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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2012. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 8 minuts del dia 28 de 
novembre 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 , i Miguel Largo i Coca 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, elles 
i ells 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 8 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 l’acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre, la de la sessió extraordinària del dia 31 
d’octubre, i la de la sessió extraordinària del dia 7 de novembre 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 tres 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 dels Decrets dictats des de la darrera sessió ordinària i que 
són els que consten inscrits del número  316/12 al 402/12 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2012. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló diu 
que hi ha un tema sobre la reparcel·lació de Ca l’Enrich de Calafell i pregunta si seria millor 
demanar-ho al torn de  precs i preguntes, a la qual cosa li respon afirmativament el senyor 
Alcalde.  
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En primer lloc, dins dels assumptes a donar compte al ple, s’exposa pel senyor Alcalde que el 
grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” ha acordat substituir la Sra. Ana 
Belen Jara Martínez, com a vocal titular per la fins ara suplent, la senyora regidora Rosa Maria 
Serra i Oliva, adscrita el grup municipal del "Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.", passant 
a ésser el suplent el senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma, adscrit al mateix grup. 
 
En segon lloc l’Alcaldia exposa al ple diverses informacions relatives a ajuts econòmics atorgats 
per la Diputació de Barcelona: 
 
1er) Aprovació de l’atorgament d’un recurs per a un taller socioeducatiu per l’espai familiar de la 
petita infància (de 0 a 3 anys) de la Diputació de Barcelona.  Indica que això s’anirà 
desenvolupant properament i que  en el nostre cas és per import de  168,47 € , tenint en compte 
que el global de l’ajut es distribueix entre vuit ens locals més. 
 
2on) En segon lloc fa referència al programa complementari de suport a la solvència financera 
local i garantia de la prestació de serveis públics locals, en el Pla marc de Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, el qual es desglossa en aquest 2012 en una aportació de 27.913,61 € i al 
2013 la mateixa quantitat. Això és el que es diu, he dit el nom abans, això és el pla de xoc, 
localment coneixem com el pla de xoc i que rebrem doncs ara tots els Ajuntaments de la 
província de Barcelona, han distribuït aquests gairebé 40.000.000 € i que rebrem doncs aquesta 
quantitat.  
 
 

3. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS INFORMES TRIMESTRALS 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. 

 
Intervé el senyor Alcalde explicant que aquest punt no requereix aprovació ja que  se n’ha de 
donar compte, i per tant hi ha les obligacions reconegudes que superen el termini de pagament 
previst a la Llei 15/2010, que consten als dos informes de la Tresoreria la primera de les quals 
contempla un total de 36 obligacions amb un import total de 41.684,50 € i la segona amb un 
total d’obligacions reconegudes de 42 i amb un import total de 74.568,61 €. 
 
 

4. 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 TERCER 
TRIMESTRE DE L’ANY 2012. 

 
El senyor Alcalde procedeix a explicar que tal i com  aquí se n’ha parlat en diferents moments, 
però que no s’havia reflectit  encara en anteriors liquidacions i estats de comptes, es veurà en 
aquesta liquidació i estat de comptes la incidència que té el cànon que l’Agència Catalana de 
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l’Aigua va aprovar fa uns mesos. Diu també que  respecte del consum domèstic del tercer 
trimestre, que és un consum dels més elevats de l’any i que sempre oferia liquidacions a favor 
de l’Ajuntament, en aquest cas, com que és SOREA qui cobra i liquida aquest cànon, el mateix  
surt amb un saldo favorable en aquest cas a l’empresa indicada perquè ha avançat a l’A.C.A. 
l’import d’aquest cànon.  
 
Afegeix que s’ha de ser conscients   que es tracta dels primers mesos en que es liquida aquest 
cànon directament a l’Agència Catalana de l’Aigua i que  en canvi, al Polígon Industrial, hi ha 
consums més alts que donen un saldo a favor de l’Ajuntament de 15.248,49 €, degut 
essencialment al consum de LASEM que durant aquest tercer trimestre va ser molt alt.  
 
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: 
 
“Vista la liquidació presentada per “Sorea, SA” relativa a la gestió del servei d’abastament 
d’aigua a la població, corresponent al tercer trimestre de l’any 2012, segons escrit presentat amb 
data 18 d’octubre de 2012 (Registre d’entrada núm.: 1477/12). 
 
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 
3n. trimestre de 2012, saldo a favor de Sorea ............................. 12.632,34 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
3r. trimestre de 2012, saldo a favor de l’Ajuntament.................. 15.248,49 € 

 
 
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 la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 3r. 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 2.616,15 € . 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient”. 
 
