARIFES APROVADES PEL PLE A LA 
SESSIÓ DE DATA 30 DE MAIG DE 2012 I L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 REGULADORA DE LA 
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, 
AMB L’ADAPTACIÓ DELS PREUS INDICATS EN L’INFORME DE LA 
SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ DE PREUS DE CATALUNYA. 
 
El senyor alcalde exposa al ple que tal i com es recordarà es va aprovar unes noves quaotes 
tributàries de la taxa per subministrament d’aigua potable per la repercussió de la Llei 5/2012 de 
20  de març, d’acord amb l’estudi que havia redactat l’empresa que gestiona el servei SOREA, 
S.A. 
 
Afegeix que posteriorment l’empresa indicada va trametre l’estudi a la Comissió de preus de 
Catalunya, qui ha emès un informe indicant que el càlcul s’ha de fer una manera lleugerament 
diferent.  
 
El senyor Secretari-Interventor després de demanar la paraula al senyor Alcalde exposa al ple 
que la proposta de SOREA plantejava que amb l’increment es repercutia el cost dels impagats a 
la quota i la Comissió de preus diu que aquest cost l’ha d’assumir l’administració que li pertoca 
i que posteriorment ja el cobrarà per via executiva, justificant-ho amb una sentència del 
Tribunal Suprem. 
 
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: 
 
“Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 2 d’agost de 2012 (núm. 280/12) el qual 
transcrit literalment diu: 
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“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Atès que l’Ajuntament de Castellgalí va aprovar provisionalment per acord del ple de la 
corporació en sessió de data 30 de maig de 2012 la modificació de l’Ordenança Fiscal número 
11 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d’aigua per a l’exercici 
2012, acord que va esdevenir definitiu en no haver-se presentat cap al·legació durant el tràmit de 
la informació pública. 
 
Atès que amb data 1 d’agost de 2012 (Registre d’Entrada núm.: 1198) s’ha rebut escrit de la 
Direcció general de Comerç del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, en el qual en la sessió de 20 de juliol de 2012, varen  autoritzar les tarifes que a 
continuació es detallaran , d’acord amb l’informe tècnic de la secretaria de la Comissió de Preus 
de Catalunya,  
 
Ús domèstic i comptadors provisionals d’obra: 4,43 EUR/unitat consum/mes. 
Ús industrial, hoteler, agrícola i ramader: 4,74 EUR/unitat consum/mes. 
 
 Euros 

a) Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,2059 €/m3

b) De 6 a 15 m3/unitat consum/mes 0,4649 €/m3  
c) Excés de 15 m3/unitat consum/mes 0,8965 €/m3

d) Ús industrial, hoteler, agrícola i ramadera 0,7176 €/m3

e) Comptadors provisionals d’obres 1,0293 €/m3

f) Conservació de comptadors 0,98 €/ab/mes
             Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març                                                   0,0228 €/m3 
 
Pel que respecta al consum per a ús industrial que sigui superior a 300 m3/dia s’aplicarà la tarifa 
de 0,627 €/m3. 

 

Tenint en compte que la diferència respecte a les tarifes aprovades pel ple es correspon a que no 
es poden incloure a l’import de la tarifa els costos dels impagats del cànon de l’aigua i les 
despeses de gestió o reclamació del mateix.  
 
En ús de les atribucions que confereixen a aquesta Alcaldia – Presidència l’article 21.1 f i k) de 
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local i 53.1 g i k) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal de règim 
local de Catalunya, i considerant la urgència que concorre per tal que la recaptació de la taxa del 
vigent trimestre i successius, s’ajustin a les tarifes autoritzades per la Comissió de Preus de 
Catalunya, tenint en compte que no es preveu la celebració de cap sessió del ple fins el dia 26 de 
setembre de 2012. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Suspendre l’executivitat de les tarifes aprovades pel ple a la sessió de data 30 de maig 
de 2012 i que es procedeixi a la modificació de l’ordenança fiscal número 11 reguladora de la 
taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua, amb l’adaptació dels preus indicats 
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en l’informe de la Secretària de la Comissió de Preus de Catalunya, segons s’indica a 
continuació: 
 
Ús domèstic i comptadors provisionals d’obra: 4,43 EUR/unitat consum/mes. 
Ús industrial, hoteler, agrícola i ramader: 4,74 EUR/unitat consum/mes. 
 
 Euros 

a) Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,2059 €/m3

b) De 6 a 15 m3/unitat consum/mes 0,4649 €/m3  
c) Excés de 15 m3/unitat consum/mes 0,8965 €/m3

d) Ús industrial, hoteler, agrícola i ramadera 0,7176 €/m3

e) Comptadors provisionals d’obres 1,0293 €/m3

f) Conservació de comptadors 0,98 €/ab/mes
             Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març                                                 0,0228 €/m3 
 
Pel que respecta al consum per a ús industrial que sigui superior a 300 m3/dia s’aplicarà la tarifa 
de 0,627 €/m3. 

 
Segon: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple de la Corporació a la propera sessió 
que se celebri. 
 
Castellgalí, 2 d’agost de 2012 
 
L’Alcalde-President:      Davant meu, 
        El Secretari: 
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 del següent 
 

A C O R D : 
 
Primer: Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 2 d’agost 
de 2012 (núm. 280/12) pel qual es va resoldre suspendre l’executivitat de les tarifes aprovades 
pel ple a la sessió de data 30 de maig de 2012 i procedir a la modificació de l’ordenança fiscal 
número 11 reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua, amb 
l’adaptació dels preus indicats en l’informe de la Secretària de la Comissió de Preus de 
Catalunya. 

 

Segon: Aprovar provisionalment per a l’exercici 2012 i següents la modificació de l’Ordenança 
Fiscal número 11 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d’aigua, 
en els termes que a continuació s’indiquen i el text de la qual es correspon al de l’ordenança 
tipus aprovada per la Diputació de Barcelona i publicada al Butlletí Oficial de la Província, 
Registre 022011023508 de data 29 de setembre de 2011, reguladora de la taxa per a la prestació 
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del servei de subministrament d’aigua, a la qual el ple de la Corporació acorda adherir-s’hi de 
forma expressa:  

“Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
Quota fixa de servei:  
 
Ús domèstic i comptadors provisionals d’obra: 4,43 EUR/unitat consum/mes. 
Ús industrial, hoteler, agrícola i ramader: 4,74 EUR/unitat consum/mes. 
 
 Euros 

a) Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,2059 €/m3

b) De 6 a 15 m3/unitat consum/mes 0,4649 €/m3  
c) Excés de 15 m3/unitat consum/mes 0,8965 €/m3

d) Ús industrial, hoteler, agrícola i ramadera 0,7176 €/m3

e) Comptadors provisionals d’obres 1,0293 €/m3

f) Conservació de comptadors 
Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març 

0,98 €/ab/mes
0,0228 €/m3

 
Pel que respecta al consum per a ús industrial que sigui superior a 300 m3/dia s’aplicarà la tarifa 
de 0,627 €/m3”. 
 
