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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2012. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 30 de maig 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, Ana Belén Jara i 
Martínez i 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 3 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació dels 
assumptes inclosos al següent 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
  
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al respecte 
de les actes de la sessió ordinària de data 30 de maig de 2012 i de l’extraordinària de data 4 de 
juliol de 2012,  l’esborrany de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la 
present sessió. 

 
En no formular-se cap observació, el ple acorda per unanimitat i per assentiment aprovar les 
actes de les sessions indicades. 

 
2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES 
DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I 
D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS DEL PLE. 
 
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  183/12 al 271/12 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2012. 

 
3.ES DÓNA COMPTE AL PLE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA DE 
CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 
DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA 
QUE S’ESTABLEIXEN MESURES CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS. 
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El senyor Alcalde exposa al ple que l’expedient incorpora l’informe trimestral de la tresoreria 
municipal, d’acord amb la modificació de la  Llei 3/2004 de 29 de desembre amb un total 
d’obligacions de 52 i un import total de 41.846,44 €,  
 
En aquest moment de la sessió el senyor Alcalde diu que caldria introduir un punt a l’ordre del 
dia de la sessió per raó d’urgència, la qual cosa si bé es fa habitualment abans del torn de precs i 
preguntes, en aquesta ocasió resulta necessari efectuar-ho ara atenent a que es tracta d’un acord 
que requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del ple. 
 
Manifesta el senyor Alcalde que la documentació es va rebre el dia d’ahir i la proposta d’acord 
consisteix en la sol·licitud a la Diputació de Barcelona d’acollir-se a una línia de préstec pont 
per a fer front a la despesa elegible subvencionada pel programa operatiu del FEDER, anomenat 
“Viure al poble”. 
 
Sotmesa la proposta d’inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia per raó d’urgència el ple l’aprova 
per unanimitat de tal forma que passa a integrar el punt núm. 4 de l’ordre del dia de la  sessió i 
la numeració de la resta de punts queda modificada de forma correlativa.  
 
4.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA D’UNA LÍNIA DE PRÉSTECS-PONT EN EL MARC DEL PROGRAMA 
DE SUPORT AL FINANÇAMENT PER FER FRONT AL PAGAMENT DE LA 
DESPESA ELEGIBLE SUBVENCIONADA PEL PROGRAMA OPERATIU FEDER 
“VIURE AL POBLE”, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DEL CONVENI TIPUS.  
 
El senyor Alcalde exposa al ple que la Diputació de Barcelona, en la sessió del ple de ple de 
finals de juny, va aprovar una línia de préstecs pels ajuntaments de menys de 2.000 habitants 
que estiguin acollits en els programes “viure al poble” i “viure al poble més”, i en aquest sentit 
el que fa la Diputació és avançar mitjançant un préstec pont  l’import de les subvencions perquè 
el FEDER s’ha de primer pagar en efectiu el cost de les obres  i després un cop s’ha justificat 
que s’ha pagat es rep la transferència de la subvenció. Conclou dient que com això està previst 
que passi a primers de setembre pel ple de la Diputació de Barcelona, es proposa ara la seva 
aprovació. En aquest sentit indica el senyor Alcalde que l’Ajuntament té finançat amb el 
programa “viure al poble” de la convocatòria 2009 per les diferents actuacions, tot i que de 
moment només se n’ha fet alguna, un total de 357.937,36 €. 
 
Acte seguit procedeix a donar lectura a la moció de l’Alcaldia-Presidència els acords de la qual 
es sotmeten a l’aprovació del ple i que transcrita literalment, diu: 
 

“MOCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
 

En Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellgalí, atès que amb 
data 20 de juliol de 2012 (R.E. núm. 1121/12) s’ha rebut per part del President de la Diputació 
de Barcelona un escrit en el que es comunica a aquest ajuntament que el ple de la Diputació de 
Barcelona en sessió de data 28 de juny de 2012 ha aprovat un mecanisme de suport als 
ajuntaments que són beneficiaris dels programes “Viure al Poble” i “Viure al Poble Més” 
mitjançant una línia de préstecs-pont amb l’objectiu de facilitar l’execució dels projectes 
subvencionats per tal d’afavorir una inversió estratègica i necessària, i tenint en compte que el 
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ple de la corporació s’havia convocat amb anterioritat a la presentació de l’esmentat escrit, 
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, SI S’ESCAU, DE LA SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA D’UNA LÍNIA DE PRÉSTECS-PONT EN EL MARC DEL PROGRAMA 
DE SUPORT AL FINANÇAMENT PER FER FRONT AL PAGAMENT DE LA 
DESPESA ELEGIBLE SUBVENCIONADA PEL PROGRAMA OPERATIU FEDER 
“VIURE AL POBLE”, AIXÍ COM L’APROVACIÓ DEL CONVENI TIPUS. 
 
Vist que l’Ajuntament de Castellgalí és beneficiari Programa Operatiu FEDER “Viure al poble” 
de  la convocatòria 2009 i per import de 357.937,36 € segons la notificació de data 1 de 
setembre de 2009 (R.E. núm. 1353/09). 
 
Atès que l’Ajuntament de Castellgalí ha tingut coneixement del Pla per donar suport als ens 
locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona beneficiaris del Programa Operatiu 
FEDER “Viure al poble” i “Viure al poble més”. 
 
Vista la convocatòria pertinent i el conveni tipus de la línia de préstecs-ponts publicat al BOPB 
de 13/07/2012 
 
Vist que d’acord amb el que disposen els articles 22.2 m) de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local i 52.2 m) 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable aquesta Alcaldia-
Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels 
següents 
 
 

ACORDS: 
 
Primer.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona una línia de préstecs-pont per import de 
325.397,60 € en el marc del Programa de Suport al Finançament per fer front al pagament de la 
despesa elegible subvencionada pel programa operatiu FEDER “Viure al poble”i “Viure al 
poble més”. 
 
Segon.- APROVAR el conveni tipus que es reprodueix: 
 

“MINUTA DEL MODEL DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA REGULACIÓ DE LA LÍNIA DE 
PRÉSTEC-PONT ATORGADA EN RELACIÓ AMB EL PROGRAMA OPERATIU 
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D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT 
REGIONAL I OCUPACIÓ DE CATALUNYA PER ALS FONS ESTRUCTURALS 2007-2013 
(FEDER 2007-2013)  

 
D’una part, l’il·lm./a. Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde de l’Ajuntament de Castellgalí, 
assistit pel Sr. Secretari de la corporació, Joan Lluís Obiols i Suari. 
 
D’altra part, l’Excel·lentíssim Senyor Salvador Esteve i Figueras, actuant en nom i 
representació de la Diputació de Barcelona, com a President d’aquesta, assistit per [   ]. 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
I. El Departament de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb el que estableix 

el Decret 326/2011, de 26 d'abril, de reestructuració del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, és l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya per a 
proposar la selecció i gestionar, d’acord amb les directrius de la Unió Europea, els 
projectes locals susceptibles de rebre fons estructurals europeus. 
 

II. A la Diputació de Barcelona li correspon l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica dels municipis de la província, la coordinació 
dels serveis municipals, la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i 
supracomarcal i en general, el foment i l’administració dels interessos particulars de la 
província (Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local – art. 36.1 
-, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril – art. 91 a 93 -). 