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 de l’acord que la mateixa conté, i 
que és el que es transcriu literalment a continuació:  
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Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 3r. 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 2.616,15 € . 
 

 
5. 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 
TERCER 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 18 d’octubre de 2012 (Registre d’entrada núm.: 1477/12), corresponent al 
tercer 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 tercer trimestre de 
2012, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 2.616,15 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
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 de l’acord que la mateixa conté, i 
que és la que es transcriu literalment a continuació:  
 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del tercer trimestre de 
2012, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 2.616,15 €. 
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6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA DE DATA 3 D’OCTUBRE DE 2012, RELATIU A LA 
DETERMINACIÓ DE LES SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPORAL DEL 
PERSONAL FUNCIONARI, LABORAL EN PLANTILLA O QUE HAGI ESTAT 
CONTRACTAT EN VIRTUT D’UN PLA D’OCUPACIÓ, AIXÍ COM DELS 
CÀRRECS ELECTES QUE TINGUIN RECONEGUDA DEDICACIÓ PARCIAL O 
EXCLUSIVA.  

 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquest acord es va adoptar perquè el termini per a la seva 
aprovació finia el 15 d’octubre i es podien trobar en que els treballadors municipals, funcionaris 
o laborals, que estiguessin de baixa per malaltia, no percebessin cap part del sou durant la seva 
incapacitat els tres primers dies i un tant per cent molt reduït fins el vintè dia de baixa. Afegeix 
que aquest mateix acord ha estat adoptat per molts ajuntaments de la comarca i que creu que és 
de justícia procedir a la seva aprovació.  
 
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 3 d’octubre de 2012 (núm. 335/12) el qual 
transcrit literalment diu: 
 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 9, apartat 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
en relació a la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al servei 
de les administracions públiques, organismes i entitats dependents i òrgans constitucionals, cada 
administració pública, en l’àmbit de les seves respectives competències podrà complementar les 
prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el règim general de seguretat social i el 
personal laboral al seu servei en les situacions d’incapacitat temporal, d’acord amb el límits que 
determina el propi article. 
 
Vist que de conformitat amb la disposició transitòria número quinze del Reial Decret-Llei 
indicat, les previsions contingudes a l’article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la 
situació d’incapacitat temporal del personal al servei de les administracions públiques acollit al 
règim general de la seguretat social, seran desenvolupades per cada administració pública en el 
termini de tres mesos des de la publicació del Reial Decret-Llei indicat, termini a partir del qual 
sortirà efectes en tot cas. 
 
Tenint en compte la urgència que concorre i que no es preveu la celebració d’una sessió 
ordinària del ple fins el dia 28 de novembre de 2012, i en ús de les atribucions que confereixen a 
aquesta Alcaldia-Presidència els articles 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
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Bases de règim local i 53.1 k) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Determinar que quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comuns 
durant els tres primers dies es reconeixerà un complement retributiu del 50% de les retribucions 
que es vinguin percebent en el mes anterior de causar-se la incapacitat. 
 
Determinar així mateix que des del dia 4rt. al 20è. ambdós inclusius el complement a sumar a la 
prestació econòmica reconeguda per la seguretat social serà el precís per tal que arribi a la 
quantitat del 75% de les retribucions que vinguessin corresponent al personal abans indicat en el 
mes anterior al de causar-se la incapacitat. 
 
Establir finalment que a partir del 21è. dia en endavant es reconeixerà el 100% de les 
retribucions fixes i periòdiques percebudes el mes anterior a la incapacitat transitòria. 
 
Segon: Determinar que quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències 
professionals, la prestació reconeguda per la seguretat social serà complementada des del primer 
dia del 100% de les retribucions que vinguessin corresponent al personal de l’ajuntament a la 
del mes anterior a la de causar-se la incapacitat. 
 
Tercer: Determinar que, respecte el personal de l’Ajuntament, en supòsits amb caràcter 
excepcional i degudament justificat s’establirà un complement fins abastar el 100% de les 
retribucions que vingueren gaudint en cada moment. A aquests efectes es consideraran en tot 
cas degudament justificats el supòsits d’hospitalització, intervenció quirúrgica, necessitat 
d’assistència domiciliària o altres supòsits anàlegs a determinar per l’Alcaldia-Presidència en 
exercici de les atribucions conferides per l’article 21.1 h) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local. 
 