Disposició final: Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Castellgalí, el 26 de 
setembre de 2012, entrarà en vigor el primer dia hàbil següent a la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de l’anunci de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no 
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents. 

Tercer: L’acord definitiu de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 serà objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la província sota els criteris següents: 

Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 

Quart: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així 
com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. 

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-
se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
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Castellgalí, 18 de setembre de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de  l’acord que la mateixa conté i que és el que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Primer: Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 2 d’agost 
de 2012 (núm. 280/12) pel qual es va resoldre suspendre l’executivitat de les tarifes aprovades 
pel ple a la sessió de data 30 de maig de 2012 i procedir a la modificació de l’ordenança fiscal 
número 11 reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua, amb 
l’adaptació dels preus indicats en l’informe de la Secretària de la Comissió de Preus de 
Catalunya. 

Segon: Aprovar provisionalment per a l’exercici 2012 i següents la modificació de l’Ordenança 
Fiscal número 11 reguladora de la taxa per a la prestació del servei de subministrament d’aigua, 
en els termes que a continuació s’indiquen i el text de la qual es correspon al de l’ordenança 
tipus aprovada per la Diputació de Barcelona i publicada al Butlletí Oficial de la Província, 
Registre 022011023508 de data 29 de setembre de 2011, reguladora de la taxa per a la prestació 
del servei de subministrament d’aigua, a la qual el ple de la Corporació acorda adherir-s’hi de 
forma expressa:  

“Article 6. Quota tributària 

 

2. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
Quota fixa de servei:  
 
Ús domèstic i comptadors provisionals d’obra: 4,43 EUR/unitat consum/mes. 
Ús industrial, hoteler, agrícola i ramader: 4,74 EUR/unitat consum/mes. 
 
 Euros 

g) Fins a 6 m3/unitat consum/mes 0,2059 €/m3

h) De 6 a 15 m3/unitat consum/mes 0,4649 €/m3  
i) Excés de 15 m3/unitat consum/mes 0,8965 €/m3

j) Ús industrial, hoteler, agrícola i ramadera 0,7176 €/m3

k) Comptadors provisionals d’obres 1,0293 €/m3

l) Conservació de comptadors 
Repercussió Llei 5/2012, de 20 de març 

0,98 €/ab/mes
0,0228 €/m3

 
Pel que respecta al consum per a ús industrial que sigui superior a 300 m3/dia s’aplicarà la tarifa 
de 0,627 €/m3”. 
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Disposició final: Aquesta Ordenança aprovada pel ple en sessió celebrada a Castellgalí, el 26 de 
setembre de 2012, entrarà en vigor el primer dia hàbil següent a la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província de l’anunci de la seva aprovació definitiva i continuarà vigent mentre no 
s’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats 
continuaran vigents. 

Tercer: L’acord definitiu de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 serà objecte de 
publicació en el Butlletí Oficial de la província sota els criteris següents: 

Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 

Quart: Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord provisional, així 
com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de 
la Província. 

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat pel RD. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-
se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 
11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ELECCIÓ  DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
DEL MUNICIPI. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia el Tribunal 
superior de Justícia de Catalunya sol·licita que es designi el Jutge de pau substitut del municipi.  
 
Afegeix que de Jutge de pau titular ja se’n disposa, el senyor Antoni Vall que va ser escollit en 
el seu moment. Al respecte d’aquets punt de l’ordre del dia, el senyor Alcalde manifesta que es 
va iniciar l’expedient atorgant un període perquè es presentessin candidatures pel càrrec de  
Jutge de pau substitut, i per tant  la proposta d’acord és perquè es va presentar una candidatura 
per part del Sr. Jordi Pladellorens Serra, amb data registre d’entrada 29 d’agost. 
 
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 el ple de l’Ajuntament a la sessió de data 25 de juliol de 2012 va iniciar l’expedient  
de nomenament del Jutge de Pau Substitut del municipi i a l'efecte publicar un edicte anunciant 
la convocatòria per a proveir la vacant al Butlletí Oficial de la Província, al tauler oficial 
d'edictes de l'Ajuntament, del Jutjat Degà de Manresa i del propi Jutjat de Pau, per tal que en el 
termini de vint dies a comptar des de la publicació de l'edicte al primer dels medis oficials 
indicats, les persones interessades poguessin presentar instància a la Secretaria Municipal en 
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hores d'atenció al públic amb la declaració de que no estan incursos en cap de les causes 
d'incapacitat que contempla l'article 303 de la L.O.P.J. i amb manifestació de l'activitat 
professional que estan exercint actualment., fotocopia del D.N.I. i un exemplar del seu  
currículum vitae. 
 
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 1.995) es va publicar l'anunci de la vacant en el tauler 
oficial d'edictes així com al Butlletí Oficial de la Província de data 13 d’agost de 2012 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’ha presentat una única instància per a 
ocupar el càrrec de Jutge de Pau Substitut del municipi i les dades del qual són les següents:  
 

• Jordi Pladellorens i Serra, amb DNI, núm. 39267971W, amb data de registre 
d’entrada de 29 d’agost de 2012 (núm. 1267). 

 
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 Substitut l'ha 
d'efectuar el ple de la Corporació per acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta 
dels seus membres. 
 
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: Procedir a elegir, mitjançant votació secreta, la persona que ha d’ocupar el càrrec de 
Jutge de Pau Substitut 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. 
 
Segon 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. 
 
Castellgalí, 19 de setembre de 2012 
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L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de  l’acord que la mateixa conté i que és el que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Primer: Procedir a elegir, mitjançant votació secreta, la persona que ha d’ocupar el càrrec de 
Jutge de Pau Substitut 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. 
 
Segon 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. 
 
Acte seguit es procedeix a efectuar la votació per a l’elecció del càrrec de Jutge de Pau substitut 
i efectuat l’escrutini en resulta que el senyor Jordi Pladellorens i Serra ha obtingut 9 vots per a 
ser elegit com a Jutge de Pau substitut del municipi pel termini dels propers quatre anys, pel 
qual el ple aprova per unanimitat: 
 
Elegir el senyor Jordi Pladellorens i Serra per al càrrec de Jutge de Pau substitut del municipi 
pels propers quatre anys i donar trasllat de l’acord a la Junta de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya pel seu nomenament. 

 
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” SOBRE EL SUPORT A LES 
REIVINDICACIONS NACIONALS POPULARS DE LA DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA 2012. 
 
El senyor alcalde exposa al ple que al respecte d’aquest punt de l’ordre del dia, li passa 
directament la paraula a la portaveu del grup Municipal de “Convergència i Unió” per 
tal que llegeixi la moció que ha presentat el seu grup. 
 