 
III. En data [    ], la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha resolt atorgar a 

l’Ajuntament de CAstellgalí una línia de préstec-pont en relació amb 
l’actuació”Castellgalí XXI: identitat i espai públic”, subvencionada en el marc del 
programa “Viure al Poble any 2009”. 

 
IV. En data [    ], l’Ajuntament de Castellgalí, mitjançant acord del ple de la corporació  ha 

acceptat la línia de préstec-pont de la Diputació de Barcelona en relació amb 
l’actuació “Castellgalí XXI: identitat i espai públic”, subvencionada en el marc del 
programa “Viure al Poble any 2009”.   

 
En conseqüència, les parts consideren adient subscriure el present conveni per regular les 
condicions de l’esmentada línia de préstec-pont. 
 
La minuta d’aquest conveni ha estat aprovada per acord del Ple de la Diputació de Barcelona 
de data           de 2012. 
 
Vist l’exposat anteriorment, les parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen el present conveni que es regirà pels següents  

 
PACTES 

 
Primer. Objecte 
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L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions establertes per la Diputació de Barcelona 
en relació amb la línia de préstec-pont atorgada a l’ajuntament de Castellgalí, com a beneficiari 
de la convocatòria “Viure al Poble any 2009”. 
 
Segon. Import 
 
La Diputació de Barcelona atorga una línia de préstec-pont a l’ajuntament de Castellgalí d’un 
import màxim de 325.397,60 € que, amb caràcter limitatiu, es distribueix tal com s’especifica a 
continuació: 
 
Anualitat 2012:  226.502,60 € 
Anualitat 2013:  98.895,10 € 
 
Els imports d’una anualitat que no hagin estat transferits per la Diputació de Barcelona 
passaran a l’anualitat següent.  
 
Tercer. Pagament 
 
La línia de préstec-pont es pagarà de manera fraccionada i successiva contra la presentació de les 
justificacions de despeses relatives a actuacions executades, certificades per l’Interventor de l’ens 
local, de conformitat amb el model de certificat normalitzat de la Diputació de Barcelona. 
 
L’ens local serà el responsable de sol·licitat i/o comunicar l’autorització corresponent de l’operació 
a l’òrgan de tutela financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Diputació de Barcelona realitzarà els pagaments successius fins a arribar al límit de la línia de  
préstec-pont atorgats a cada ens local.  
 
La concessió efectiva del préstec-pont es considerarà feta conjuntament amb l’aprovació del 
reconeixement de l’obligació i pel seu import. 

 
L’Ajuntament de Castellgalí aplicarà el finançament rebut per part de la Diputació de Barcelona al 
pagament de les despeses considerades elegibles, segons els termes de les convocatòria 
GAP/188/2009, de 14 d’abril,  de la qual ha estat beneficiari.  
 
En cas que la Generalitat de Catalunya informi a la Diputació de Barcelona d’incidències 
detectades en els processos de revisió i control de les certificacions presentades pels ens locals, que 
comportin la determinació d’alguna despesa com a no elegible, l’ens local haurà de retornar la part 
del préstec-pont corresponent a l’esmentada despesa en els terminis que estableixi la Diputació de 
Barcelona. 
 
Una vegada aplicades les mesures correctives corresponents, l’ens local podrà tornar a sol·licitar el 
pagament del préstec-pont relatiu a despeses l’elegibilitat de les quals s’hagi subsanat. 
 
Quart. Devolució 

 
El préstec-pont s’haurà de retornar en el mes següent d’haver ingressat cada pagament de la 
subvenció FEDER mitjançant l'ingrés del seu import a la Tresoreria de la Diputació de Barcelona. 
L’ens local té l'obligació d'efectuar aquest ingrés sense esperar la notificació de la Diputació. 
 
En qualsevol cas, el reintegrament no podran sobrepassar la data del 31 de desembre de 2017. 
 
Cinquè. Facultats de la Diputació 
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La Diputació de Barcelona podrà en qualsevol moment comprovar el compliment de les obligacions 
i els compromisos contrets per l'ens local, com també l’aplicació efectiva del préstec-pont al 
finançament de l'actuació per a la qual ha estat concedida.  

 
Sisè. Termini de vigència 
 
Aquest conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins al retorn del préstec-pont 
que, com a màxim, s’haurà de fer el 31 de desembre de 2017. 
 
Setè. Règim Jurídic i jurisdicció competent 
 
Aquest conveni té caràcter administratiu. En cas de controvèrsia en la seva aplicació o 
interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per mutu acord, sens perjudici de 
la competència de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa. 
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el 
lloc i la data que s’indiquen a continuació. 

 
Tercer.- ACCEPTAR la línia de crèdits-pont per l’import màxim concedit pel PROGRAMA Operatiu 
FEDER “Viure al poble” i “Viure al poble més” i la seva formalització. 
 
Quart.- ACCEPTAR les anualitats que concedeixi la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona. 
 
Cinquè.- DONAR TRASLLAT de la documentació necessària per a la tramitació de l’esmentada 
sol·licitud al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona.” 
 

La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló 
pregunta si això suposa algun tipus de despesa addicional per l’Ajuntament a la qual cosa el 
senyor Alcalde li respon que és un mecanisme similar al ja utilitzat en altres ocasions per la 
Diputació per avançar els imports que devien  als ajuntaments altres administracions i que el 
préstec pont no genera interessos i els imports s’aniran rebent a mesura que es trametin les 
certificacions de les obres. 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció dels acords que la mateixa conté i que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer.- SOL·LICITAR a la Diputació de Barcelona una línia de préstecs-pont per import de 
325.397,60 € en el marc del Programa de Suport al Finançament per fer front al pagament de la 
despesa elegible subvencionada pel programa operatiu FEDER “Viure al poble”i “Viure al 
poble més”. 
 
Segon.- APROVAR el conveni tipus que es reprodueix i que consta transcrit a la part expositiva 
de la proposta d’acord. 
 
Tercer.- ACCEPTAR la línia de crèdits-pont per l’import màxim concedit pel PROGRAMA 
Operatiu FEDER “Viure al poble” i “Viure al poble més” i la seva formalització. 
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Quart.- ACCEPTAR les anualitats que concedeixi la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Cinquè.- DONAR TRASLLAT de la documentació necessària per a la tramitació de 
l’esmentada sol·licitud al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona.” 

 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A LA RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE DISSOLUCIÓ I 
LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE FORMACIÓ I INICIATIVES DEL BAGES SUD 
ADOPTAT PER LA JUNTA GENERAL DEL CONSORCI EN SESSIÓ DE DATA 29 DE 
FEBRER DE 2012. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que tal com s’ha tractat en altres sessions del ple ja fa algun 
temps que els alcaldes i regidors que representen els corresponents municipis al Consorci varen 
adoptar l’acord de dissoldre i liquidar aquest ens i ara correspon que el ple de l’Ajuntament 
ratifiqui l’acord adoptat. Indica al respecte que s’ha comptat amb l’assessorament de la 
Diputació de Barcelona i de l’empresa auditora Faura Casas i que a la documentació obrant a 
l’expedient hi consta la quantitat que correspon assumir a cada ajuntament. 
  