Quart: Determinar que l’àmbit d’aplicació subjectiu de la present resolució comprèn el personal 
funcionari, el personal laboral en plantilla o que hagi estat contractat en virtut d’un Pla 
d’Ocupació, així com als càrrecs electes que tinguin reconeguda dedicació parcial o exclusiva. 
 
Cinquè: Determinar que l’entrada en vigor, i en conseqüència, l’aplicació dels efectes de la 
present resolució serà a partir de la data actual, 15 d’octubre de 2012. 
 
Sisè: Donar trasllat de la present resolució a la Secció d’assistència a l’administració de recursos 
humans de la Diputació de Barcelona. 
 
Setè: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple a la propera sessió que se celebri.” 
 
Castellgalí, 3 d’octubre de 2012. 
 
L’Alcalde-President:      Davant meu, 
         El Secretari: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
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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 : 
 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 
2012 (núm. 335/12) relatiu a la determinació de les situacions d’incapacitat temporal del 
personal funcionari, laboral en plantilla o que hagi estat contractat en virtut d’un pla d’ocupació, 
així com dels càrrecs electes que tinguin reconeguda dedicació parcial o exclusiva. 

 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Castellgalí, 21 de novembre de 2012. 
 
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: 
 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 
2012 (núm. 335/12) relatiu a la determinació de les situacions d’incapacitat temporal del 
personal funcionari, laboral en plantilla o que hagi estat contractat en virtut d’un pla d’ocupació, 
així com dels càrrecs electes que tinguin reconeguda dedicació parcial o exclusiva. 

 
 

7. APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE NO DISPONIBILITAT DELS 
CRÈDITS PRESSUPOSTARIS EQUIVALENTS A LES QUANTIES QUE 
CORRESPONDRIEN PERCEBRE AL PERSONAL AL SERVEI DE LA 
CORPORACIÓ EN EL MES DE DESEMBRE COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA 
SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA EN APLICACIÓ DEL REIAL 
DECRET LLEI 20/2012, DE 13 DE JULIOL, DE MESURES PER GARANTIR 
L'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I DE FOMENT DE LA COMPETITIVITAT. 

 
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: 
 
“L’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat disposa en el seu article 2 que  l'any 2012 el 
personal del sector públic definit en l'article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
Pressupostos Generals de l'Estat, veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que 
correspongui percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la 
paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents d'aquest mes.  
 



 

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

 

 8

L’apartat 4 del mateix article estableix el destí d’aquestes quantitats, es destinaran en exercicis 
futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes de segur col·lectiu que incloguin 
la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a l'establert en la Llei Orgànica 
2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es 
determini en les corresponents Lleis de pressupostos. 
 
El dia 5 de setembre de 2012, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Publiques va  publicar 
una nota informativa relativa a l'aplicació per les entitats locals del que es disposa en els articles 
2 del Real Decret Llei 20/2012, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat, i l’art. 22 de la llei 2/2012, de Pressupostos generals de l'Estat per al present 
exercici. En l’esmentada nota concreta les obligacions de les entitats locals respecte a la norma: 
 
1) Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de complement de destinació 
o equivalents, corresponents al mes de desembre. 
 
2) Reducció de les retribucions anuals previstes, en l'import corresponent a les citades pagues. 
 
3) Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en el present any, no superin, en 
cap cas, i en termes d'homogeneïtat, els abonats l'any 2011, minorats en la quantia de les pagues 
a suprimir. 
 
Respecte a l’obligació que imposa l’article 4.2 del Reial Decret, la nota informativa  interpreta 
que les entitats local  hauran de : 
 
1) Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l'abonament de les citades 
pagues. 
 
2) Afectar aquests crèdits per fi que en el propi article se cita (aportacions a plans de Pensions o 
similars), sense que puguin destinar-se a cap altre objecte, ni en el present exercici, ni en 
exercicis futurs. 
 
A fi de declarar com no disponibles aquests crèdits, la immobilització dels quals i destinació ha 
establert la Llei, les Entitats locals haurien de dictar, per l'import corresponent, acord de no 
disponibilitat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 33 del Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril. 
 