Acte seguit la senyora regidora del grup municipal de Convergència i Unió, Eva Llovet 
i Castelló, pren la paraula i exposa que el motiu de presentar aquesta moció és perquè 
han passat coses els últims temps, no només des de la Diada en que a la manifestació hi 
va anar un milió o 800.000 o 1.300.000, és a dir molta molta gent, a la manifestació de 
l’11 de setembre, per això comencen a passar coses, la sentència de l’Estatut que aprova 
el Parlament de Catalunya i a Madrid el retallen i el Tribunal constitucional el revoca i 
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d’aquella manera doncs ens diu que no, que aquest estatut que han aprovat a Catalunya 
no hi cap a la Constitució. Afegeix que a partir d’aquí van succeint coses, arriba aquest 
últim 11 de setembre i que aquesta moció ha estat presentada abans de que el President 
de la Generalitat convoqués eleccions pel 25 de novembre d’aquest any. 
 
Indica que el seu grup municipal no acostuma a entrar mocions de caire generalista 
perquè la única que ella recorda va ser la de donar suport a les consultes populars en el 
seu moment. I respecte d’aquesta altra diu que també entenen que mocions d’aquest 
tipus val la pena entrar-les quan realment afecten i afecten de manera important a la 
vida dels ciutadans i en aquest cas doncs a part de que estan presentant diferents tipus de 
mocions, unes demanant que es pengin estelades, altres mocions demanant que els 
municipis es declaren lliures i independents i que hi ha molts tipus de mocions de tot el 
territori que estan entrant als Ajuntaments. 
 
Diu així mateix que han presentat aquesta moció per dir quelcom en el que entenen que 
s’hi pot afegir moltíssima gent perquè demana coses tan bàsiques com que Catalunya 
pugui decidir lliurament el seu futur tot i que potser la Constitució Espanyola actual no 
ho reconeix, sí que el Dret internacional reconeix l’autodeterminació dels pobles i que si 
la Constitució Espanyola ara no ho recull doncs potser es pot modificar-la i que per tant 
ells aquí demanen que Catalunya pugui opinar i demanar que pugui opinar i que es 
pugui consultar el seu futur entén que és bàsic pel sistema democràtic. Així mateix diu 
que demanen la necessitat d’una hisenda pròpia. Respecte del tema econòmic indica que 
des el 2008 es publiquen les primeres balances fiscals que no s’havien publicat mai, i és 
quan apareixen totes aquestes notícies i tota la Catalunya, fiscal, el finançament, el que 
Catalunya paga i no rep, és a partir d’unes dades que no s’han tornat a publicar més, no 
tenim més dades per contrastar, per tant, aquí tenim un problema i aquest problema es 
resoldria amb una hisenda pròpia. Afegeix al respecte que ells no estan demanant 
tampoc res de l’altre món, en el País Basc bé es gestionen els seus impostos i és 
constitucional això i estan demanant que sigui Catalunya qui els recapti,  els gestioni i 
veuran quins tractes i amb quina Administració. 
 
Afegeix que el següent punt parla d’esdevenir un Estat propi, i que per això diu que en 
aquesta moció hi pot cabre molta sensibilitat perquè en un Estat propi es pot pensar de 
moltes maneres i amb aquesta moció no es tanca la porta a cap de les maneres. Una 
estructura d’Estat, una nació com Catalunya, que amb la història que té, les aspiracions 
que té doncs es pot entendre. 
 
Les altres dues demanaven que tots junts hi treballessin perquè ella particularment troba 
a faltar aquí a Castellgalí  promoció històrica, cultural, de Catalunya, particularment 
molta gent ho troba a faltar. Aquí  va passant el temps i aquests temes no es toquen i hi 
ha molts pobles on hi ha debats, no només d’això, també a nivell d’actes culturals, a 
nivell de promoure la nostra història, la nostra cultura, de fer-la propera al poble i als 
ciutadans. Per això ells demanen que l’Ajuntament, el ple es comprometi a treballar per 



 

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

 

 27

buscar majories que treballin per aquestes aspiracions que el poble de Catalunya 
demana. 
 
Conclou dient que ella ja els hi comenta que és una moció de mínims, perquè si algú 
dels presents va estar a la manifestació o la va veure per la televisió la gent allà 
massivament no demanava aquestes coses, demanava més, demanava la independència 
de Catalunya. Per tant ella creu que amb aquesta moció estaria en la línia de mínims o 
que ara mateix el poble de Catalunya amb majoria està demanant, i pensa que fets com 
aquests que són seriosos, que ara sí que ells tenen inclús la responsabilitat perquè 
representen i tenen una certa credibilitat per ser on estan i molta gent els demanarà, els 
preguntarà, i en aquests períodes de temps que venen, doncs han de ser molt 
responsables del que expliquen i del que fan i del que diuen. Llavors els demanaria un  
exercici de responsabilitat pel futur del nostre País doncs que donin suport a aquesta 
moció.  
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar 
lectura de la moció presentada pel grup municipal de “Convergència i Unió”, la qual 
integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita 
literalment, diu: 

 
“MOCIÓ 

 
Que presenta el grup municipal de CONVERGÈNCIA I UNIÓ al Ple de l’Ajuntament de 
Castellgalí. 
 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LES REIVINDICACIONS NACIONALS POPULARS DE 
LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 2012 
 
El passat 11 de setembre, amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, 1 milió i mig 
de persones van sortir al carrer amb el lema Catalunya, nou estat d’Europa.  
 
Aquest ajuntament no pot restar impassible davant els clams que la ciutadania va 
expressar-hi: la voluntat d’esdevenir un poble lliure i la denúncia pel maltracte polític, 
econòmic i social que pateix Catalunya vers l’estat i que dinamita el nostre potencial 
com a país i les oportunitats de la nostra gent. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de manera lliure i 
democràtica. 
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Segon.- Reconèixer la necessitat d’una hisenda pròpia catalana, basada en la Resolució 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 25 de juliol de 2012, que posi punt i final a 
l’espoli que pateix Catalunya i que obliga a les administracions públiques catalanes, 
inclosos els ajuntaments, a executar importants ajustos pressupostaris.  
 
Tercer.- Comprometre’ns a treballar conjuntament amb  la ciutadania i les entitats del 
nostre municipi per fer cada vegada més àmplia la majoria social i econòmica 
necessària per esdevenir un estat propi de la Unió europea. 
 
Quart.- Demanar al Parlament de Catalunya que estudiï totes les mesures que s’hauran 
d’emprendre, si així ho decideix el poble català, per a la seva consecució. 
 
Cinquè.- Fer arribar aquesta moció a tots els grups del Parlament de Catalunya i del 
Congrés dels diputats.   
 
