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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 25 DE GENER DE 2012. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 25 de gener 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 tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i Castelló,  Maria Isabel Garcia i 
Sansegundo, Xavier Guix i Carrera 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. 
 
No hi assisteix la senyora regidora Núria Lozano i Arcas, adscrita al  grup municipal de 
“Convergència i Unió" qui ha  excusat prèviament la seva absència. 

Tampoc hi assisteix a l’inici de la sessió la senyora regidora Carme Lledó i Martínez adscrita al 
grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” 
 
Abans d’iniciar-se la sessió el senyor Alcalde exposa al ple que la senyora regidora Núria 
Lozano i Arcas no ha pogut assistir a la sessió degut a la recent pèrdua del seu pare, el senyor 
Antonio Lozano i Sánchez, per la qual cosa el ple acorda per unanimitat  expressar el seu condol 
i el de tota la Corporació a la senyora regidora pel motiu indicat, constant així en l’acta.  
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20 hores i 1 minut i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació dels 
assumptes inclosos al següent 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
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 extraordinària de data 4 de novembre de 2011 i de la sessió ordinària de 
data 30 de novembre de 2011, l’esborrany de les quals s’ha distribuït juntament amb la 
convocatòria de la present sessió. 

 
En no formular-se cap observació, el ple acorda per unanimitat i per assentiment aprovar les 
actes de les dues sessions indicades. 
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2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES 
DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I 
D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS DEL PLE 
 
En primer lloc el senyor Alcalde dóna compte al ple del Decrets dictats des de la darrera sessió 
ordinària i que són els que consten inscrits del número 364/10 al 23/12 en el Llibre registre de 
resolucions de l’Alcaldia dels anys 2011 i 2012. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde dóna compte al ple dels següents assumptes: 
 
1er) Escrit de la Diputació de Barcelona, de data 13 de desembre de 2011 (RE núm. 1983/11), 
modificant el protocol d’adhesió al programa “Anem al Teatre” a les comarques de l’Alt 
Penedès, l’Anoia, Bages, Garraf, Maresme i Osona pel període 2008 a 2012.  
 
2on) Escrit de l’Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages de data 5 de 
gener de 2012 (RE núm. 19/12), d’Integració Tarifària del servei de transport públic a la 
comarca del Bages 2012.  
 
En aquest moment de la sessió, essent les 20 hores i 11 minuts s’incorpora a la sessió la senyora 
regidora Carme Lledó i Martínez adscrita al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.” 
 
 

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. 
 

El senyor Alcalde exposa al ple que aquest punt de l’ordre del dia consisteix en donar compte de 
l’informe trimestral de Tresoreria núm. 5, que obra a l’expedient,  emès en virtut del 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 i 
que per tant no requereix l’aprovació del ple, afegint que hi han tingut accés tots els regidors i 
regidores i que si hi ha algun dubte o algun aclariment amb molt de gust es farà, però que es 
tracta l’informe que s’envia als organisme competents als efectes estadístics.  
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ  DEL COMPTE GENERAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2010.  

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la 
qual cosa així s’efectua i la qual transcrita literalment, diu: 

 
“Vistos els estats i comptes anuals i els seus annexos que han estat formats i elaborats per 
l’Ajuntament de Castellgalí, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i 
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auxiliars, patrimonials i de tresoreria portades a terme durant l’exercici de 2010, d’acord amb el 
que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, 101 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, l’article 212 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la regla 
100 de l’Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
Normal de Comptabilitat local. 
 
Atès que la Intervenció ha format el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de 
l’exercici de 2010, el qual està integrat pel Compte del propi Ajuntament. 

 
Atès que els comptes i estats expressats consten de les parts que determinen les disposicions 
esmentades i que la seva estructura i contingut s’adapten a la prevista en la Instrucció de 
Comptabilitat i per altra part s’acompanyen als estats anuals els annexos que en la mateixa es 
preveuen, amb l’objecte d’ampliar la informació que en ells es contenen. 

 
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Il.lm. Sr. Alcalde-
President. 
 
Atès que examinat el Compte General i els seus justificants s’informà favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament reunida el dia 30 de novembre de 2011 per la 
qual cosa el Compte General juntament amb l’informe esmentat restà exposat al públic, prèvia 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de data 16 de desembre de 
2011, i al tauler oficial d'edictes de la Corporació,  pel termini de quinze dies, durant els quals i 
vuit més no es presentà cap al·legació. 
 
Considerant que havent-se complert els tràmits i requisits exigits per la legislació vigent, 
procedeix de conformitat amb allò que estableix l’article 212.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, sotmetre 
el Compte General a l’aprovació del ple acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes. 
 