Afegeix que paral·lelament amb això, en el moment  del tancament del Consorci  hi va haver un 
acord amb diferents treballadors, i que dels 9 treballadors/es que hi havia es va signar un acord 
per a indemnitzar-los amb uns dies per any treballat tal com marcava llavors la legislació, acord 
que no varen voler signar-los tres treballadores i que segueixen el seu procés per la via judicial. 
 
Indica que en aquest sentit, en aquest acord de dissolució i liquidació l’Ajuntament es 
compromet a que abans del 31 de juliol d’enguany es faci la liquidació dels treballadors que en 
aquest sentit van signar i es farà el pagament avançat d’11.751,52 € que és la part que correspon 
a la indemnització d’aquests 6 treballadors. 
 
Conclou dient que hi ha hagut reunions i converses darrerament amb responsables de Diputació 
de Barcelona perquè a més d’aquesta col·laboració tècnica que ha fet, faci previsiblement 
l’aportació de tot el que en aquest sentit hem de fer per la dissolució total, no només per aquesta 
parcial dels treballadors i treballadores, sinó pel total del que ens suposa, no només a 
l’Ajuntament de Castellgalí sinó a tots els Ajuntaments.  
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta d’acord 
que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita 
literalment, diu: 
 
“Atès que per acord del ple de l’Ajuntament de Castellgalí, adoptat a la sessió de data 25 de 
novembre de 1994, aquest Ajuntament es va integrar en el Consorci de Formació i Iniciatives 
del Bages Sud (en endavant C.F.I.B.S.),el qual s’havia constituït el 28 de novembre de 1992, i 
les entitats consorciades del qual en són els ajuntaments de Sant Vicenç de Castellet, del Pont de 
Vilomara i Rocafort, de  Castellbell i el Vilar, de Monistrol de Montserrat  i de Marganell. 
 
Considerant que el C.F.I.B.S., de conformitat amb el que disposen els articles 87 de la de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 110 del Reial Decret Legislatiu 
781/1986 de 18, d’abril, 269 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
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aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i 312 i ss. del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, és una administració local de 
caràcter supramunicipal per a finalitats d’interès comú i al servei dels municipis que l’integren, i 
que  l’activitat principal de l’entitat se centra, de conformitat amb l’article 4 dels seus estatuts, 
en la promoció econòmica, el foment de l’ocupació, la realització d’activitats formatives i la 
potenciació dels valors arquitectònics de la comarca del Bages. 
 
Atès que la Junta General del C.F.I.B.S., a la reunió de data 29 de febrer de 2012, va adoptar 
l’acord d’aprovar inicialment la dissolució i liquidació del Consorci, en els termes que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
“PRIMER. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, així 
com la seva liquidació en els següents termes:  
 

1) Determinar la situació de tresoreria i previsió d’ingressos i despeses, segons l’informe de Faura-
Casas de procediments acordats sobre el valor de liquidació del Consorci a 31 de gener del 2012, 
que presenta un valor negatiu de 891.670,50 euros, que implica la impossibilitat per part del 
Consorci de continuar desenvolupant les tasques pròpies del seu objecte.  

2) Aprovar les quotes corresponents a cadascun dels ajuntaments, en la liquidació del Consorci, 
segons s’indica en l’Informe de Faura-Casas de procediments acordats sobre el valor de 
liquidació del Consorci a 31 de gener de 2012 (amb els corresponents ajustos fins a 29 de febrer 
de 2012).  

 
Ajuntament de Castellbell i el Vilar                    151.344,18 euros  
Ajuntament de Castellgalí                      80.178,57 euros 
Ajuntament de Marganell                      12.683,38 euros 
Ajuntament de Monistrol de Montserrat                     122.714,81 euros 
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort                    152.567,66 euros 
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet                    372.181,90 euros 
TOTAL VALOR DE LIQUIDACIÓ                     891.670,50 euros  

 
3) Establir com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació aprovades el dia 31 de juliol 

de 2012, prioritzant, en primer lloc, el pagament de les liquidacions i indemnitzacions dels 
treballadors/es.  

 
4) Procedir a l’extinció dels contractes laborals dels treballadors d’acord amb l’article 49 del Reial 

decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’estatut dels 
treballadors, a l’empara de l’article 324.1 c) del ROAS, i d0acord amb l’esborrany de pactes 
indemnitzatoris individuals subscrits per la majoria dels mateixos amb la presidència de l’entitat 
i que roman en llur expedient, sens perjudici de la seva aplicació a la resta de treballadors –per 
considerar que gaudeixen aquests pactes d’un caràcter de condició indemnitzatòria beneficiosa 
també per aquests últims-. 

 
5) Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de Formació i 

Iniciatives del Bages Sud.  
 

6) Determinar que l’arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet, que facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han format part del Consorci. 

 
7) Fixar la data d’efectes de la dissolució el dia 1 de març de 2012.  
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8) Facultar la Presidència i la Vicepresidència del Consorci de Formació i d’Iniciatives del Bages 
Sud, indistintament, per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la deguda 
efectivitat dels acords de dissolució i liquidació adoptats.  

 
9) Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci de Formació i d’iniciatives del Bages Sud 

en el Registres públics corresponents i, en concret, en el registre d’Entitats Locals de Catalunya.  
 
SEGON. Sotmetre aquests acords d’aprovació inicial de dissolució, un cop hagin estat adoptats per tots 
els ens consorciats, a informació pública, en el termini de trenta dies hàbits mitjançant anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler 
d’anuncis dels ajuntaments que  formen part del Consorci.  
 
TERCER. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat al·legacions, l’acord 
de dissolució s’entendrà definitivament aprovat.  
 
QUART. Publicar la dissolució definitiva del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els 
mateixos termes que consten en el punt sisè d’aquests acords.  
 
CINQUÈ. Facultar al President del CFIBS tan àmpliament con en dret sigui necessari per al més eficaç 
desenvolupament d’aquest acord. Inclusiu per a la signatura de tots els documents que calguin. “ 
 
Vist que l’acord ut supra transcrit es va adoptar en considerar que de conformitat amb la 
informació comptable en resultava la impossibilitat per part del Consorci de continuar 
desenvolupant les tasques pròpies del seu objecte, acord que va ésser notificat a aquest 
Ajuntament amb data 28 de maig de 2012 (registre d’entrada núm. 445). 
 
Considerant que la greu situació econòmica del C.F.I.B.S.  ha estat motivada per la retallada de 
les aportacions d’entitats públiques deguda a la  crisi econòmica actual  i perquè els nivells 
d’autofinançament del CFIBS eren insuficients.  
 
Tenint en compte que el C.F.I.B.S., així com els ens consorciats, van sol·licitar assessorament a 
la Diputació de Barcelona, la qual va encarregar a Faura-Casas Consultors-Auditors SL informe 
on es quantifiqués el balanç de l’entitat a 31 de gener de 2012. 
 
Vist que figura a l’expedient informe emès, en data 15 de febrer de 2012, pel Sr. Pere Ruiz 
Espinós, auditor de Faura-Casas, en el que es conclou que el CFIBS presenta un valor de 
liquidació negatiu a 31 de gener de 2012 de 891.670,50 €, i això implica la impossibilitat per 
part del Consorci de continuar desenvolupant les tasques pròpies del seu objecte. 
 