 
Castellgalí, 20 de setembre de 2012 
 

Eva Llovet Castelló 
 

Portaveu del grup municipal de 
CiU a l'Ajuntament de Castellgalí” 

 
A la fase de debat, el senyor Alcalde procedeix a donar la corresponent explicació  en el 
sentit de que la votació que faran els regidors i regidores del Grup Municipal del PSC-
PM serà diversa, i per tant doncs per això fa l’explicació i en funció del que votin 
decidiran, però l’opinió general és que no la subscriuen tot i entendre que és la moció 
més lleugera de les quines, o més neutre, de les quines es presenten als ajuntaments però 
no la subscriuen per diferents motius, és a dir, en primer lloc pel que ha dit la senyora 
regidora, respecte de quan la va presentar, no és que estigui desfasada evidentment però 
sí que han canviat molt les coses, i que per tant d’aquí a dos mesos el poble és sobirà i 
determinarà i decidirà el que cregui convenient en funció del que els diferents partits 
polítics traslladin, i per tant això que d’alguna manera es demana si no hi hagués 
convocades les eleccions estaríem en uns altres termes. Afegeix que per tant també en la 
redacció d’aquests punts els agradaria fer alguns matisos, alguns que venen des de 
suggerits a nivell genèric i d’altres a nivell individual i fer-li comentaris els diferents 
regidors que ho escriurien diferent i per tant doncs entenen que es dóna suport a la 
moció tal com esta redactada o no se n’hi dóna. 
 
Indica que al respecte del primer punt hi estarien tots d’acord, que Catalunya té dret a 
decidir sobre el seu futur, de manera lliure i democràtica, els agradaria que es garantís la 
legalitat vigent i això es fes. En aquest primer punt hi  estarien d’acord. 
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Pel que fa  al segon punt pràcticament també, no coincidint amb el concepte espoli, 
entenen que hi ha un dèficit fiscal que s’hauria d’ajustar però Catalunya no és la única 
comunitat autònoma que té dèficit fiscal, n’hi ha més, és la tercera amb dèficit fiscal.  
 
Diu que estan absolutament d’acord en que això s’ha d’ajustar, que per tant ho dirien 
d’una altra manera. I pel que fa referència a l’Agència tributària de pròpia catalana, 
aquest estatut al que ella feia referència, que el Tribunal Constitucional va retallar en 
molts aspectes, amb el que sí que no ho va fer és amb la possibilitat de crear una 
hisenda no pròpia, només catalana sinó compartida i per tant, això és vigent i per tant 
entenen que abans de demanar una pròpia catalana, com a mínim cal començar a 
treballar amb aquesta hisenda compartida entre l’Agència Tributària de l’Estat i 
Catalunya, la comunitat autònoma.  
 
Respecte  del tercer punt  els dirien que pot semblar un punt sense importància i no és 
neutre, perquè si s’aprova això es comprometen a treballar conjuntament amb la 
ciutadania i les entitats del municipi i que no saben què en pensen les entitats del 
municipi que d’entrada són sobiranes també per a decidir el que creguin oportú. 
 
Pel que fa al quart punt diu el senyor Alcalde que hi podrien estar tots d’acord, tot i que 
creuen que s’hauria d’explicar molt bé per arribar a aquesta fita, saber doncs quin és el 
guió i les conseqüències, el cost econòmic, i que és un redactat que repeteix el podrien 
subscriure en quan a algunes de les idees que es traslladen, però no genèricament i per 
tant, doncs passaran doncs a fer la votació d’aquesta moció tal com l’han llegit els 
acords el senyor Secretari i en aquest sentit, l’equip de govern s’han compromès sempre 
a intentar fer difusió del màxim de coses i propostes que venien des de l’Àrea de 
Cultura, des de l’Àrea de festes i gent gran, en tots els aspectes. Diu que evidentment 
sempre se’n pot fer més i s’han de prioritzar els esforços però que en un moment 
determinat sí que hi va haver la proposta d’una entitat, en aquest cas del Museu de 
Castellgalí, per col·locar una senyera al Castell i s’ha col·locat i no va ser una proposta 
de l’equip de govern, és a dir, va ser una proposta del Museu, es va acceptar i a partir 
d’aquí ningú es pot queixar. Indica que això és un camí recíproc, però si s’haguessin 
negat a segons quines coses li acceptaria però no ens hem negat mai a res de tot això.  
 
Prossegueix dient el senyor Alcalde que la situació econòmica fa que s’hagin de 
replantejar moltes coses i que el seu grup municipal podria votar a favor d’alguns punts 
de la moció i en contra d’altres, o abstenir-se, però que creuen que s’ha de votar en bloc 
i es consideren igualment responsables, apel·lant aquest exercici de responsabilitat que  
fa la senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió” perquè el que és 
evident és que han de ser sensibles a tota aquesta mobilització i per tant a partir d’aquí 
fer les coses que s’hagin de fer. Diu així mateix que no es pot obviar amb tot el respecte 
a tota la gent que es va manifestar, però és evident que dóna la sensació que s’han de 
deixar portar per aquest esperit sobiranista que ja ni ha hagut d’altres en d’altres 
moments manifestacions com aquesta, posant per exemple la relativa a la sentència de 
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l’Estatut que no sap si va ser igual o més multitudinària que aquesta, però legitima 
igualment i que per tant doncs en diferents moments n’hi ha hagut.  
 
La senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet, diu que 
escoltant al senyor Alcalde vol puntualitzar un parell de coses, i diu en primer lloc que 
pensa que li està donant unes excuses molt febles per no acceptar la moció. En segon 
lloc diu que ha fet una referència a les comunitats autònomes i aquí no estan dient que el 
sistema actual de finançament d’aquestes sigui bó, n’estan en contra, però parlant 
sempre des de la visió de Catalunya. 
 
Afegeix que aquesta moció, com ha dit abans, és purament política, aquesta moció s’ha 
fet des de Convergència Democràtica de Catalunya, però que hi ha gent que és afiliada, 
hi ha gent que és independent i hi ha un regidor que és d’Unió Democràtica de 
Catalunya, llavors, ells i elles com a Convergència, presenten aquesta moció amb 
llibertat de vot també pel que respecta  als seus regidors/es del seu grup municipal, però 
demana que es doni compte que això no és una febrada, i que pensi que si Convergència 
Democràtica de Catalunya fos un partit conservador i el partit dels socialistes és 
considera un partit progressista, aquí aquest esperit és de progressar com a país. És, diu, 
el moviment que s’està produint ara a la societat, és un moment de progrés, és un 
moviment de tirar endavant. És paradoxal i frustrant afegeix,  que el Partit dels 
Socialistes no ho vegi així, i creu que el Partit dels Socialistes a l’hora d’anar a votar i 
exercir el vot a les urnes, hi haurà la reflexió interna i aleshores cadascú votarà el que 
hagi de votar, perquè els moments seran determinants i cadascú que faci el que hagi de 
fer. Indica que només pot entendre la seva postura de veritat per seguir la línia del partit 
que pren, una línia que és una ziga-zaga, una línia desdibuixada i que no s’aclara i ja 
veuran quan s’aclarirà, però ella creu que d’avui en endavant han d’estar per sobre 
gairebé de fins i tot dels partits polítics perquè la qüestió a tractar sobrepassa aquests 
temes.  
 