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 Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 2010, 
composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril i integrat pel Compte de la pròpia 
Corporació el qual ha estat rendit per l’Il.lm. Sr. Alcalde-President. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que preveu 
l’article 9 de la Llei 15/1991 de 4 de juliol, sobre modificació de la Llei 6/1984 de 5 de març de 
la Sindicatura de Comptes. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
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Castellgalí, 18 de gener de 2012 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen 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 tres 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:  
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 2010, 
composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril i integrat pel Compte de la pròpia 
Corporació el qual ha estat rendit per l’Il·lm. Sr. Alcalde-President. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que preveu 
l’article 9 de la Llei 15/1991 de 4 de juliol, sobre modificació de la Llei 6/1984 de 5 de març de 
la Sindicatura de Comptes. 
 
 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA DE DATA 16 DE DESEMBRE DE 2011, RELATIU A LA 
DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
SELECTIVA DE FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICIPALS (FORM) 
EFECTUADA AL CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
El senyor Alcalde explica que en aquest decret se li traslladava al Consorci del Bages per a la 
gestió de residus que a partir de l’1 de gener de 2012 deixes de fer la recollida de la fracció 
orgànica, tal i com es va comentar amb motiu de l’adjudicació del contracte de recollida de 
residus sòlids urbans a l’empresa Cespa, la qual va oferir efectuar de forma gratuïta la recollida 
de la fracció orgànica, i per tal de poder comunicar-ho en temps i forma al Consorci del Bages 
per a la Gestió de Residus per a la seva planificació, es va dictar aquest decret per raó 
d’urgència ja que l’òrgan competent per aprovar-ho és el ple. 
 
Dit l’anterior  el senyor Alcalde demana al senyor Secretari que llegeixi la proposta d’acord que 
obra a l’expedient i la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 16 de desembre de 2011 (núm. 392/11) el qual 
transcrit literalment diu: 
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“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Atès que el ple de l’Ajuntament de Castellgalí, a la sessió de data 24 de novembre de 2004 va 
adoptar l’acord d’adscriure al Consorci del Bages per a la gestió de residus el servei de recollida 
selectiva de fracció orgànica de residus municipals (FORM), així com les bases que regulen 
l’adscripció del servei indicat. 
 
Vist que de conformitat amb el que disposa la base tercera, l’adscripció del servei tindrà caràcter 
indefinit, llevat que l’Ajuntament la revoqui pels motius establerts al pacte setè d’aquestes 
bases, que s’extingeixi per mutu acord entre les parts o bé que es produeixi la dissolució del 
Consorci. 
 
Considerant que per Decret d’aquesta Alcaldia-Presidència de data 21 d’octubre de 2011 (inscrit 
al Llibre oficial de resolucions de l’Alcaldia amb el núm. 313/11) es va resoldre adjudicar el 
contracte del servei de recollida i transport dels residus sòlids urbans de Castellgalí a l’empresa 
CESPA, S.A. (Cía. Española de Servicios Auxiliares, S.A), i que l’empresa adjudicatària 
efectuarà de forma gratuïta la recollida selectiva de la fracció orgànica per tal de seguir donant 
compliment al que disposa l’article 53.1 del Decret Legislatiu 1/2009 de 29 de juliol, pel que 
s’aprova  el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 
Tenint en compte que aquesta circumstància ja es va posar en coneixement del Consorci del 
Bages per a la gestió de residus amb la suficient antelació, mitjançant ofici de data 12 de 
setembre de 2011 (registre de sortida núm. 893), i que en tot cas, es preveu que l’empresa 
CESPA, S.A. començarà a efectuar la recollida selectiva de la fracció orgànica a partir del dia 2 
de gener de 2012. 
 
Vista i justificada, per la raó d’interès públic exposada, la necessitat de deixar sense efecte 
l’adscripció de l’Ajuntament de Castellgalí al servei de recollida selectiva de fracció orgànica de 
residus municipals (FORM) gestionat pel Consorci del Bages per a la gestió de residus. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposen els articles 22.2 b) 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, l’òrgan competent de 
l’Ajuntament per adoptar aquest acord és el ple de l’Ajuntament però tenint en compte la 
urgència que concorre així com que no es preveu la celebració de cap sessió del ple fins el dia 
25 de gener de 2012, en ús de les atribucions que confereixen a aquesta Alcaldia-Presidència els 
articles 21.1 k) de la primera de les lleis indicades i 53.1 k) de la segona, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer:  Declarar extingida  l’adscripció del  servei de recollida selectiva de fracció orgànica de 
residus municipals (FORM),  que l’Ajuntament de Castellgalí va efectuar a favor del Consorci 
del Bages per a la gestió de residus per acord del ple adoptat a la sessió de data 24 de novembre 
de 2004, a efectes del dia 2 de gener de 2012. 
 
Segon: Assumir novament la gestió de l’esmentat servei el qual l’executarà l’empresa 
adjudicatària del contracte del servei de recollida i transport dels residus sòlids urbans de 
Castellgalí a l’empresa CESPA, S.A. a partir de la data indicada en l’apartat anterior. 
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Tercer: Donat trasllat de la present resolució al Consorci del Bages per a la gestió de residus. 
 