Tenint en compte que a l’apartat tercer de l’acord de dissolució adoptat per la Junta General del 
Consorci s’estableix que es fixa com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació 
aprovades el dia 31 de juliol de 2012, prioritzant, en primer lloc, el pagament de les liquidacions 
i indemnitzacions dels treballadors/es, la part proporcional de les quals que correspon a 
l’Ajuntament de Castellgalí ascendeixen a la quantitat de 11.751,52 €. 
 
Considerant que de conformitat amb el que disposa l’article 324 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Consorci es 
pot dissoldre, entre altres causes que figuren als seus estatuts, per la impossibilitat de continuar-
ne el funcionament, i de conformitat amb el paràgraf segon d’aquest precepte, la dissolució del 
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Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i ha de ser ratificada pels òrgans 
competents dels seus membres. 
 
Vist que l’article 21è. dels estatuts del C.F.I.B.S. determina en el seu apartat c) que és causa de 
dissolució del Consorci la impossibilitat legal o material de poder complir les seves finalitats. 
 
Atès que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquet acord és el Ple de l’Ajuntament de 
conformitat amb el que disposa l’article 22.2 b) de la de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local i 52.2 b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, amb el quòrum del vot favorable 
de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, d’acord amb el que disposen els 
articles 47.3.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 
l’article 114.3.d) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Vist l’informe de Secretaria-Intervenció que obra a l’expedient. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
 
PRIMER.- RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació del Consorci de Formació i 
Iniciatives del Bages Sud adoptat per la Junta General del Consorci en sessió de data 29 de 
febrer de 2012 en els termes que consten transcrits a la part expositiva de la present proposta. 
 
SEGON.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que l’import a satisfer per l’Ajuntament de 
Castellgalí , en tant que membre consorciat, en concepte de quota de liquidació provisional per 
la liquidació del CFIBS serà de 80.178,57  € sens perjudici dels corresponents ajustos que 
s’hagin de realitzar. 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ per 
import de 11.751,52 € a compte de la totalitat de la quota de la liquidació provisional que 
correspon a l’Ajuntament de Castellgalí, per tal de que es faci efectiu el pagament de les 
indemnitzacions pactades amb els treballadors/es abans del 31 de juliol d’enguany. 
 
QUART.- Pel que respecta a la resta de la quota provisional, per import de 68.427,05 €, i de la 
quantitat que, si s’escau, correspongui a la quota definitiva, CONDICIONAR 
L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I EL RECONEIXEMENT DE 
L’OBLIGACIÓ, a l’habilitació de la consignació adequada i suficient a la corresponent 
aplicació pressupostària així com a la prèvia presentació per part de l’òrgan liquidador del 
Consorci a aquest Ajuntament dels estats comptables i comptes anuals que reflecteixin la 
liquidació del Consorci, de conformitat amb l’Instrucció de Comptabilitat Local.  
  
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT dels acords esmentats al Consorci de Formació i Iniciatives 
del Bages Sud per tal que sotmeti els acords d’aprovació inicial de dissolució a informació 
pública un cop hagin estats adoptats per tots els ens consorciats. 
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SISÈ.- FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per al 
desenvolupament d’aquest acord. 
 
No obstant això el Ple decidirà el que consideri més pertinent. 
 
Castellgalí, 20 de juliol de 2012. 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló intervé 
a la fase debat per dir que vol justificar que el seu grup s’abstingui en la votació ja que entenen 
que mitjançant aquest acord es procedirà  a la liquidació del Consorci, amb la qual cosa es faran 
uns pagaments i les liquidacions del personal que té dret a percebre aquests diners, per la qual 
cosa seria difícil explicar el vot en contra. Afegeix que no hi votaran a favor perquè fa molt 
temps que venen parlant del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, el qual al nostre 
municipi aportava molt poca cosa i que potser en cert moment sí que tenia sentit i va funcionar 
però que ja fa molt de temps que no és així i ara correspon pagar aquets 80.000 € com a quota 
provisional, ignorant si s’incrementarà i en quina quantitat en la quota definitiva. 
Exposa així mateix la senyora Llovet que això ho planteja com una mena de queixa ja que es 
pregunta per què no s’ha fet abans i per què no s’ha fet millor i que sense entrar en el tema de 
les indemnitzacions, hi ha molts diners que s’han perdut els últims anys en el Consorci o més 
pròpiament, que s’han malbaratat perquè es podien haver fet servir per altres coses i potser si 
s’hagués sortit abans del Consorci, aquesta formació que donava des de Sant Vicenç, s’hagué 
pogut donar des d’aquí amb els mateixos diners o menys.  
 
El senyor Alcalde intervé per dir que evidentment és respectable el posicionament exposat per la 
senyora regidora, però diu que també és evident que el Consorci de Formació i Iniciatives del 
Bages Sud, en els seus gairebé 20 anys d’existència, seria injust no reconèixer el què ha aportat 
a nivell del suport que ha pogut donar a moltes persones en els diferents àmbits que tocava. 
Afegeix que és evident que els últims anys ha estat una etapa difícil perquè evidentment cada 
vegada hi havia menys subvencions, menys recursos i menys possibilitats d’aconseguir-los, i 
per tant els dos últims anys ha estat una etapa difícil i complicada. 
 
Respecte de la possibilitat que hi hagi un increment dels costos de la liquidació, diu el senyor 
Alcalde que l’estudi que ha fet Faura-Casas és una estimació i que  no hauria de desviar-se 
massa ja que aquest és un estudi rigorós i ben fet per gent que està acostumada a fer auditories, 
però que el que no comparteix en absolut és l’afirmació que s’han malbaratat diners, ja que el 
que es demana en aquest sentit ara és que molts serveis es prestin de manera consorciada i 
mancomunada, i respecte del Consorci, no aquest Alcalde que li parla sinó Alcaldes anteriors ho 
van decidir i en el seu moment participar en aquest Consorci perquè era la manera des d’un punt 
de vista d’economia d’escala de poder prestar aquests serveis entre ajuntaments grans, petits i 
mitjans. Afegeix que la decisió possiblement s’hauria pogut prendre abans, no diu que no, però 
a la Junta General del Consorci és sobirana i en aquest sentit va prendre l’acord de dissolució 
quan va creure que amb la representació dels sis ajuntaments que en formen part  es va decidir 
doncs fer aquest acord de dissolució i liquidació.  
 
Conclou dient que vol trencar una llança a favor de tota la feina que des d’un punt de vista 
tècnic s’havia fet donant suport a les persones que necessitaven trobar feina, les persones que 
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s’havien de formar, les persones que potser s’havien de desplaçar a Sant Vicenç però per 
característiques doncs dels nostres municipis era una qüestió acceptada, i per tant, diu que mai 
han qüestionat el lideratge, la capitalitat de Sant Vicenç amb el que sóm aquesta subcomarca, si 
se’n pot dir així del Bages Sud.  
 