El senyor Alcalde torna a prendre la paraula perquè desitja fer unes rèpliques i comença 
dient que evidentment no són excuses febles, diu que són excuses explicades amb el seu 
to i que les pot acceptar o no, com ell no accepta alguns argumentaris de les 
explicacions que fa ella per apel·lar-los en aquest exercici de responsabilitat per a votar-
la a favor, per tant, són tan legitimes com el seu argumentari, per tant, no són excuses 
febles, són excuses per argumentar que algunes coses les podrien subscriure i d’altres no 
i és tan clar com això. Afegeix que  per tant,  en referència a aquesta al·lusió, ells com a 
grups municipal ja li ha avançat que segurament no hi haurà unitat de vot i per tant és 
legítim que cada regidor o regidora voti com cregui oportú i que per tant, doncs no hi ha 
línia del partit, repeteix, i tal com ha dit al principi, hi ha algunes observacions que ha 
fet algun regidor en el sentit que això esta desfasat ara ja havent estat convocades les 
eleccions pel dia 25 de novembre i que aquest debat estarà a la societat i no toca que el 
facin aquí, i que hi ha hagut opinions tan respectables com tot el seu argumentari. Per 
tant, diu, no hi ha hagut cap línia de partit que ho concreti i ho especifiqui per haver de 
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tombar la moció i ho saben els regidors i regidores i ho poden manifestar que poden 
votar el que els hi doni la gana. Afegeix que al respecte de que és paradoxal i frustrant 
l’actitud del Partit dels Socialistes, ell no sap si són adjectius adequats, afegint que 
evidentment la societat ha parlat i la manifestació i les coses que han passat i el 
descontent generalitzat per la situació econòmica per la crisi que hi ha, a la falta de 
treball per les retallades i tot, això sincerament, objectivament creu que hi tenen a veure 
en aquesta sensació general que té la societat i el que diu és que no sap si és una febrada 
el que passa i que també li demana que traslladi al seu partit que en aquesta propera 
campanya electoral el seu eslògan ha de ser independència, i el dia 26 de novembre amb 
la majoria parlamentaria que hi pugui haver.  Indica que ja saben que Esquerra 
Republicana de Catalunya, Solidaritat per la Independència i altres forces polítiques ho 
han reivindicat i ho han defensat sempre en el seu ideari, ja tenen clar que hi haurà una 
majoria parlamentaria per aconseguir tot això, però demana que ho facin, perquè la 
sensació diu que és aquesta, és que ara per a Convergència i Unió, ara toca ser més 
independentista que Esquerra Republicana i que qualsevol altre força política. Diu que 
és una sensació que entén que no la pugui compartir, però ja que li ha fet l’al·lusió i que 
no li han agradat els adjectius utilitzats, ja que ells han estat un partit central i per això 
se’ls critica sempre, que tenen l’ala catalanista i l’ala espanyolista, sempre han intentat 
que hi cabessin  totes les sensibilitats.  
 
Conclou dient que a partir d’aquí, jo el que els hi demana és que facin l’exercici de ser 
clars, i que diguin el que diguin, però el poble és sobirà i decidirà.  
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, es produeix un resultat d’empat, per quatre vots 
a favor, que es corresponen als quatre regidors/es del grup municipal de “Convergència 
i Unió” presents a la sessió, Eva Llovet i Castelló, Maria Isabel Garcia i Sansegundo, 
Xavier Guix i Carrera i Núria Lozano i Arcas,  per quatre vots en contra, que es 
corresponen a quatre regidors/es del grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.” Òscar Aparicio i Ledesma,  Carme Lledó i Martinez i Miguel Largo i 
Coca, i per una abstenció que es correspon a la senyora regidora adscrita al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, Rosa Maria Serra i Oliva. 
 
Efectuada una segona votació, es produeix el mateix resultat d’empat atès que els 
regidors/es indicats en el paràgraf anterior voten en el mateix sentit que consta en el 
mateix, així com en produir-se una abstenció per part de la senyora regidora indicada en 
aquell. 
 
Exerceix el senyor Alcalde el denominat vot de qualitat, de conformitat amb el que 
disposen els articles 46.2 d) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local i 98 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en sentit contrari a la moció 
presentada, fet pel qual la mateixa no resulta aprovada. 
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13. MOCIÓ PER RAÓ D'URGÈNCIA: APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”, I DE LA SOL·LICITUD DE LES 
NECESSITATS A EFECTES DE LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que abans de passar al torn de precs i preguntes hi ha un 
assumpte sobrevingut que requeriria ser introduït a l’ordre del dia per raó d’urgència, ja 
que correspon fer-ho abans del dia 1 d’octubre i que la regidoria d’Urbanisme i els 
serveis tècnics municipals ho han acabat de preparar aquests darrers dies i que 
consisteix en l’ aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí al protocol 
general del pla “xarxa de governs locals 2012-2015”, i de la sol·licitud de les necessitats 
a efectes de les meses de concertació del pla “xarxa de governs locals 2012-2015. 
 
El ple per unanimitat la seva introducció per raó d’urgència a l’ordre del dia de la 
sessió.  
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra aquesta moció per raó d’urgència, la qual cosa així s’efectua i la 
qual transcrita literalment, diu: 
 

“MOCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 

En Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellgalí, atès que amb 
data 24 de setembre de 2012 s’ha procedit a la finalització de la redacció per part dels serveis 
tècnics municipals de la memòria valorada pel reasfaltat de sectors de pavimentació deteriorats 
a Castellgalí, una de les actuacions objecte de sol·licitud de subvenció al Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, i tenint en compte que la sessió del ple de la corporació s’havia convocat 
amb anterioritat a la recepció d’aquesta memòria valorada, d'acord amb el que disposa l'article 
106.2 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, eleva a la consideració del ple, prèvia adopció per 
part del mateix de l'acord d'inclusió en l'ordre del dia per raó d'urgència, la present,   

 
 

MOCIÓ PER RAÓ D'URGÈNCIA: 
                    
APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ AL 
PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”, I DE 
LA SOL·LICITUD DE LES NECESSITATS A EFECTES DE LES MESES DE 
CONCERTACIÓ DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015”. 
 
Atès que el ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 31 de maig de 2012, ha aprovat  
el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de 
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les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com el seu 
Protocol general, que té com a finalitat establir el marc general i la metodologia 
d’implementació de les actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència. 
 
Vist que el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” és un Pla de la Diputació de Barcelona, 
aprovat a l’empara dels articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 31, 33.2.d i 36.1 i 
2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i que incorpora la figura del 
Protocol general. 
 
Atès que protocol general crea les Meses de concertació com un dels instruments que preveuen i 
orienten el funcionament del sistema de concertació i l’accés als àmbits que integren el Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
Vist que les Meses de concertació tenen la funció de contrastar les necessitats expressades i 
prioritzades amb els recursos i criteris de la Diputació de Barcelona, tot amb la finalitat d’assolir 
els preacords, que són el reconeixement de l’existència plena d’un compromís de suport a les 
actuacions que s’implementin dins del Pla. Les Meses de concertació tenen com a punt de 
partida les necessitats prèviament identificades pels respectius ens destinataris que s’adhereixin. 
 