Quart: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple a la propera sessió que se celebri. 
 
Castellgalí, 16 de desembre de 2011. 
 
L’Alcalde-President:     Davant meu, 
       El Secretari: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent 
 

 
A C O R D : 

 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 16 de desembre de 
2011 (núm. 392/11) pel qual es va resoldre declarar extingida l’adscripció del  servei de 
recollida selectiva de fracció orgànica de residus municipals (FORM),  que l’Ajuntament de 
Castellgalí va efectuar a favor del Consorci del Bages per a la gestió de residus per acord del ple 
adoptat a la sessió de data 24 de novembre de 2004, a efectes del dia 2 de gener de 2012. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 18 de gener de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Un cop llegida la proposta d’acord per part del Secretari, el senyor Alcalde pregunta si hi ha 
alguna pregunta per part dels regidors/es. 
 
La senyora Eva Llovet i Castelló, portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió", 
pregunta si els contenidors que falten de recollida orgànica, els posaran o si es que s’han 
endarrerit.  

En resposta a aquesta pregunta, el senyor Oscar Aparicio i Ledesma, regidor del grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, li explica que l’empresa CESPA, ha tingut un 
problema amb l’empresa subministradora dels contenidors ja que no els hi ha subministrat tots 
els que els hi havia de subministrar i falta posar la meitat dels mateixos, per la qual cosa diu que  
li donaran una mica més de marge a CESPA.  

La senyora regidora pregunta si hi ha algun tipus de pacte en el contracte per si triguen gaire 
més temps, i el senyor Alcalde li respon que a més a més caldrà informar d’això, com ja van 
parlar en la última Junta de Govern en el sentit que el plantejament és col·locar un contenidor de 
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recollida orgànica a cada lloc on hi hagi un contenidor de residus sòlids urbans, i per tant, 
explica que han d’acabar de completar el nombre de contenidors d’orgànica que falten, i que 
posteriorment hauran de fer la campanya explicativa cap als veïns i veïnes per potenciar la 
recollida de fracció orgànica al municipi.  
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló, li consulta si l’empresa CESPA penalitza d’alguna 
manera, o bonifica el fet de reciclar o no reciclar, perquè comenta que el que va entendre ella és 
que pel mateix preu es deixa de pagar la part de recollida orgànica al Consorci i ho assumeix , 
diu que entre cometes, gratis CESPA.  
 
El senyor Alcalde li diu que entre cometes no, que ho assumeix gratuïtament. La senyora 
regidora li respon que depenent del servei que donin, i depenent de com ho facin, afegint que 
ella tenia entès que hi havia una quota, una part de penalització per tona no reciclada.  
 
El senyor Alcalde li respon que les tones que reciclen d’orgànica estan subvencionades per 
l’Agència de residus de Catalunya, però aleshores tot això que ara ho rebia el Consorci del 
Bages Sud i que desprès aquest liquidava la diferència, ara aquestes tones que es recullin 
d’orgànica les rebrà l’Ajuntament.  
 
La senyora regidora Eva Llovet pregunta si l’empresa CESPA no incrementarà ni reduirà el 
preu pel fet de reciclar més o menys orgànica, i comenta que és curiós.  
 
El senyor Alcalde li respon que no té mes secret que el cost important de fer aquesta recollida és 
el recorregut i el vehicle amb que es fa. Explica que l’empresa ha plantejat aquest oferiment no  
només aquí en el nostre municipi, sinó que també en d’altres, perquè el vehicle de recollida no 
l’adquireixen ni l’amortitzen amb la concessió d’aquí, sinó amb altres concessions, i en aquestes 
altres concessions han tendit a fer camions, que se’n diuen , bicopartimentats o quelcom 
semblant, explicant que al mateix passar recolliran els dos contenidors, i d’aquesta manera a 
l’empresa li surt pel mateix cost. 
 
La senyora regidora Eva Llovet pregunta si els diners pel fet de reciclar els cobrarà 
l’Ajuntament, i el senyor Alcalde li respon que sí, que ara s’haurà de fer campanya per reciclar, 
perquè sinó s’haurà d’anar augmentant el preu del rebut.  
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté 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 tres abstencions, les quals es 
corresponen als/a les tres 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:  
 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 16 de desembre de 
2011 (núm. 392/11) pel qual es va resoldre declarar extingida l’adscripció del  servei de 
recollida selectiva de fracció orgànica de residus municipals (FORM),  que l’Ajuntament de 
Castellgalí va efectuar a favor del Consorci del Bages per a la gestió de residus per acord del ple 
adoptat a la sessió de data 24 de novembre de 2004, a efectes del dia 2 de gener de 2012. 
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6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’ESTIMACIÓ PARCIAL DE LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER SOREA, SA, D’APLICACIÓ DE NOUS PREUS DE LES 
INSTAL·LACIONS DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA.  
 