Posteriorment en data 23 d’octubre, el mateix Ministeri d’Hisenda i Administracions publiques, 
va publicar una modificació de la nota informativa de 5 de setembre de 2012, en la qual 
desenvolupa les obligacions per les entitats locals ja citades en la nota inicial interpretant que, i 
a fi de contribuir, mitjançant aquesta mesura d'economia de despesa, al compliment de l'objectiu 
de dèficit per 2012 del conjunt de les administracions públiques, procedeix: 
 
1) Bloquejar els crèdits corresponents en l'import de les quanties que correspongui percebre en 
el mes de desembre conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària ,com de la paga 
addicional de complement especifico o pagues equivalents d'aquest mes , la qual cosa pot 
realitzar-se per acord de no disponibilitat. 
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2) L'adopció de l'acord anterior produirà en la liquidació del pressupost de 2012,un menor 
dèficit o un major superàvit a l'inicialment previst en termes del Sistema Europeu de Comptes. 
En el supòsit de superàvit, per aplicació de l'article 32 de la Llei Orgànica 2/ 2012, d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el seu import haurà de destinar-se a reduir 
l’endeutament. 
 
3) L'apartat 4 afegeix el compromís que les quantitats derivades de la supressió dels citats 
emoluents es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o 
contractes de segur col·lectius, en els termes i amb l'abast que es determinin en les 
corresponents lleis de pressupostos. Per tant, l'any o anys en què aquestes lleis disposin la seva 
aplicació, hauran de dotar-se els crèdits al pressupost, en els termes i amb l'abast que es 
determini. 
 
L’adopció d’aquest acord correspon al Ple de l’ajuntament en virtut de l’article 33.3 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos i 
consta a l’expedient l’informe de la Intervenció. 
 
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.- Acordar la no disponibilitat dels següents crèdits pressupostaris equivalents a les 
quanties que correspondrien percebre en el mes de desembre conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària, en aplicació de l’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, al personal al 
servei de l’ajuntament de Castellgalí: 
 
 Personal al servei de l’ajuntament  
 
                                       APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA Euros 
Programa Econòmica   

920 12000 Sous del grup A1. Serveis generals 684,36
920 12003 Sous del grup C1. Serveis generals 1.866,90
920 12005 Sous del grup E . Vigilant local 548,47
920 12006 Triennis 575,11
920 12100 Complement destí personal funcionari 2.803,28
920 12101 Complement específic personal funcionari 4.035,54

920 13000 
Sous personal laboral fix, peons manteniment 
equipaments i auxiliar administrativa 5.066,99

920 13100 
Sous personal laboral temporal per obres i 
serveis general i socials 7.623,63
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Segon.- Acordar l’afectació dels crèdits anteriors en exercicis futurs a plans de pensions o 
contractes de segur col·lectiu que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb 
subjecció a l'establert en la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents Lleis de 
pressupostos. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 21 de novembre de 2012 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
El senyor Secretari demana la paraula per indicar als assistents que en una primera nota 
informativa del Ministeri d’Hisenda i d’Administracions Públiques s’havia determinat que 
aquesta quantia forçosament,  ja de cara a aquest any i de conformitat amb el tenor de la Llei,  
s’havia de destinar a aquests fons de pensions del personal i posteriorment va emetre una altra 
nota i variant aquest criteri i es va establir que s’hi aplicaria per aquesta finalitat  en exercicis 
futurs, sense determinar en quins. Afegeix que voldria donar les gràcies, en nom de tot el 
personal de l’Ajuntament, a tots els regidors i regidores per haver votat en el punt anterior a 
favor de la compensació parcial de la retribució en els supòsits de baixa per malaltia comuna. 
 
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.- Acordar la no disponibilitat dels següents crèdits pressupostaris equivalents a les 
quanties que correspondrien percebre en el mes de desembre conseqüència de la supressió de la 
paga extraordinària, en aplicació de l’article 2 del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, al personal al 
servei de l’ajuntament de Castellgalí: 
 
 Personal al servei de l’ajuntament  
 
                                       APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA Euros 
Programa Econòmica   

920 12000 Sous del grup A1. Serveis generals 684,36
920 12003 Sous del grup C1. Serveis generals 1.866,90
920 12005 Sous del grup E . Vigilant local 548,47
920 12006 Triennis 575,11
920 12100 Complement destí personal funcionari 2.803,28
920 12101 Complement específic personal funcionari 4.035,54
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920 13000 
Sous personal laboral fix, peons manteniment 
equipaments i auxiliar administrativa 5.066,99

920 13100 
Sous personal laboral temporal per obres i 
serveis general i socials 7.623,63

 
 
Segon.- Acordar l’afectació dels crèdits anteriors en exercicis futurs a plans de pensions o 
contractes de segur col·lectiu que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb 
subjecció a l'establert en la Llei Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents Lleis de 
pressupostos. 
 