Atès que l’esmentat protocol general preveu a la seva clàusula setzena que l’adhesió prèvia és 
requisit indispensable per a la concertació d’ajuts i la realització de les actuacions derivades del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent, 
 
 

ACORDS: 
        
Primer:  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí al Protocol General del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Diputació de Barcelona a la sessió de data 31 de 
maig de 2012.  
 
Segon: Sol·licitar la inscripció de les següents necessitats efectes a la Mesa de concertació del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en el Programa i recurs que s’indiquen a 
continuació, i segons l’ordre de prioritat que seguidament es relaciona: 
 
 
1.  Aportació municipal, com a membre consorciat, en concepte de quota de liquidació i 

dissolució del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud. 
 

Dades de finançament 
Anualitat 2012 
Àmbit Reforçament de la solvència de les 

finances locals 
Programa Hisenda 
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Recurs Altres projectes d’Hisenda 
Cost total 80.178,57 € 
Aportació sol·licitada  80.178,57 € 

 
2.  Cost de les retribucions del conserge del CEIP Sant Miquel: 

 
Dades de finançament 
Anualitat 2012-2013-2014-2015 
Àmbit Reforçament de la solvència de les 

finances locals 
Programa Hisenda 
Recurs Altres projectes d’Hisenda 
Cost total 83.508,88 € 
Aportació sol·licitada  50.000,00 € 
Aportació ajuntament 33.508,88 € 

 
 
 
3. Projecte executiu per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
 

Dades de finançament 
Anualitat 2013 
Àmbit Creació d’equipaments i d’infraestructures 
Programa Territori i sostenibilitat 
Recurs Eficiència energètica d’edificis i 

equipaments 
Cost total 111.971,71 € 
Aportació sol·licitada  111.971,71 € 

 
 
4. Projecte de senyalització turística de Castellgalí 
 

Dades de finançament 
Anualitat 2013 
Àmbit Creació d’equipaments i d’infraestructures 
Programa Desenvolupament econòmic, ocupació i 

esport 
Recurs Senyalització turística 
Cost total 32.700,30 € 
Aportació ajuntament 16.350,00 € 
Aportació sol·licitada  16.350,00 € 

 
 
5.  Reasfaltat de sectors de pavimentació deteriorats a Castellgalí. 
 

Dades de finançament 
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Anualitat 2014 
Àmbit Manteniment d’equipaments i 

d’infraestructures 
Programa Territori i sostenibilitat 
Recurs Infraestructures urbanes de serveis 

municipals 
Cost total 332.787,53 € 
Aportació sol·licitada  332.787,53 € 

 
 
 
Quart:  Donar trasllat del precedent acord a la Diputació de Barcelona. 

 
Cinquè: Facultar tan àmpliament com en Dret sigui possible al senyor Alcalde per a adoptar els 
acords i formalitzar els documents precisos perquè els anteriors acords assoleixin plena eficàcia 
jurídica. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 25 de setembre de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per cinc vots a favor, que es 
corresponen als/a les cinc 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:  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí al Protocol General del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, aprovat per la Diputació de Barcelona a la 
sessió de data 31 de maig de 2012.  
 
Segon: Sol·licitar la inscripció de les següents necessitats efectes a la Mesa de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en el Programa i recurs que 
s’indiquen a continuació, i segons l’ordre de prioritat que seguidament es relaciona: 
 
1.  Aportació municipal, com a membre consorciat, en concepte de quota de liquidació i 

dissolució del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud. 
 

Dades de finançament 
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Anualitat 2012 
Àmbit Reforçament de la solvència de les 

finances locals 
Programa Hisenda 
Recurs Altres projectes d’Hisenda 
Cost total 80.178,57 € 
Aportació sol·licitada  80.178,57 € 

 
2.  Cost de les retribucions del conserge del CEIP Sant Miquel: 

 
Dades de finançament 
Anualitat 2012-2013-2014-2015 
Àmbit Reforçament de la solvència de les 

finances locals 
Programa Hisenda 
Recurs Altres projectes d’Hisenda 
Cost total 83.508,88 € 
Aportació sol·licitada  50.000,00 € 
Aportació ajuntament 33.508,88 € 

 
 
 
3. Projecte executiu per a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic 
 

Dades de finançament 
Anualitat 2013 
Àmbit Creació d’equipaments i d’infraestructures 
Programa Territori i sostenibilitat 
Recurs Eficiència energètica d’edificis i 

equipaments 
Cost total 111.971,71 € 
Aportació sol·licitada  111.971,71 € 

 
 
4. Projecte de senyalització turística de Castellgalí 
 

Dades de finançament 
Anualitat 2013 
Àmbit Creació d’equipaments i d’infraestructures 
Programa Desenvolupament econòmic, ocupació i 

esport 
Recurs Senyalització turística 
Cost total 32.700,30 € 
Aportació ajuntament 16.350,00 € 
Aportació sol·licitada  16.350,00 € 
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5.  Reasfaltat de sectors de pavimentació deteriorats a Castellgalí. 
 

Dades de finançament 
Anualitat 2014 
Àmbit Manteniment d’equipaments i 

d’infraestructures 
Programa Territori i sostenibilitat 
Recurs Infraestructures urbanes de serveis 

municipals 
Cost total 332.787,53 € 
Aportació sol·licitada  332.787,53 € 

 
 
 
Quart:  Donar trasllat del precedent acord a la Diputació de Barcelona. 

 
Cinquè: Facultar tan àmpliament com en Dret sigui possible al senyor Alcalde per a adoptar els 
acords i formalitzar els documents precisos perquè els anteriors acords assoleixin plena eficàcia 
jurídica. 
 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió” Eva 
Llovet i Castelló, formula el prec que ja havia exposat anteriorment relatiu al 
restabliment de les comissions informatives. 
 
En segon lloc, desitja efectuar una pregunta al respecte de l’accés a internet en 
determinades zones del municipi arrel de queixes de veïns i veïnes i també per 
experiències personals. Diu que ara s’han canviat els papers i zones que abans no en 
tenien ara en tenen i a molta velocitat i els que ja en tenien ara tenen molt poca 
velocitat. Afegeix que hi ha gent que fins i tot està demanant connexió telefònica i no 
li’n donen de línia fixa i considera que cal fer quelcom, preguntant si s’està treballant en 
aquest tema. 
 
Li respon el senyor regidor delegat de l’àrea de serveis locals, Òscar Aparicio i 
Ledesma, qui diu que la persona de Telefònica amb qui es contactava darrerament no 
havia respost al respecte de quatre demandes de quatre veïns i fa pocs dies ha dit que 
aquests veïns si volen ADSL que només tenen la opció d’afegir-se a IBERBANDA.  
 