El senyor Alcalde exposa al ple que es tracta d’una proposta d’acord per una sol·licitud 
presentada per SOREA, referent a les habituals revisions de preus en virtut del contracte vigent. 
 
Indica que com es veu a l’enunciat és una estimació parcial atès que SOREA va presentar la 
seva petició argumentant que corresponien uns augments del 3 % respecte  dels comptadors 
sobre bateria, la instal·lació d’escomesa de 13 mm, la instal·lació d’escomesa de 13 mm per 
obres i l’informe tècnic de l’enginyer municipal diu  que no ho apliquen d’aquesta manera com 
diuen ja que suposa un augment del 3,19% , un altre concepte era el 5,93%, un altre concepte 
era el 5,54% per tant tots per sobre del 3, que és el que se’ls hi permet i per tant, la proposta es 
estimar-los la revisió però cenyida als preus que el senyor enginyer municipal indica.  
 
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: 
 
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTIMACIÓ PARCIAL DE LA SOL·LICITUD 
PRESENTADA PER SOREA, SA, D’APLICACIÓ DE NOUS PREUS DE LES 
INSTAL·LACIONS DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA.  
 
Vist l’escrit presentat amb data  25 d’octubre de 2011 (registre d’entrada núm. 1690), pel Sr. 
Joan Ramon Lladó i Palomas, en representació de  SOREA, S.A., mitjançant la qual sol·licita 
l’aprovació de la proposta que presenta per a l’aplicació de nous preus de les instal·lacions del 
servei municipal d’aigua (alta comptador, s/bateria, escomeses bateria 13 mm, escomeses per a 
obres, etc). 
 
Vist l’informe emès per l’Enginyer Municipal Sr. Jesús Crespo i Antón, i que transcrit 
literalment diu: 
 

“I N F O R M E 

Vist els preus per les instal·lacions a aplicar a partir de l’1 de gener del 2012, presentats per 
SOREA en data 25 d’octubre del 2011 (reg. entrada 1690), s’informa: 
        . 

Els preus demanats són: 

- Comptador sobre bateria .......................................... 179,64 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm ................................... 444,63 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm per obres ................... 506,29 € + IVA 

 

Segons SOREA això suposa un increment del 3% sobre els preus vigents en l’actualitat. 
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Cal tenir present que els preus aprovats per l’Ajuntament pel 2009 varen ser: 
- Comptador sobre bateria .......................................... 174,09 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm ................................... 419,75 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm per obres ................... 479,72 € + IVA 
- Reobertura subministrament, verificacions i  
 trasllat de comptadors ...............................................   23,70 € + IVA 

 

Per tant els preus aplicats suposen increments de l’ordre de  3,19%, 5,93% i 5,54%, molt per 
sobre del 3% que indica SOREA en el seu escrit. 
 
La variació de l’IPC de gener-2009 a setembre-2011 ha estat del 6,6%, segons d’Institut 
Nacional d’Estadística. 
 
Malgrat això, tenint en compte els elevats preus vigents, s’estima adequada la proposta de 
SOREA d’aplicar un increment del 3%, el que donaria com a resultat els següents preus: 

- Comptador sobre bateria ..................................      179,31 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm ...........................      432,34 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm per obres ...........      494,11 € + IVA 
- Reobertura subministrament, verificacions i  
 trasllat de comptadors ......................................        21,46 € + IVA 

          

Cal aclarir que l’obra civil pot ser executada pel sol·licitant del servei pels seus propis mitjans o 
pel contractista de la seva confiança. 
 
Castellgalí, 21 de desembre del 2011 
L’Enginyer Municipal“ 

 
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: Estimar parcialment la sol·licitud d’aprovació de la proposta que presenta l’empresa 
SOREA, SA per a l’aplicació de nous preus de les instal·lacions del servei municipal d’aigua.  
 

- Comptador sobre bateria ..................................      179,31 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm ...........................      432,34 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm per obres ...........      494,11 € + IVA 
- Reobertura subministrament, verificacions i  
 trasllat de comptadors ......................................        21,46 € + IVA 

 
Segon: Donar trasllat del precedent acord a l’empresa SOREA, S.A. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
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Castellgalí, 17 de gener de 2012. 
 
L’Alcalde-President:  
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté que són els que 
es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Estimar parcialment la sol·licitud d’aprovació de la proposta que presenta l’empresa 
SOREA, SA per a l’aplicació de nous preus de les instal·lacions del servei municipal d’aigua.  
 

- Comptador sobre bateria ..................................      179,31 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm ...........................      432,34 € + IVA 
- Instal·lació escomesa 13 mm per obres ...........      494,11 € + IVA 
- Reobertura subministrament, verificacions i  
 trasllat de comptadors ......................................        21,46 € + IVA 

 
Segon: Donar trasllat del precedent acord a l’empresa SOREA, S.A. 
 