 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE LA REDUCCIÓ DE LA RETRIBUCIÓ  CORRESPONENT 
A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 DELS 
CÀRRECS ELECTES DE L’AJUNTAMENT QUE DESENVOLUPEN LES SEVES 
FUNCIONS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que el senyor portaveu del grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal”, va entrar per registre la petició doncs creuen que 
corresponsablement i solidàriament amb tots els treballadors de l’Ajuntament, tot i que no 
tindrien l’obligació, aquest Reial Decret objecte del punt anterior de l’ordre del dia, sí que és 
d’aplicació i d’obligat compliment pel personal funcionari i laboral, però que solidàriament 
prenen la decisió de no percebre aquesta paga extra del mes de desembre. 
  
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 2.1  del Reial Decret Llei 20/2012, sobre el 
pagament de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic, 
s’estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012, en l’import corresponent a la 
paga extraordinària a percebre en el mes de desembre en els termes següents: 
 

“L’any 2012 el personal al servei del sector públic definit en l’article 22.ú  de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat, veurà reduïdes les seves 
retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de desembre com a 
conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional 
de complement específic o pagues addicionals equivalents de l’esmentat mes”. 

 
Tenint en compte la consideració de normativa de caràcter bàsic que té l’article transcrit, 
d’acord amb el que es disposa als articles 149.1.13 i 156 de la Constitució, afectant per tant la 
totalitat del personal municipal, que cobra les seves retribucions amb càrrec al pressupost de 
l’Ajuntament. 
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Considerant que aquesta normativa no afecta als càrrecs electes municipals, atès que la 
retribució que perceben per a l’exercici del seu càrrec, de conformitat amb el que disposa 
l’article 75 de la llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; l’article 
162.1.b) 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 per Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, es determinen pel Ple de la Corporació Local, i que el règim retributiu actual ha estat 
aprovat per acord de 6 de juliol de 2011.  
 
Vist que de conformitat amb l’acord del ple esmentat al paràgraf anterior es va acordar 
reconèixer el següent règim de dedicació exclusiva del senyor Alcalde i parcial dels regidors i 
regidores, en els termes que consten al mateix, i que són els que es transcriuen a continuació: 
 
“Primer: Establir que amb efectes del dia 11 de juny, data de constitució d’aquest Ajuntament, 
els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran el seu càrrec en el 
règim de dedicació que es detalla : 
 

Nom i cognoms Càrrec Dedicació 
Cristòfol Gimeno i Iglesias -Alcalde-President. 

-Regidor de l’àrea d’Hisenda i Patrimoni. 
-President de la Ponència Ambiental. 

Exclusiva 

Òscar Aparicio i Ledesma -Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, obres, 
serveis locals, via pública, medi ambient i 
desenvolupament sostenible. 
-Regidor de la Junta de Govern Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 

Parcial 

Ana Belén Jara i Martínez. -Segona Tinent d’Alcalde. 
- Regidora delegada de l’Àrea d’atenció a les 
persones: Serveis socials, joventut, gent gran i de 
la dona. 
-Regidora delegada de l’Àrea de promoció 
econòmica. 
-Regidora de la Junta de Govern Local. 

Parcial 

Rosa Maria Serra i Oliva -Regidora delegada de l’Àrea cultura i festes, 
turisme i lleure. 
-Regidora de la Junta de Govern Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 

Parcial 

Carme Lledó i Martínez -Regidora delegada de l’Àrea d’Educació, infància 
i esports. 
-Regidora delegada de l’Àrea de salut pública i 
consum. 

Parcial 

 
 
Segon: Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves funcions en 
règim de dedicació exclusiva , les retribucions que a continuació es relacionen, les quals es 
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants 
corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los d’alta al règim general de la 
Seguretat Social. 
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Nom i cognoms: 

 
Càrrec: 

 
Retribucions: 

 
Cristòfol Gimeno i Iglesias 

 
-Alcalde-President. 
-Regidor de l’àrea d’Hisenda i 
Patrimoni. 
-President de la Ponència 
Ambiental. 

  37.625,70 € anuals  com a salari 
brut  

 
 
Tercer: Establir amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels senyors/es regidors/es de l’Ajuntament que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es relacionen, les quals 
es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, així com donar-los d’alta en 
el règim general de la Seguretat Social: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribucions 
(EUR/any)14 
mensualitats 

Dedicació 
mínima 

hores/mes 
Òscar Aparicio i 
Ledesma 

-Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, 
obres, serveis locals, via pública, medi 
ambient i desenvolupament sostenible. 
-Regidor de la Junta de Govern Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Ana Belén Jara i 
Martínez 