El senyor regidor adscrit al grup municipal de “Convergència i Unió”, Xavier Guix i 
Carrera intervé per dir que cal recordar que és un dret tenir línia de telèfon i que han 
donat l’excusa de que no hi ha línies, indicant hi ha sectors del poble de la urbanització 
que depenen d’una caixa que es troba a 7,2 Kms. i que està a Sant Vicenç de Castellet. 
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El senyor regidor Òscar Aparicio li respon que de línia de telèfon, en teoria, a 7  o a 6 
Kms. arriba el  telèfon amb la qual cosa discrepa el senyor regidor Xavier Guix. El 
senyor regidor Òscar Aparicio insisteix en que sí i el que succeeix és que no donen la 
connexió i que es saltaran aquesta persona de contacte que tenen i aniran més amunt, a 
la qual cosa el senyor regidor Xavier Guix li diu que de la mateixa manera que ell té 
dret a tenir aigua i electricitat a casa seva, té dret a tenir telèfon i que s’imagina que hi 
ha d’haver algun ens que ho garanteixi que ell diria que és municipal. 
 
La senyora regidora Carme Lledó i Martínez intervé per dir que li sembla que no és un 
dret i que ella va tenir molts problemes alhora de posar el telèfon, a la qual cosa el 
senyor regidor Xavier Guix li respon que tractant-se de la línia de veu és un dret. 
 
El senyor Alcalde pren la paraula per a dir que ara no entraran en aquest debat de si és 
un dret o no i que també la Constitució reconeix que hi ha el dret a un habitatge digne o 
el dret al treball i que per desgràcia no hi ha el que hi hauria d’haver i que en tot cas no 
és un servei de competència municipal i que està privatitzat, a la qual cosa el senyor 
regidor Xavier Guix li diu que el fet d’oferir a una companyia passar el cablejat dins 
d’un municipi no sap si comporta alguna contraprestació per a l’Ajuntament. 
 
El senyor regidor Òscar Aparicio intervé per a dir que l’Ajuntament no posa cap pega a 
que la companyia o companyies ho facin a la qual cosa el senyor regidor Xavier Guix li 
respon que serà amb uns mínims de serveis. El senyor Aparicio li diu que serà amb uns 
mínims de serveis i amb uns mínims d’usuaris i que  quan algú demana una alta, el que 
fan és això, si han de reclamar, on poden arribar han arribat i continuaran fent-ho, 
indicant que fins abans de l’estiu funcionava bé. Afegeix que és en funció de  les 
notificacions que tenen ells i que tampoc no poden fer cas d’aquella persona que diu que 
ho ha demanat, i demanant-li el núm. de petició, desprès resulta que no ha fet cap 
petició formal i no s’hi pot fer res, o aquells casos en que la persona ho havia fet i era 
client d’una altra companyia. 
  
La senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet intervé 
per dir que ells es refereixen a línies de veu a la qual cosa el senyor regidor Òscar 
Aparicio li diu que les queixes que els hi ha arribat són de persones que volien telèfon i 
ADSL, a la qual cosa la senyora Llovet li respon que sense línia de veu no tindran 
ADSL. El senyor Aparicio li contesta que el primer que han de tenir és telèfon per a 
poder demanar l’ADSL i que el que es pensaven és que aquestes persones tenien telèfon 
però se’ls hi ha dit que no i que insistiran en la qüestió tal com han fet anteriorment. 
 
En tercer lloc la senyora la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i 
Unió”, Eva Llovet i Castelló diu que el que sí que és competència de l’Ajuntament és 
l’enllumenat públic i que els han arribat queixes com ha dit abans i en concret al carrer 
Puigterrà, al final de tot, a les zones de la urbanització, zones de la Fàbrica i gent que ha 
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trucat inclús que li han contestat que fins que no hi ha un volum de reparacions a fer no 
s’intervé.  
 
La senyora regidora fa esment a un veí que li ho va comentar molt indignat per la 
resposta i que ella sap que l’equipo de govern tindrà la seva explicació i ella diu el que li 
han transmès i s’imagina que també ha vingut gent a queixar-se a l’Ajuntament perquè 
han estat vàries queixes de diferents zones del poble i que ella quan fa una pregunta no 
la fa per una persona sinó perquè més de tres o quatre li han fet en diferents dies, i que 
per la resposta rebuda aquest veí pot pensar que si no es produeixen més avaries en 
aquella zona trigaran molt en arreglar l’existent, com és el cas d’aquest veí del carrer 
Puigterrà fent referència al final del mateix on no hi ha gens de llum.  
 
El senyor regidor Òscar Aparicio pren la paraula per explicar que fins ara, quan es tenia 
una avaria, o es tenia un avís de que fallava la llum en algun lloc, es trucava al tècnic i 
aquest hi anava, facturava el desplaçament i el cost del treball, i amb aquesta política de 
reduir els costos no se l’avisa fins que no es té un número suficient d’avaries i es dedica 
un dia sencer a fer-ho a la qual cosa la senyora regidora Eva Llovet li diu que si és el 
primer veí qui té la primera incidència, si s’ha d’esperar a que n’hi hagin més fins 
aquest volum, el temps pot passar sense que s’arregli. El senyor regidor Òscar Aparicio 
li respon que es procura que no en passi gaire. 
 
La senyora regidora Eva Llovet li diu que si es tracta de llocs on en funcionen alguns i 
d’altres no potser pot passar però que tractant-se de llocs on no s’hi veu gens aquí 
s’hauria d’actuar directament. 
 
En quart lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló pregunta si s’ha contractat recentment algú a la brigada, a la qual cosa 
el senyor Alcalde li respon que és al contrari, ja que s’ha extingit un contracte de treball 
i el senyor regidor Òscar Aparicio diu que s’ha reposat 
 
En cinquè lloc la senyora regidora Eva Llovet pregunta si el casal que es feia l’any 
passat si es tornarà a fer aquest any, referint-se al del diumenge per la tarda a la qual 
cosa li respon la senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva per dir-li que sí i que ja 
s’han fet els programes. 
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que li ho han preguntat i que l’octubre és ja i que 
l’any passat va començar a l’octubre, pensa que va funcionar molt bé i que pot 
funcionar millor,  que és una iniciativa molt bona i que va tenir bona acollida per ser el 
primer any a la qual cosa la senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva li respon que es 
farà de nou  a no ser que arribi el dia i ningú estigui interessat o ningú estigui apuntat, la 
qual cosa no és el cas normalment. 
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En sisè lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló diu que a la darrera sessió del ple hi va haver unes persones del públic 
que varen demanar, una vegada finalitzada la sessió, que trobaven que el casal de la 
gent gran havia quedat una mica abandonat per les tasques que feia l’antiga regidora i 
voldria saber si s’ha reprès el funcionament i qui el reprendrà, a la qual cosa li respon la 
senyora regidora Carme Lledó i Martínez que es farà una reunió amb les persones 
apuntades i que a partir d’aquí es farà el que vulguin els avis i que ho gestionin ells, 
amb el recolzament de l’Ajuntament. 
 