 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’INCREMENT DE LA RETRIBUCIÓ PER LA GESTIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AL SECTOR INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, 
SOL·LICITAT PER LA SOCIETAT SOREA, S.A. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que en aquest sentit, hi ha diferents propostes respecte de les 
quals els informes del senyor enginyer municipal són favorables.  
 
Afegeix que l’empresa deu entendre que estan en la fase d’intentar tenir-ho tot en odre, que 
tenen present que al març del 2012 se’ls acaba el contracte, com ja se’ls hi va comunicar a la 
legislatura anterior, i que s’haurà de procedir a una nova adjudicació, i suposa que d’aquí se’n 
desprenen aquestes peticions que bàsicament demanen per tenir actualitzats al màxim els preus, 
tractant-se en aquest cas del  subministrament del sector Pla del Camí, el qual  recordaran els 
senyors i senyores regidors que va diferent de la resta del consum domèstic, amb uns preus 
determinats, tenint una quota fixa anual i una quota variable en funció dels metres cúbics que 
s’estableixen i aquí de les diferents peticions fetes per Sorea i estudiades pel senyor enginyer 
municipal. 
 
Continua la seva exposició dient que els tres paràmetres que es tenen en compte, són el cost de 
la energia elèctrica, el cost del conveni laboral que s’acabi acordant en el sector i l’IPC i per tant 
en aquest sentit quan fan la proposta provisional, l’IPC sí que el saben, però no saben les altres 
dues coses que sofreixen petites variacions i per tant en aquests casos la retribució definitiva que 
proposen aprovar pel 2009 i pel 2010, ja s’havia aprovat provisionalment. Comenta també que 
són petites quantitats, que esta parlant de 100 o 200 euros aproximadament, respecte a la petició 
com exemple del 2009, que passa de 37.807,40 a 37.909,32 € a l’any.  
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Afegeix que les propostes d’acord que es plantegen consisteixen en estimar les sol·licituds 
d’aquestes retribucions definitives pel que fa als exercicis 2009 i al 2010 i estimar  la retribució 
provisional d’aquest consum pel que fa a l’exercici 2011.  
 
Per tant informa que han de tenir present que possiblement amb posterioritat, diu que no sap 
quan serà, però que hi haurà una retribució definitiva pel que fa referència a l’exercici 2011, i 
que hi ha els informes favorables de totes les peticions realitzats per part de l’enginyer 
municipal.  
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta d’acord, la 
qual transcrita literalment, diu: 
 
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INCREMENT DE LA RETRIBUCIÓ PER LA 
GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AL SECTOR INDUSTRIAL “EL PLA 
DEL CAMÍ”, SOL·LICITAT PER LA SOCIETAT SOREA, S.A. 
 
Vistos els escrits presentats amb data 10 d’agost de 2011 (registres d’entrada núm. 1297, 1298 i 
1299), pel Sr. Joan Ramon Lladó i Palomas, en representació de  SOREA, S.A., en els que 
sol·licita l’aprovació de la retribució definitiva de SOREA, amb efectes des del 1r. de juliol de 
2009 i 2010 i l’aprovació de la retribució provisional de SOREA, amb efectes des del 1r. de 
juliol de 2011, pels treballs de prestació del Servei de Subministrament d’Aigua Potable als 
consums industrials del sector “Pla del Camí”, amb les quantitats que a continuació es detallen: 
 
Exercici 2009 – retribució definitiva:  
 

Retribució de la gestió: 
Quota fixa anual:  37.909,32 €/any 
Quota variable:       0,0996 €/m3 

 
Exercici 2010 – retribució definitiva:  
 

Retribució de la gestió: 
Quota fixa anual:  38.734,61 €/any 
Quota variable:       0,1037 €/m3 

 
Exercici 2011 – retribució provisional:  
 

Retribució de la gestió: 
Quota fixa anual:  40.079,09 €/any 
Quota variable:       0,1104 €/m3 

 
 
Vistos els informes emesos per l’Enginyer Municipal Sr. Jesús Crespo i Antón, i que transcrits 
literalment diuen: 
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“I N F O R M E 

Vista la instància i documentació annexa presentada per SOREA (Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A.) en data 10 d’agost de 2011 (r.e. 1297) per la que sol·licita 
l’aprovació de la retribució per la gestió del subministrament d’aigua al sector industrial del Pla 
del Camí a partir de l’1 de juliol del 2009 (RETRIBUCIÓ DEFINITIVA), s’informa: 

a) La retribució “provisional revisada” ja va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 24 
de novembre de 2010. 

La proposta de “retribució definitiva”, en la part variable, és la mateixa que ja va ser aprovada 
com a provisional. Pel que fa a la part fixa, la retribució passa de 37.807,40€ a 37.909,32€/any, 
que estan degudament justificats. 