Intervé de nou la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló per recalcar que a la seva intervenció ja reconeixien tota la feina que s’ha fet en el seu 
moment però que també diu que des de fa uns anys aquesta feina ja no es fa i és precisament ara 
que s’hauria de donar aquest feina de formació o d’iniciatives ja que és més quan es necessita i 
ja es veia que aquest Consorci s’estava morint i no funcionava i que ara caldria que el Consell 
Comarcal del Bages es posés les piles per a substituir el Consorci en aquestes tasques de 
formació, iniciatives i a donar suport a la gent que busca feina, preguntant si tots els diners que 
es destinaven cada any al Consorci ara es destinaran a la formació, a les iniciatives o en  donar 
suport a les persones desocupades. 
El senyor Alcalde li respon que el Consell Comarcal assumirà i decidirà el que correspongui 
però que ell ara aquí no ho pot dir en el seu nom, però que vol remarcar una qüestió que els 
condiciona, que va ser una de les quines va tractar la Junta General del Consorci,  consistent en  
la no convocatòria de subvencions pel Servei d’ocupació de Catalunya del Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya i per tant  si no hi ha aquestes convocatòries a les quals 
els ajuntaments s’hi podien presentar i cofinançar després amb recursos propis, aquestes 
polítiques actives d’ocupació difícilment els ajuntaments sols i desperdigats ho podran fer. Si el 
Consell Comarcal en el seu moment planteja una d’aquestes coses diu que ho valoraran, però 
precisament ara no és un moment massa òptim per plantejar segons quins fronts quan es dona el 
debat existencial de què hauran de fer els ajuntaments, de què hauran de fer els Consells 
Comarcals, de què hauran de fer les Diputacions provincials  i té més sentit, ell creu que en 
aquests moments és esperar una mica com queda això intentant donar resposta a la gent que en 
aquest sentit ajut.  
 
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.- RATIFICAR l’acord de dissolució i liquidació del Consorci de Formació i 
Iniciatives del Bages Sud adoptat per la Junta General del Consorci en sessió de data 29 de 
febrer de 2012 en els termes que consten transcrits a la part expositiva de la present proposta. 
 
SEGON.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que l’import a satisfer per l’Ajuntament de 
Castellgalí , en tant que membre consorciat, en concepte de quota de liquidació provisional per 
la liquidació del CFIBS serà de 80.178,57  € sens perjudici dels corresponents ajustos que 
s’hagin de realitzar. 
 
TERCER.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA I RECONÈIXER L’OBLIGACIÓ per 
import de 11.751,52 € a compte de la totalitat de la quota de la liquidació provisional que 
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correspon a l’Ajuntament de Castellgalí, per tal de que es faci efectiu el pagament de les 
indemnitzacions pactades amb els treballadors/es abans del 31 de juliol d’enguany. 
 
QUART.- Pel que respecta a la resta de la quota provisional, per import de 68.427,05 €, i de la 
quantitat que, si s’escau, correspongui a la quota definitiva, CONDICIONAR 
L’AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ DE LA DESPESA I EL RECONEIXEMENT DE 
L’OBLIGACIÓ, a l’habilitació de la consignació adequada i suficient a la corresponent 
aplicació pressupostària així com a la prèvia presentació per part de l’òrgan liquidador del 
Consorci a aquest Ajuntament dels estats comptables i comptes anuals que reflecteixin la 
liquidació del Consorci, de conformitat amb l’Instrucció de Comptabilitat Local.  
  
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT dels acords esmentats al Consorci de Formació i Iniciatives 
del Bages Sud per tal que sotmeti els acords d’aprovació inicial de dissolució a informació 
pública un cop hagin estats adoptats per tots els ens consorciats. 
 
SISÈ.- FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per al 
desenvolupament d’aquest acord. 
 
En aquest moment de la sessió, essent les 20 hores i 26 minuts, abandona la sessió la senyora 
regidora adscrita al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, Ana Belén 
Jara Martínez. 
 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LES XIFRES DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS DE CASTELLGALÍ A DATA 1 DE GENER DE 2012. 
   
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: 
 
“Vista la resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaría, en la que es disposa la 
publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a 
l’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la 
revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres 
oficials de població.  
 
Vist el resultat numèric de la comparació entre el fitxer de xifres de població tramés per 
l’Ajuntament i la base de dades padronal de l’INE, la xifra de població total al municipi de 
Castellgalí a 1 de gener de 2012 és de 2002. 
 
Ates que l’Ajuntament de Castellgalí va efectuar l'encomana de la gestió del padró municipal 
d'habitants a la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Vist el que disposen els articles 60 i següents i 81 del RD. 1690/1986 de 11 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 



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

 

 14

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

ACORD: 
 
Aprovar el resum numèric corresponent a la gestió informatitzada del padró d’habitants  a 1 de 
gener de 2012 tramès per  l’INE, segons el qual la xifra final d’habitants, a 1 de gener de 2012 
és de 2.002.” 
 
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: 
 
Aprovar el resum numèric corresponent a la gestió informatitzada del padró d’habitants  a 1 de 
gener de 2012 tramès per  l’INE, segons el qual la xifra final d’habitants, a 1 de gener de 2012 
és de 2.002. 
 
 
7.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA 
SOSTENIBLE DEL MUNICIPI DE CASTELLGALÍ. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquest és un tema que diria que en algun ple se n’ha donat 
compte i recorda que l’Ajuntament va sol·licitar a la Diputació perquè atorgués aquest suport 
tècnic per redactar aquest Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Castellgalí. 
  
Afegeix que en aquest pla d’acció hi ha moltes accions i que planteja com ha d’actuar 
l’Ajuntament i treballar per aconseguir uns objectius als que es varen comprometre també en 
aquell acte dels alcaldes i que també es podran acollir, si s’escau, a convocatòries de 
subvencions europees. Indica així mateix que el Pla planteja tota una sèrie d’actuacions a seguir 
amb els equipaments municipals de l’enllumenat públic, algunes de les quals ja les han fet, i 
d’altres possiblement les faran, i per tant, diu que es tracta d’un d’aquests suports ens espècies 
que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament. Conclou dient que una vegada aprovat 
se n’haurà de donar-ne trasllat a l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació perquè ho comuniqui 
a la Oficina d’Europa.  
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta d’acord 
que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita 
literalment, diu: 
 
“Vist que per acord del ple de l’Ajuntament a la sessió ordinària de data 28 de juliol de 2010 es 
va acordar aprovar l’adhesió al denominat “Pactes d’Alcaldes” i en conseqüència aquest 
ajuntament va fer seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i va adoptar el 
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per a 2020 
mitjançant la creació de plans d’acció a favor de les fonts d’energies renovables. 
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Atès que en el mateix acord aquest ajuntament es comprometia a l’elaboració d’un Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible, el qual haurà de respondre a les directrius  que s’estableixin per part de la 
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i en el que s’haurà d’incloure una 
estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius 
planejats.  
 
Vist que el Pacte d’Alcaldes és una iniciativa nascuda l’any 2008 i que impulsa la Comissió 
Europea amb la voluntat d’esdevenir un mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita 
contra el canvi climàtic. 
 
Atès que el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses compromet als municipis adherits a aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle mitjançant 
actuacions relacionades amb l’eficiència energètica i l’aprofitament d’energies renovables.  
 