El senyor Alcalde intervé per dir que entre demà i demà passat ha de quedar 
configurada la distribució de les tasques de l’Àrea d’atenció a les persones, doncs el que 
fa referència a gent gran serà la Carme Lledó qui portarà aquests temes, Joventut ho 
portarà la Rosa Serra i els Serveis Socials ell mateix.  
 
En setè lloc la senyora regidora Eva Llovet formula una pregunta al respecte de les 
obres del mur de la plaça Cadevall en el sentit de si això entrava dins del programa 
“Viure al poble” o era a part, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que dintre del 
“Viure al poble”  se’n deia “Projecte de millora del Paisatge urbà” i que ja  es va fer en 
el seu moment, quan es va fer la sol·licitud i el projecte, el que recollia era bàsicament 
per millorar el paisatge urbà que no hi hagués tant mur, tanta façana estocada i tant 
formigó com hi ha les terrasses de sota l’església que són de pedra vista i es va proposar 
fer que aquesta actuació fos la millora del paisatge urbà que bàsicament anava doncs 
amb tot l’aplacat de totes aquestes parets dels murs de la Plaça Joan Cadevall.  
 
La senyora regidora Eva Llovet pregunta si per tant és a part del “Viure al poble” a la 
qual cosa li respon el senyor Alcalde que entra dins del programa però que no és el 
projecte principal i que s’ha endarrerit tot bastant bàsicament perquè inicialment això té 
un pressupost d’execució de 25.000 € dintre del “Viure al poble”, un percentatge 
subvencionat, i l’altre que s’aportava amb recursos propis i no és objecte del contracte 
principal. Diu així mateix que l’ adjudicació, per raó de l’ import es va fer per Decret de 
l’Alcaldia, i que inicialment el contracte estava adjudicat a Emcofa, S.A. però que varen 
haver de renunciar perquè no podien executar aquesta obra a conseqüència de la seva 
situació econòmica. Afegeix que es va demanar proposta econòmica a l’empresa que va 
fer les obres al contracte principal, “Vilà Vila”, es van ajustar de pressupost de contracte 
amb el preu i per tant se’ls hi va adjudicar l’obra i que per tant és una actuació 
complementària de l’obra principal que és la urbanització dels carrers Puigterrà, Santa 
Margarida, etc,  però que  està finançada dins del que són les obres del “Viure al Poble”.  
 
En vuitè lloc el senyor regidor del grup municipal de “Convergència i Unió”, Xavier 
Guix i Carrera, pren la paraula per dir que l’altra dia va sentir que el cos dels Mossos 
d’Esquadra varen fer una intervenció al poble, concretament a la part de la urbanització 
i  van entrar al Bar Montserrat i van advertir a la propietària i a la gent que hi havia allà 
que els cotxes que hi havia aparcats al carrer no estaven ben estacionats, en aquell indret 
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on estaven. Afegeix que degut a la forma del carrer, o el que sigui, que si es van anar a 
fixar amb l’Avinguda Montserrat és van fixant amb tots els carrer de la urbanització, 
que no es podia aparcar allà i que s’imagina que és per la divisió dels carrers, de la línia 
continua que separa els carrils que està ben centrada i que fa que un cotxe estacionat en 
un cantó es mengi part dels carrils. Indica que ho varen dir com a avís, van avisar que 
properament tornarien a fer incursions dins el poble i arribarien fins i tot a sancionar, 
preguntant si hi ha quelcom pensat al respecte perquè hi ha molts carrers així i que ell 
viu a dalt de tot de la Forca i quan puges per allà pots tenir un accident en qualsevol dels 
carrers. 
 
El senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma li respon que en aquesta zona del bar 
Montserrat hi ha gent que té el mal costum d’aparcar a la mateixa corba on hia el senyal 
de stop però això ja és qüestió de sentit comú i que tot i que hi ha senyals la gent 
estaciona igualment, i encara que entris al bar i diguis que aquest cotxe està mal 
estacionat et posen verd. 
 
La senyora regidora adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, Núria Lozano 
i Arcas, diu que igual succeeix amb el senyal que hi ha fora de l’Ajuntament que posa 
prohibit estacionar i la gent hi aparca igualment. 
 
El senyor Alcalde intervé per dir que de totes maneres, a veure, això està parlat amb els 
responsables dels mossos i li fa gràcia això que diu d’incursió al poble i que si  ho diu és 
perquè darrerament estan traslladant vàries queixes de diferents coses,  ahir, diu, es va 
veure amb l’intendent, i avui li ha enviat un correu electrònic de diferents coses, també 
de queixes que no estan fent bé i aquesta està en el límit de fer-la bé o no fer-la bé però 
el que és evident, com diu el senyor regidor,  que a tots els carrers del Mas Planoi no hi 
ha senyalització i que quan no hi ha cap senyalització, suposa que predominen quan hi 
ha interseccions i demés el codi de circulació vigent. Afegeix que a ell li han arribat 
diferents versions i el que és evident és que el que tampoc poden anar fent això, 
traslladar neguit amb un establiment que hi és i que hi ha estat sempre i que a vegades sí 
que els clients d’establiments com aquest no fan el que han de fer però que per entrar 
així ja n’hi ha a d’altres llocs. Conclou dient  que  fan la seva feina i no la qüestiona 
però que cal que siguin conscients d’això i evidentment la potestat sancionadora la 
tenen delegada en els Mossos per a sancionar en vies urbanes, però evidentment sempre 
amb el contacte i la supervisió municipal, i per tant això des del dia que ho van 
traslladar ja es va fer arribar que abans de sancionar innecessariament s’ho miressin 
molt bé perquè sinó ens generen un problema que agreuja comparativament tot el Mas 
Planoi.  
 
La senyora regidora adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, Maria Isabel 
Garcia i Sansegundo fa referència a la gent que estaciona a sobre les voreres i la senyora 
portaveu del seu grup, Eva Llovet a les que circulen contra direcció. 
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El senyor Alcalde diu que de tota aquesta situació se’ls avisa perquè vinguin i no venen 
perquè tenen els efectius que tenen, no tenen la immediatesa que a vegades necessita la 
resposta que en un altre moment haurien tingut,  però be a ells els correspon seguir 
insistint i porten uns  darrers mesos de diferents episodis de no resposta. 
 
La senyora regidora Eva Llovet pregunta si seria possible permetre estacionar només a 
una banda del carrer a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que ja s’havia fet i la 
senyora regidora Carme Lledó diu que la gent té la mania d’estacionar davant de casa 
seva. 
 
La senyora regidora Núria Lozano pregunta si estan buscant una solució per evitar que 
la gent estacioni davant del Casal a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que es 
posarà una pilona hidràulica ja que la que ja hi era es va fer malbé i que això era una de 
les millores que va oferir l’empresa adjudicatària de les obres. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores i 50 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. 
 
 
   
 
 