Per tant es proposa acceptar la retribució definitiva a partir de l’1 de juliol del 2009 pels 
següents imports: 

- Quota fixa anual .............. 37.909,32 €/any  

- Quota variable ................. 0,0996 €/m3 

b) A l’igual que en informes anteriors, es recorda que cal requerir a SOREA perquè aporti els 
cetificats de les neteges dels dipòsits practicades. 

Castellgalí, 21 de desembre del 2011 

L’Enginyer Municipal” 

 

“I N F O R M E 

Vista la instància i documentació annexa presentada per SOREA (Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A.) en data 10 d’agost de 2011 (r.e. 1298) per la que sol·licita 
l’aprovació de la retribució per la gestió del subministrament d’aigua al sector industrial del Pla 
del Camí a partir de l’1 de juliol del 2010 (RETRIBUCIÓ DEFINITIVA), s’informa: 

 

a) La retribució “provisional” ja va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament de data 24 de 
novembre de 2010. 

La proposta de “retribució definitiva”, en la part variable, és la mateixa que ja va ser 
aprovada com a provisional. Pel que fa a la part fixa, la retribució passa de 38.495,49€ a 
38.734,61€/any, que estan degudament justificats. 

Per tant es proposa acceptar la retribució definitiva a partir de l’1 de juliol del 2010 pels 
següents imports: 

- Quota fixa anual .............. 38.734,61 €/any  

- Quota variable ................. 0,1037 €/m3 

b) A l’igual que en informes anteriors, es recorda que cal requerir a SOREA perquè aporti 
els certificats de les neteges dels dipòsits practicades. 

Castellgalí, 21 de desembre del 2011 

L’Enginyer Municipal” 
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“I N F O R M E 

Vista la instància i documentació annexa presentada per SOREA (Sociedad Regional de 
Abastecimiento de Aguas, S.A.) en data 10 d’agost de 2011 (r.e. 1299) per la que sol·licita 
l’aprovació de la retribució per la gestió del subministrament d’aigua al sector industrial del Pla 
del Camí a partir de l’1 de juliol del 2011 (RETRIBUCIÓ PROVISIONAL), s’informa: 

  

a) L’increment de retribució es basa en l’aplicació d’unes fórmules polinòmiques, una per 
a la part fixa i altra per a la part variable. Ambdues ja van ser informades favorablement 
el 8 de setembre del 2009. 

Els índexs aplicats en les dues fórmules es consideren correctes com a índex 
provisionals. 

b) La retribució definitiva a partir de l’1 de juliol del 2010 és de: 

- Quota fixa anual .............. 38.734,61 €/any  

- Quota variable ................. 0,1037 €/m3 

La retribució provisional a partir de l’1 de juliol del 2011 passa a ser de: 

- Quota fixa anual .............. 40.079,09 €/any  

- Quota variable ................. 0,1104 €/m3 

c) A l’igual que en informes anteriors, es recorda que cal requerir a SOREA perquè aporti 
els certificats de les neteges dels dipòsits practicades. 

Castellgalí, 21 de desembre del 2011 

L’Enginyer Municipal.“ 

 
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: Estimar les sol·licituds presentades per a l’empresa SOREA, SA, d’increment de les 
retribucions definitives per la gestió del subministrament d’aigua al sector industrial “El Pla del 
Camí” del municipi de Castellgalí, a efectes del 1r. de juliol de 2009 i 2010. 
 
Segon:  Estimar la sol·licitud presentada per a l’empresa SOREA, SA, d’increment de la 
retribució provisional per la gestió del subministrament d’aigua al sector industrial “El Pla del 
Camí” del municipi de Castellgalí, a efectes del 1r. de juliol de 2011. 
 
Tercer: Determinar en conseqüència que les retribucions definitives per la gestió del 
subministrament d’aigua al sector industrial “El Pla del Camí” del municipi de Castellgalí a 
efectes d’1 de juliol de 2009 i 2010 i la retribució provisional pel mateix concepte a efectes d’1 
de juliol de 2011, seran les que a continuació es detallen: 
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Exercici 2009 – retribució definitiva:  
 

Retribució de la gestió: 
Quota fixa anual:  37.909,32 €/any 
Quota variable:       0,0996 €/m3 

 
Exercici 2010 – retribució definitiva:  
 

Retribució de la gestió: 
Quota fixa anual:  38.734,61 €/any 
Quota variable:       0,1037 €/m3 

 
Exercici 2011 – retribució provisional:  
 

Retribució de la gestió: 
Quota fixa anual:  40.079,09 €/any 
Quota variable:       0,1104 €/m3 

 
Quart: Requerir a l’empresa SOREA, SA, per tal que aporti a aquest Ajuntament els 
certificats de les neteges dels dipòsits practicades.  
 