Vist que l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona, per resolució de data 16 de març de 2012, va aprovar l’ajut de suport 
tècnic atorgat a aquest Ajuntament consistent en la realització del “Pla d’acció per l’energia 
sostenible de Castellgalí” (en endavant PAES) en el marc del Règim de concertació de l’àmbit 
de suport a serveis i activitats del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011, i la corresponent aprovació i adjudicació del contracte que se’n deriva. 
 
Atès que per part de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’Àrea de Medi 
Ambient de la Diputació de Barcelona s’ha procedit a l’entrega del PAES, el qual ha estat 
redactat per l’empresa GRECCAT, S.L. 
 
Vist que els objectius el PAES són els següents: 
 

- Adoptar el compromís de reduir un 20 % les emissions de CO2, augmentar un 20% en 
favor de les fonts d’energies renovables per a 2020. 

- Preparar un inventari de les emissions que pugui servir coma línea de referència i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. 

- Elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius. 
 
Atès el que disposa l’article 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’aprovació del PAES és competència del 
ple de la corporació. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S : 
 
Primer: Aprovar el Pla d’Acció per l’energia sostenible de Castellgalí (PAES), redactat per 
l’empresa Greccat, S.L. 
 
Segon:  Notificar els presents acords al Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, per tal que es procedeixi a la 
seva corresponent tramitació.” 
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La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, pren 
la paraula per dir que han mirat el document i que a part que suposa un estalvi econòmic d’un 
30 % també suposa una millora pel medi ambient, fet pel qual resulta interessant. 
 
El senyor Alcalde diu que hauran d’anar al darrera de les diferents convocatòries de les 
subvencions, tal com es va fer amb l’Institut Català de l’Energia per a la col·locació dels 
reguladors de l’enllumenat públic. 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció dels acords que la mateixa conté i que són el que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Aprovar el Pla d’Acció per l’energia sostenible de Castellgalí (PAES), redactat per 
l’empresa Greccat, S.L. 
 
Segon:  Notificar els presents acords al Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, per tal que es procedeixi a la 
seva corresponent tramitació. 
 

 8.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’INICI DE L'EXPEDIENT DE 
DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL 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: 
 
“Havent-se rebut ofici de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, trametent certificat de l’Acord que ha adoptat la Comissió de la Sala de Govern del 
Tribunal en data 13 de març de 2012 amb relació al nomenament del Jutge de Pau Substitut 
d’aquest municipi, requerint a aquest Ajuntament perquè es procedeixi a iniciar els tràmits 
establerts en els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
Vist que d'acord amb l'article 2 de l'esmentat Reglament, per a ésser Jutge de Pau es requereix 
ésser espanyol, major d'edat i no estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que contempla 
l'article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, que determina que estan incapacitats per a 
l'ingrés a la carrera Judicial els impedits física o psíquicament per a la funció judicial, els 
condemnats per a delicte dolós mentre no hagin obtingut la rehabilitació; els processats o 
inculpats per delicte dolós en tan no siguin absolts o es dicti acte de sobreseïment, i els que no 
estiguin en ple exercici dels seu drets civils. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern 
Local, per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents, 
 
 

   ACORDS: 
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Primer: 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 puguin presentar instància a la 
Secretaria Municipal en 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. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
No obstant el Ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, dinou de juliol 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 dels acords que la mateixa conté i que són el que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: 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 puguin presentar instància a la 
Secretaria Municipal en 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. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL SERVEI CATALÀ 
DE LA SALUT PEL QUAL ES POSA A LA SEVA DISPOSICIÓ GRATUÏTAMENT EL 
CONSULTORI 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: 
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“Atès que la gerència de la regió sanitària ha detectat la necessitat de prestar assistència 
sanitària de cobertura pública en el consultori municipal de Castellgalí.  
 
Vist que l’Ajuntament de Castellgalí disposa d’un local, situat a l’Avinguda Montserrat, s/n de 
Castellgalí, el qual esta inscrit en el Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de la 
Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de Salut amb 
el núm. E08027860. 
 
Atès que l’objecte del conveni és posar gratuïtament a disposició del Servei Català de la Salut 
(CatSalut) el consultori municipal identificat en l’apartat anterior, el qual té la naturalesa de bé 
de domini públic afecte al servei públic.  
 
Vist que la vigència del conveni és des de l’1 de gener de 2012 i fins el 31 de desembre de 
2012.  
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció dels següents 

A C O R D S : 
 
Primer: Aprovar el conveni en el qual l’Ajuntament de Castellgalí posa gratuïtament a 
disposició del Servei Català de la Salut (CatSalut) el consultori municipal per a la prestació de 
la corresponent assistència sanitària de cobertura pública, còpia del qual s’adjunta a la present 
proposta d’acord.  
 
Segon: Trametre certificat de l’anterior acord al Servei Català de la Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.   
 
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització del conveni així com tan àmpliament com 
en dret sigui possible perquè dicti les resolucions i formalitzi els documents previstos per tal que 
els anteriors acords assoleixin plena eficàcia jurídica. 
 
Quart: D’acord amb el que disposa l’art. 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, trametre un certificat dels precedents 
acords i de les clàusules del conveni a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 19 de juliol 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 dels acords que la mateixa conté i que són el que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Aprovar el conveni en el qual l’Ajuntament de Castellgalí posa gratuïtament a 
disposició del Servei Català de la Salut (CatSalut) el consultori municipal per a la prestació de 
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la corresponent assistència sanitària de cobertura pública, còpia del qual s’adjunta a la present 
proposta d’acord.  
 
Segon: Trametre certificat de l’anterior acord al Servei Català de la Salut del Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya.   
 
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde per a la formalització del conveni així com tan àmpliament com 
en dret sigui possible perquè dicti les resolucions i formalitzi els documents previstos per tal que 
els anteriors acords assoleixin plena eficàcia jurídica. 
 
Quart: D’acord amb el que disposa l’art. 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, trametre un certificat dels precedents 
acords i de les clàusules del conveni a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER 
LA SOCIETAT “SOREA, S.A.”, RELATIVA A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACIÓ I DELS ABONATS DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 
L’ANY 2012. 
 
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: 
 
“Vista la liquidació presentada per “Sorea, SA” relativa a la gestió del servei d’abastament 
d’aigua a la població, corresponent al primer trimestre de l’any 2012, segons escrit presentat 
amb data 20 de juliol de 2012 (Registre d’entrada núm.: 1130/12). 
 