-Segona Tinent d’Alcalde. 
- Regidora delegada de l’Àrea d’atenció a 
les persones: Serveis socials, joventut, gent 
gran i de la dona. 
-Regidora delegada de l’Àrea de promoció 
econòmica. 
-Regidora de la Junta de Govern Local. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Rosa Maria Serra i 
Oliva 

-Regidora delegada de l’Àrea cultura i 
festes, turisme i lleure. 
-Regidora de la Junta de Govern Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Carme Lledó i Martínez -Regidora delegada de l’Àrea d’Educació, 
infància i esports. 
-Regidora delegada de l’Àrea de salut 
pública i consum 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

 
Vist que per posterior renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de la senyora Ana Belén 
Jara Martínez i la seva substitució pel senyor Miguel Largo Coca, el ple de l’Ajuntament, a la 
sessió de data 26 de setembre de 2012, qui va prendre possessió del càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Castellgalí davant del ple a la sessió de data 26 de setembre de 2012, sessió en 
la qual  li va ser reconeguda la dedicació parcial en els mateixos termes econòmics i de 
dedicació que la seva antecessora en el càrrec, i a qui per Decret de l’Alcaldia de 27 de setembre 
de 2012 se li varen delegar de forma genèrica les atribucions d’administració, direcció i gestió 
dels assumptes propis de de les àrees de governació, de promoció econòmica i turisme. 
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Atès que amb data 9 de novembre de 2012, el senyor portaveu del grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.” a l’Ajuntament de Castellgalí, Òscar Aparicio i Ledesma, 
ha presentat un escrit (registre d’entrada núm. 1.607) en el que exposa i sol·licita el que es 
transcriu literalment a continuació i consta signat per les persones que hi figuren esmentades: 
 
“ EXPOSO:  
 
Primer: Que d’acord amb el que disposa l’article 2 del Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per a garantir la estabilitat pressupostària i de foment de la competivitat, el personal 
del sector públic veurà reduïda les seves retribucions en les quanties que corresponguin percebre 
en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de 
la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents a l’esmentat mes.  
 
Segon: Que amb solidaritat amb el personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de 
Castellgalí, l’equip de govern del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” 
renúncia a l’import de les seves retribucions corresponent a la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012.  
 
Tercer: Que en prova de conformitat de tots els membres del grup municipal del PSC-PM 
integrat per l’Il·lm. Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias, qui subscriu el present Òscar Aparicio i 
Ledesma, la Sra. Rosa Mª Serra i Oliva, la Sra. Carme Lledó i Martinez i el Sr. Miguel Largo i 
Coca, tots ells i elles regidors/es de l’Ajuntament de Castellgalí, signen el present escrit en el 
lloc i data que s’indica.  
 
SOL·LICITO:  
 
Que es doni compte al ple de la corporació i a la Tresoreria municipal de la present sol·licitud 
als efectes pertinents.  
 
Castellgalí, 9 de novembre de 2012.  
 
Òscar Aparicio i Ledesma      Rosa Mª Serra i Oliva 
 
Carme Lledó i Martinez      Miguel Largo i Coca”. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al Ple de la Corporació 
Municipal l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Determinar que al senyor Alcalde i als regidors i regidores de l’Ajuntament de 
Castellgalí que desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva i parcial, de 
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de 6 de juliol de 2011, durant el mes 
de desembre, vegin reduïda la seva retribució en 1/14 part de la retribució anual de 2012, 
corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre. 
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Segon.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals i als 
regidors i regidores afectats i afectades, fent-los-hi constar que s’entendran acceptats aquests 
acords, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló intervé 
per dir que el seu grup municipal  s’abstindrà en aquesta votació ja que des del moment en que 
les retribucions que l’equip de govern cobra les decideixen ells i  per a ells, tal com van decidir 
cobrar el sou que cobren i ara se’l decideixen reduir, diu que ells aquí no intervenen ni deixen 
d’intervenir i que per tant si abstenen en aquesta votació.   
 
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.- Determinar que al senyor Alcalde i als regidors i regidores de l’Ajuntament de 
Castellgalí que desenvolupen les seves funcions en règim de dedicació exclusiva i parcial, de 
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació de 6 de juliol de 2011, durant el mes 
de desembre, vegin reduïda la seva retribució en 1/14 part de la retribució anual de 2012, 
corresponent a la paga extraordinària del mes de desembre. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals i als 
regidors i regidores afectats i afectades, fent-los-hi constar que s’entendran acceptats aquests 
acords, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació.  
 