Cinqué: Que es notifiqui el precedent acord a l’empresa SOREA, S.A. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 17 de gener de 2012. 
 
L’Alcalde-President:  
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté que són els que 
es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Estimar les sol·licituds presentades per a l’empresa SOREA, SA, d’increment de les 
retribucions definitives per la gestió del subministrament d’aigua al sector industrial “El Pla del 
Camí” del municipi de Castellgalí, a efectes del 1r. de juliol de 2009 i 2010. 
 
Segon:  Estimar la sol·licitud presentada per a l’empresa SOREA, SA, d’increment de la 
retribució provisional per la gestió del subministrament d’aigua al sector industrial “El Pla del 
Camí” del municipi de Castellgalí, a efectes del 1r. de juliol de 2011. 
 
Tercer: Determinar en conseqüència que les retribucions definitives per la gestió del 
subministrament d’aigua al sector industrial “El Pla del Camí” del municipi de Castellgalí a 
efectes d’1 de juliol de 2009 i 2010 i la retribució provisional pel mateix concepte a efectes d’1 
de juliol de 2011, seran les que a continuació es detallen: 
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Exercici 2009 – retribució definitiva:  
 

Retribució de la gestió: 
Quota fixa anual:  37.909,32 €/any 
Quota variable:       0,0996 €/m3 

 
Exercici 2010 – retribució definitiva:  
 

Retribució de la gestió: 
Quota fixa anual:  38.734,61 €/any 
Quota variable:       0,1037 €/m3 

 
Exercici 2011 – retribució provisional:  
 

Retribució de la gestió: 
Quota fixa anual:  40.079,09 €/any 
Quota variable:       0,1104 €/m3 

 
Quart: Requerir a l’empresa SOREA, SA, per tal que aporti a aquest Ajuntament els 
certificats de les neteges dels dipòsits practicades.  
 

Cinqué: Que es notifiqui el precedent acord a l’empresa SOREA, S.A. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, pregunta sobre el tema de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana atès que 
s’ha d’apujar a molts Ajuntaments i si aquí ens pot afectar o no, i demana que el senyor Alcalde 
li expliqui com està la qüestió.   
 
El senyor Alcalde li respon, i afegeix que van rebre una circular de l’Organisme Autònom de 
Gestió Tributària en la que se’ls donen pistes de com s’interpretarà aquest tema, i per tant, els 
municipis que tenen revisió feta al 2005, no tindran més increment que el quin van aprovar com 
Ajuntament, però que estan tots amb el dubte de com anirà. 
 
Continua dient el senyor Alcalde que pel que fa al tipus de gravamen, que recordin els regidors 
que es va passar del 0,38% al 0,39%, i diu que faltarà veure l’aplicació que facin en l’augment 
del valor cadastral, però que aquí no hi poden fer res. Indica al respecte que pel que fa a 
l’increment hi ha dos parts a tenir en compte, una que és automàtica amb la revisió del tipus de 
gravamen,i l’altra que és la que es fa amb les revisions dels valors cadastrals i  que sí que en 
aquest sentit la previsió que ara, amb incertesa, de com ens afectarà, és que pugui ser, a part de 
l’augment en el valor cadastral i en el rebut, que ja estava previst d’un 6%.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló li 
pregunta si això és el mínim, si al municipi de Castellgalí ens afectarà el mínim perquè no 
entrem.  
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El senyor Alcalde li contesta a aquesta pregunta dient-li que ja tenien feta la revisió en aquesta 
data, i que es va rebre la circular a l’Ajuntament el dia d’ahir per part de la Gerent de 
l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació i que interpreten això perquè tots 
estan amb aquest dubte i que  estaran atents per si hi ha més coses, però el que esta clar és que 
això suposarà un increment en el rebut de cara al ciutadà. 
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló intervé de nou preguntant si aquest import se n’anirà 
cap a Madrid o es quedarà aquí. 
 
El senyor Alcalde li confirma que és quedarà aquí.  
 
De nou la senyora regidora intervé dient que era per això que deia de finançar els Ajuntament.  
 
El senyor Alcalde li diu que en principi si es confirma el 100% que és així, ingressaran més, 
però que aquesta és una primera part que saben, ja que quan vingui això ja veuran quina serà la 
derivada que se’n desprendrà d’això, si es queda aquí no hi haurà cap més derivada, ja que es 
recaptaran més diners, tot i que la pressió fiscal amb el ciutadà doncs augmentarà.  
 
En segon lloc la senyora regidora del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, comenta que els han dit que l’Ajuntament ha contractat algú en substitució del senyor  
Ginés Gago i demana si és així, si s’ha contractat en substitució o és una nova contractació.  
 
El senyor Alcalde cedeix la paraula al senyor Oscar Aparicio i Ledesma, regidor del grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, regidor delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme, obres, serveis locals i via pública. 
 