Atès que, la liquidació comprèn la facturació del subministrament d’aigua, així com la factura 
del servei de Sorea, S.A d’acord amb el contracte d’adjudicació, amb el següent detall: 
 

Servei abastament aigua a la població 
2n. trimestre de 2012, saldo a favor de Sorea ............................... 1.425,32 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
1r. trimestre de 2012, saldo a favor de l’Ajuntament.................... 8.098,32 € 

 
 
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: 
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Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 2n. trimestre de l’any 
2012, de la gestió del servei d’abastament d’aigua a la població amb inclusió dels abonats del 
Polígon Industrial “El Pla del Camí”, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 6.673,00 € . 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
Castellgalí, 20 de juliol de 2012. 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per quatre vots a favor, que es corresponen 
als/a les quatre regidors/es adscrits/es al  grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.”presents a la sessió i quatre abstencions, les quals es corresponen als/a les 
quatre regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió" presents a la sessió, la 
seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, l’aprovació de l’acord que la mateixa 
conté, i que és el que es transcriu literalment a continuació:  
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 2n. trimestre de l’any 
2012, de la gestió del servei d’abastament d’aigua a la població amb inclusió dels abonats del 
Polígon Industrial “El Pla del Camí”, amb un saldo a favor de l’Ajuntament 
 
11.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES PRESENTAT 
PER LA SOCIETAT SOREA, S.A., RELATIU A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI, CORRESPONENT AL 
SEGON TRIMESTRE DE 2012. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita 
literalment, diu: 

 
“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons escrit 
presentat amb data 20 de juliol de 2012 (Registre d’entrada núm.: 1130/12), corresponent al 
segon trimestre de 2012. 

 
Atès que, les factures pendents i el saldo de la liquidació, s’ajusten a la documentació obrant en 
aquest Ajuntament. 
 
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 
 

Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del segon trimestre de 
2012, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 26.799,84 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
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Castellgalí, 20 de juliol de 2012. 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per quatre vots a favor, que es corresponen 
als/a les quatre regidors/es adscrits/es al  grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.”presents a la sessió i quatre abstencions, les quals es corresponen als/a les 
quatre regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió" presents a la sessió, la 
seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, l’aprovació de l’acord que la mateixa 
conté, i que és el que es transcriu literalment a continuació:  
 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del segon trimestre de 
2012, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 26.799,84 €. 

 
12.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DE LES DATES DE 
LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013. 
  
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 disposen els articles 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol i 37.2 de 
l’Estatut dels Treballadors, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya ha sol·licitat a aquest Ajuntament la determinació de les dues festes locals pel proper 
any 2013. 

Atès que és costum fixar com a festes locals el dilluns després de la Festa del Panellet i el 
dilluns de la Festa Major, que per l’any 2013 es corresponen amb els dies 6 de maig i el 5 
d’agost, respectivament. 

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

ACORDS: 

 

Primer: Fixar per a l’any 2013 com a festes laborals locals el dilluns dia 6 de maig, Festa del 
Panellet, i el dilluns dia 5 d’agost, Festa Major. 

Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 

No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
Castellgalí, 18 de Juliol de 2012. 
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 dels acords que la mateixa conté i que són el que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Fixar per a l’any 2013 com a festes laborals locals el dilluns dia 6 de maig, Festa del 
Panellet, i el dilluns dia 5 d’agost, Festa Major. 

Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
13.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA PRESA DE CONEIXEMENT DE LA 
RENÚNCIA DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT PRESENTADA 
PER LA SENYORA ANA BELEN JARA MARTINEZ. 
 
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 amb data 9 de juliol de 2012 (registre d’entrada núm. 1057/12) la senyora Ana Belen 
Jara i Martinez, regidora de l’Ajuntament de Castellgalí, va presentar escrit mitjançant el qual 
exposa que per motius personals desitja renunciar a la condició de regidora de l’Ajuntament.  

Atès que a les darreres eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011, la llista 
electoral del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” va obtenir cinc regidories, 
i al núm. 6 de la llista hi figurava el senyor Miguel Largo Coca. 

Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 17 de juliol de 2012, es va sol·licitar al 
senyor Miguel Largo Coca per tal que manifestés de forma fefaent acceptar o renunciar a 
prendre possessió com a regidor de l’Ajuntament de Castellgalí, i l’interessat va acceptar 
mitjançant acta de compareixença signada davant del Senyor Secretari de l’Ajuntament amb 
data 20 de juliol de 2012. 

Considerant el que disposa l’article 9.4 del Reglament d’Organització i Funcionament de les 
Entitats Locals i en els articles 15.2, 19.1.l) i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General i normes concordants, especialment en la Instrucció de la  Junta 
Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 

 
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.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
Castellgalí de la senyora Ana Belen Jara i Martinez. 
 
Segon.- Declarar la vacant d’un lloc de regidor/a pertanyent al grup polític municipal  del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal”. 
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Tercer.- Trametre certificació del present acord a la Junta Electoral Central als efectes de la 
expedició de la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del senyor Miguel Largo i 
Coca.  
 
Quart.- Agrair els serveis prestats a la Corporació per la senyora Ana Belen Jara i Martinez com 
a segona tinent d’Alcalde i regidora de l’Ajuntament de Castellgalí. 

 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 

 
Castellgalí, 20 de juliol de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
El senyor Alcalde intervé per dir que com a ple municipals agraeixen els serveis prestats per la 
senyora Ana Belén Jara així com la dedicació i entrega que ha estat ostentant com a regidora 
durant aquests mesos, així com que cal desitjar-li que desenvolupi la seva tasca professional i la 
seva feina com ella consideri, per tot el qual diu que cal prendre coneixement d’aquesta 
renúncia de la senyora regidora la qual també diu que ha abandonat abans la sessió per motiu de 
l’estat del seu braç enguixat. 
 
Intervé la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, 
qui manifesta que no sabien que tenia el braç d’aquesta manera però que de totes maneres no fa 
massa una regidora va deixar el càrrec abans d’acabar la legislatura i es va acomiadar explicant 
per què plegava i pensa que en el seu grup esperaven  una mínima explicació, i que no han 
tingut l’oportunitat de poder dir-li personalment res, i que han assistit a altres llocs a comiats 
d’aquests, i l’habitual és dir adéu i desprès marxar. Afegeix que això els sorprèn una mica i més 
darrera de tota la polèmica que hi ha hagut al poble envers a aquesta persona i que  el seu grup 
municipal creu que no han donat peu a que ella mateixa no els doni una explicació o un comiat. 

Afegeix que no ho acaba d’entendre ja que elles varen parlar, en privat i en presència de 
l’Alcalde, amb ella per esclarir dubtes i sempre intentat que les coses no es prenguessin més fort 
del que s’havien de prendre perquè varen voler separar el tema municipal del personal que 
aquest senyora pugui tenir al municipi, fet pel qual sí que vol deixar aquí la queixa del seu grup 
municipal ja que s’han portat molt correctament i aquest comiat els hi sembla una mica estrany 
o injustificat envers l’Ajuntament, el grup municipal de “Convergència i Unió” i el que ha estat 
el propi grup municipal d’aquesta senyora. Conclou dient que hi ha dos temes, dels que no cal 
entrar en detalls, que estan seguint en els que hi tenia intervenció aquesta regidora, i sobre els 
quals el senyor Alcalde li havia dit que ell hi estava al darrera, i que creia que se solucionarien 
positivament, i que donen el marge de temps que calgui esperant que sigui així. 