 

9. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, formula una primera pregunta al respecte d’uns decrets dels que s’ha donat compte 
relatius a  l’aprovació inicial dels projecte d’urbanització i de reparcel·lació del sector de “Ca 
l’Enrich de Calafell”, afegint que la senyora regidora del seu grup, Maria Isabel Garcia i 
Sansegundo, va venir una dia a l’Ajuntament i es va trobar uns veïns que semblaven molt 
enfadats al respecte i que per tant desitjaria que el senyor Alcalde expliqués com està aquest 
tema. 
 
El senyor Alcalde li respon que els veïns venen aquí perquè han rebut les notificacions de dos 
expedients, el primer dels quals es  l’aprovació inicial del projecte d’urbanització i l’altre és 
l’aprovació inicial del projecte de reparcel·lació.  Afegeix que tant  una cosa com l’altra està 
inclosa en  aquest conveni que té l’Ajuntament amb la Diputació de Barcelona. Indica que pel 
que fa referència al projecte d’urbanització l’Ajuntament ja l’havia rebut però no s’ha fet 
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l’aprovació inicial fins ara per simultanejar-lo  amb el projecte de reparcel·lació. Respecte dels 
costos d’aquest projecte d’urbanització diu que estan fets de més anys enrere, i tenen preus de 
l’Institut tecnològic d’edificació de Catalunya, i potser en alguns casos avui serien alts, afegint 
que el projecte d’urbanització puja una mica més perquè hi ha el cost de portar el servei de 
FECSA ENDESA, i que el projecte d’urbanització puja un muntant de 2.921.589,56 €, sense 
comptar l’I.V.A., i això és el que es distribueix, el cost que quan en algun moment s’hagi 
d’urbanitzar hauran d’assumir-ho els veïns proporcionalment per cada parcel·la que tinguin. 
Conclou dient que en números rodons, perquè les parcel·les no totes són de 400 m2, n’hi ha de 
400 m2, de 500 m2 i de 600 m2, a uns 40.000 € per parcel·la, aproximadament.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló diu que 
no li estranya que és mirin la caixa a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que  
això no vol dir que sigui el que finalment s’hagi d’assumir. Afegeix que d’això ja se’ls havia 
informat en el seu moment ja que aquests costos ja s’havien tingut en compte quan es va fer la 
modificació puntual de normes i el nou Pla parcial, aprovades en el seu dia pel ple en 
legislatures anteriors i que aleshores, el que venen a veure també els veïns és el projecte de 
reparcel·lació que està aprovat inicialment i aquí és on també hi ha tota una tasca més jurídica, 
més difícil, perquè aquí hi ha càrregues registrals de la propietat, de la finca matriu. 
 
El senyor Secretari, desprès de demanar la paraula, exposa que per llei les càrregues registrals 
existents s’han d’arrossegar a totes les finques resultants. 

 
El senyor Alcalde indica que s’espera que abans de que s’hagi de produir l’aprovació definitiva 
del Projecte de reparcel·lació, les càrregues, consistents en uns embargs d’unes entitats 
financeres, estiguin tretes, afegint que un embarg ja està cancel·lat però que encara en queden 
tres i que hi ha el compromís de la propietat d’acabar-los de cancel·lar. 
 
De moment, prossegueix dient, s’ha fet l’aprovació inicial,  s’hauran de fer compareixences amb 
el propietari inicial, amb els propietaris actuals, els que tenen escriptura no inscrita en el registre 
de la propietat i els que tenen document privat a més de compravenda, per tant, aquí hi ha tot un 
problema registral que és el que genera més neguit i el que dóna més feina. Diu al respecte que 
l’atenció al públic a vegades es fa des d’aquí a mostrador, però hi ha l’assistència del senyor  
Joan Badia, dels serveis tècnics municipals, així com de l’empresa a la que la Diputació va 
adjudicar el contracte, “GMG Plans i Projectes”, a la qual es demana hora, els atenen i els 
expliquen tan el contingut d’una cosa com d’una altre.  
 
Indica també que havien de justificar l’aprovació inicial  abans del 21 de novembre d’aquest any 
perquè sinó l’Ajuntament perdria aquella subvenció que té atorgada en virtut  de la Llei 
d’urbanitzacions i que ara ja està justificada i no es perdrà aquella subvenció de  gairebé 300.000 
€.  
 
Afegeix que pel que respecta als costos d’urbanització es té la referència de les obres recentment 
adjudicades al casc antic, i que ara es produeixen unes baixes en les licitacions molt més grans 
que les que es produïen quan es va redactar aquest projecte, i que l’únic que s’ha fet és adaptar 
l’I.V.A. Diu així mateix que quan l’Ajuntament que correspongui es vegi amb capacitat i amb 
força econòmica, moral, jurídica per a liquidar les quotes d’urbanització corresponents als veïns i 
veïnes, s’haurà de veure l’ aplicació de les liquidacions provisionals en funció de l’import 
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adjudicat de l’obra, i en funció de totes les negociacions que hi pugui haver amb companyies de 
serveis i d’altres, sense obviar també la possibilitat de en un futur desglossar per fases el projecte 
d’urbanització, tot i que de moment esta previst conjuntament.  Per tant, afegeix,  ara el projecte 
de reparcel·lació és el que generarà més feina, més compareixences, assegurar que tothom tingui 
document privat de compravenda o que tingui escriptura notarial, comparèixer davant notari amb 
la propietat inicial i totes les transmissions  que hi hagin. Indica que quan es tingui  aprovat 
definitivament el projecte de reparcel·lació quedarà clar a qui li han de girar les quotes 
d’urbanització que s’escaiguin. 
 

La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, pren la 
paraula per a dir que quan ella li ha dit que li semblava que era lògic que els veïns i veïnes es 
queixessin, ho ha dit en  el sentit que ara mateix, avui en dia, 40.000 € per a una parcel·la són 
molts diners. Afegeix, a títol de suggeriment, que potser aquesta gent, a part de que tenen 
l’assessorament aquest, potser seria bó, com es fa en  altres llocs a d’altres municipis, fer algunes 
xerrades conjuntes, ja que entén que sobretot s’ha de tenir molt informada la gent i que pel seu 
grup municipal és un tema que els interessa seguir. 
  
El senyor Alcalde li respon que està entès i que de reunions se n’han fet bastantes, se’n van fer 
quan és va fer la reducció de l’àmbit, i que  s’han fet forces reunions del projecte d’urbanització 
afegint que tots els veïns tenen fins i tot còpia amb CD del projecte. 
  
En segon lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló formula una pregunta en relació a que els hi ha comentat si els vehicles i utensilis 
municipals en cap de setmana s’han utilitzat per treballadors de l’Ajuntament per fer,  segons els 
hi ha comentat la gent, una mudança. Diu que ho pregunta per saber si això és veritat, perquè ells 
no ho han vist i voldria saber si això és que està a disponibilitat de tots els treballadors o no. 
 
El senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma, adscrit al grup municipal del "Partit dels Socialistes 
de Catalunya-P.M.", i regidor delegat de l’àrea de serveis i via pública, pren la paraula per a dir 
que es tracta d’un cas puntual d’un treballador que havia de fer una mudança i va demanar-ho 
perquè ho havia de fer amb urgència i es va considerar que no hi havia cap problema que fes 
servir la furgoneta per un trasllat. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló diu que 
ells no és que hi vegin cap problema en això, el problema el veuen  en que la gent ho comenta i 
pensa que si és un treballador deu ser perquè hi ha un conveni laboral amb l’Ajuntament i pot ser 
lògic, però que si és així, i ara et deixo tal cosa i desprès una altra, al seu entendre això pot no ser 
ben acceptat per la gent a la qual cosa li respon el senyor regidor delegat de l’àrea de serveis 
locals i via pública, Òscar Aparició, que es va autoritzar pel motiu de la urgència del trasllat i 
que normalment no passen situacions com aquestes. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló li 
respon que, com poden entendre, la gent pot pensar que si tenen una urgència també poden anar 
a l’Ajuntament preguntant-se si és que només són els treballadors o és que només és de tant en 
tant.  
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El senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma, adscrit al grup municipal del "Partit dels Socialistes 
de Catalunya-P.M." li diu que deu ser el primer cas que ha passat, probablement a la qual cosa la 
senyora regidora Eva Llovet li diu que ho ha preguntat per a confirmar-ho ja que ells no ho han 
vist i també la gent pot explicar coses que no són. 
  
El senyor Xavier Guix i Carrera, adscrit al grup municipal de “Convergència i Unió" pren la 
paraula per a dir que els ha arribat una altra cosa relativa a l’ús del material municipal, i que el 
que passa és que tampoc poden precisar i dir si és això o no, però que se n’aniran assabentant 
més bé, ja que no tenen la seguretat que sigui veritat, i que quan tinguin la certesa de que el 
comentari té fonament ja ho exposaran. 
 
El senyor Alcalde diu que si no hi ha més precs o més preguntes, espera que es vegin  abans de 
Nadal, abans de cap d’any i que tindran ocasió de saludar-se i desitjar-se Bon Nadal i bones 
festes.  
    
 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 42 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. 