 El senyor Alcalde li respon que respectant la seva opinió, ell com Alcalde el que no pot és 
obligar a ningú que faci una cosa que no té ganes de fer, afegint que les decisions personals són 
molt respectables i en el moment d’entrar tots decideixen voluntàriament entrar en funció 
després de si els electors, els ciutadans, els hi posen o no els hi posen, però tots decideixen  
lliurement i per tant en aquest sentit ella li va demanar de només participar en els punts de 
l’ordre del dia  en els que fos necessari i que després marxaria, i no ha volgut fer cap 
intervenció. 
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Afegeix que les explicacions que cregui necessàries, en la línia de la reunió que varen tenir fa 
unes setmanes, li pot traslladar les inquietuds que tingui i si ella ho vol els hi podrà contestar 
com toca i que  això doncs bé passa a altres llocs on hi ha qui te ganes d’acomiadar-se i hi ha 
qui no en té ganes. Li diu a la senyora Llovet que ella mateixa va assistir aquest dilluns en un 
ple al Consell Comarcal i va haver un conseller comarcal que va venir i va dir adéu, i hi va 
haver un altre conseller que no va voler venir i simplement va presentar la renúncia i que  per 
tant com que és un tema molt personal i molt tal com és, crec que corresponia respectar-ho, i 
respecte als temes als que fa referència no és que hi estigui al darrera ell, hi estan al darrera els 
tècnics de l’àrea de l’àmbit de Serveis Socials i estan tots dos en fase de resolució.  
 
La senyora regidora Eva Llovet pregunta  si la persona que la substitueix assumirà les seves 
funcions tal qual o està pensat que hi hagi una nova distribució de les funcions a la qual cosa el 
senyor Alcalde li respon que d’això n’han parlat amb l’equip de govern i que en tenen una idea 
que entendrà que no li digui ara fins que no es formalitzi amb el Decret corresponent, afegint 
que encara estan estudiant com ho determinaran i que la idea que tenen encara no és definitiva. 
 
El senyor Secretari, desprès de demanar la paraula, li indica al senyor Alcalde que el grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” haurà de procedir a designar no 
portaveu a la qual cosa el senyor Alcalde respon afirmativament. 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció dels acords que la mateixa conté i que són el que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
Castellgalí de la senyora Ana Belen Jara i Martinez. 
 
Segon.- Declarar la vacant d’un lloc de regidor/a pertanyent al grup polític municipal  del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal”. 
 
Tercer.- Trametre certificació del present acord a la Junta Electoral Central als efectes de la 
expedició de la credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del senyor Miguel Largo i 
Coca.  
 
Quart.- Agrair els serveis prestats a la Corporació per la senyora Ana Belen Jara i Martinez com 
a segona tinent d’Alcalde i regidora de l’Ajuntament de Castellgalí. 

 
14. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló formula una pregunta al respecte d’un Decret de l’inici de l’expedient d’ordre 
d’execució a l’empresa “Sarri Pujol” perquè arregli el mur que està caient consistent en si 
l’empresa ha donat alguna resposta a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que no i a partir 
d’aquí seguiran el procediment per a poder intentar a veure si dona resposta i es solventa el 
problema d’aquest mur, si no per arreglar-lo definitivament, perquè possiblement l’empresa no 
esta en unes condicions per a poder-ho fer, com a mínim consolidar-lo una mica.  
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Afegeix que tot semblava que se’n faria càrrec a través de la seva asseguradora, però ara el 
regidor d’Urbanisme i els tècnics han fet diferents visites, han anat comprovant que no, que van 
caient petites pedres i que com més pluges hi hagi pot ser cada vegada pitjor. 
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que si pogués estar pel començament de l’escola i que ja fa 
molt temps que han parlat del tema i que se li havia requerit de paraula, diria que fa anys a la 
qual cosa el senyor Alcalde li respon que potser en fa un any o un any i una mica més. 
 
En segon lloc la senyora regidora Eva Llovet formula una pregunta en relació a l’arrendament 
d’una finca del senyor Carles Playà respecte del qual han vist que hi ha un pagament de 1.500 € 
i voldria saber si aquest pagament és anual o quin termini té el contracte, a la qual cosa li respon 
el senyor Alcalde que es tracta de la zona d’aparcament que s’ha situat al costat del carrer 
Puigterrà, i que  és un contracte d’arrendament en el que  hi ha aquest import anual de 1.500 €.  
 
Afegeix que  és un contracte d’arrendament i que com aquests terrenys, quan estigui aprovat el 
POUM, seran de cessió del Sr. Playà, perquè estaran destinats a aparcament de manera 
definitiva, és un contracte transitori fins que estigui aprovat definitivament el POUM, i per tant 
aquest és un contracte d’arrendament amb el propietari d’aquell terreny per a poder habilitar la 
zona d’aparcament.  
 
La senyora regidora Eva Llovet pregunta al respecte de la part del terreny fins a tocar la casa a 
la qual cosa el senyor Alcalde li respon que quan es presenti el P.O.U.M. per a l’aprovació 
provisional hi ha una part en que a la última finca se li allarga una mica l’edificabilitat a canvi 
de que cedeixi tota aquesta part per a aparcament. 
 
La senyora regidora pregunta si aquesta part passarà a ser sòl urbanitzable a la quan cosa el 
senyor Alcalde li respon afirmativament així com que es tracta d’una al·legació que va presentar 
el senyor Carles Playà desprès de l’aprovació inicial i que la proposta de l’equip redactor o de la 
Comissió d’urbanisme doncs és acceptar aquesta al·legació. Indica que de fet, la Comissió 
d’urbanisme de la Catalunya Central va emetre l’informe perquè l’equip redactor prepari el text 
refós i es pugui fer, no sap si al setembre o a l’octubre, quan es tingui aquest Text refós es pugui 
fer l’aprovació provisional del P.O.U.M.  
  
En tercer lloc la senyora regidora adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, Maria 
Isabel Garcia i Sansegundo formula una pregunta en relació al servei de transport d’alumnes 
d’Ampans i si porta molts alumnes del poble a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que no 
són alumnes sinó els quins ja van als centres de treball que ja tenen més de 18 anys i que en són 
tres.  
 
La senyora regidora pregunta si aquest servei no el fa Ampans a la qual cosa el senyor Alcalde li 
respon que no. La senyora regidora diu que hi ha un treballador d’Ampans a qui no el recull 
ningú i s’ha d’espavilar per mitjans propis i que ella es queda sorpresa quan veu que això es 
paga des de l’Ajuntament. 
 
El senyor Alcalde li respon que això ho paga, ho avança l’Ajuntament, i després amb la línia de 
subvencions del transport adaptat del Consell Comarcal i la línia de subvencions de la Diputació 
de Barcelona de transport es justifica i es rep una part del cost. 
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La senyora regidora diu que són 905,00 € al mes, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que 
ara no ho recorda ni en té el detall i que si vol li demanarà un informe a la treballadora social  
que li concreti exactament perquè no es vol equivocar amb els alumnes que es porten, però que 
si hi ha algun alumne o hi ha alguna persona que ha d’anar allà que es posi en contacte aquí amb 
l’assistenta social. Afegeix que el servei el fa un taxi de Castellbell perquè porta també algú o 
portava com a mínim abans alguna persona de Castellbell i en el recorregut agafava els de 
Castellgalí i després anava a Ampans. Diu que ara no ho sap del cert i que  en tot cas  li 
contestarà al proper ple, o l’emplaça perquè en parli amb la treballadora social i ella li explicarà 
amb més detall. 
 
Abans d’aixecar la sessió el senyor Alcalde desitja a tots els presents un bon estiu i una bona 
festa major. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores i 5 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. 
 
 
    
 
 
 