El senyor regidor respon que en principi el que s’ha fet és traspassar una persona de la brigada a 
fer el servei del Camp de futbol, de la pista, de les zones esportives i el manteniment de la Plaça, 
i que  la brigada, en haver-se acabat els plans d’ocupació, s’ha quedat amb dues persones, per 
tant  l’horari o el temps parcial del  senyor Ginés Gago que no era l’horari complert, ara sí que 
ho serà amb el senyor Raül Ullés, i par tant es contracta una persona nova.   
 
El senyor Alcalde rectifica dient que s’ha allargat.  
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló pregunta que vol dir amb  que s’ha allargat.  
 
El senyor Alcalde li respon que perquè l’entenguin, que han allargat un dels plans d’ocupació,  
esperant a veure aquesta indefinició que tenen amb la baixa laboral del senyor  Ginés Gago. 
 
La senyora regidora Eva Llovet intervé de nou dient que per tant no s’ha contractat  amb 
plantilla de l’Ajuntament a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que no, que s’ha donat 
continuïtat a un pla d’ocupació que s’havia acabat.  
 
El senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma diu que s’està substituint la baixa que hi ha.  
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló de nou torna a preguntar si és un pla d’ocupació o no.  
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El senyor regidor li confirma que els plans d’ocupació es van extingir el 29 de desembre i no 
n’hi ha cap més i que la brigada s’ha quedat amb el que és, amb la manca d’una persona, que es 
correspon al senyor Ginés Gago, i llavors el que s’ha fet és prorrogar per substituir la baixa. 
 
La senyora regidora també diu que la feina que feia aquest senyor encara no l’està fent ningú a 
la qual cosa li respon el senyor regidor Òscar Aparicio que el dilluns de la setmana vinent 
començarà perquè han sortit un parell de feines que feia falta realitzar amb la brigada.  
 
Torna a intervenir la senyora regidora Eva Llovet i Castelló dient que només ho deia perquè no 
ha vist a ningú per aquestes zones treballant. 
  
En tercer lloc la senyora regidora Eva Llovet explica el robatori que li van fer a l’aparcament de 
l’escola, quan li van trencar el vidre del cotxe i se li van endur la bossa. Diu que no és perquè li 
hagi passat a ella, que si li hagués passat a qualsevol altre pare o mare, també ho diria, i que en 
aquella zona, entre que van robar el coure, i ara han robat en un cotxe, comenta que desprès 
vindrà la piscina on la gent hi deixarà els cotxes fins al vespre i demana si s’han plantejat alguna 
cosa per avançar-se a que no passin aquestes coses o no passi res més, sigui amb vigilància, o  
sigui amb càmeres, i que a l’escola també li han comentat que tenen por de que qualsevol dia els 
hi entrin ja que aquesta està allà aïllada, diu que si hi hagués alguna càmera sempre seria  una 
mica més dissuasòria per que no passin aquestes coses, encara que la càmera no estigui 
endollada. Diu que no sap quina és la solució, però prega que es prengui alguna mesura al 
respecte.   
 
La senyor Ana Belen Jara Martínez regidora del grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.”, i regidora delegada de l’àrea de governació,  intervé dient que es pot posar 
una càmera que no funcioni, que ella ho ha tingut, i també explica que cada mes es troba amb 
l’agent de proximitat, i diu que si que hi ha hagut un augment de robatoris, però que no només 
és aquí sinó a tot arreu.  
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló pregunta si el coure que han robat en aquella zona es 
tornarà a restablir perquè hi torni a haver llum. 
 
Li contesta el senyor Oscar Aparicio i Ledesma dient-li que estan esperant el pressupost.  
 
De nou intervé la senyora Eva Llovet i Castelló comentant que potser al final surt més econòmic 
posar alguna mesura i no anar patint-ne les conseqüències. També diu que és més un prec que 
una pregunta.   
 
Acte seguit intervé la senyora Mª Isabel García i Sansegundo, regidora del grup municipal de 
“Convergència i Unió", indicant que va parlar amb un veí de  Can Font respecte de la 
problemàtica que té es porten mesos amb aquest tema i diu que segons ell no hi ha anat ningú a 
parlar amb ell.  

 
La senyora Ana Belen Jara i Martínez, regidora delegada de l’Àrea d’atenció a les persones diu 
que sí que hi ha anat.  
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I li respon la senyora Mª Isabel García i Sansegundo que ara no es posarà a discutir si és que si o 
és que no, comenta que ell va dir que si hi baixava algú ell estava disposat a venir, si algú el 
deixava venir un cop a la setmana per a poder rentar-se una mica, etc, però insisteix en que no hi 
ha anat ningú. Diu que la senyora Ana Belen Jara Martinez li va comentar a ella que hi havien 
anat els Mossos d’Esquadra, però allà no hi han anat.   
 
Li respon la senyora Ana Belen Jara i Martínez , dient-li que sí que hi han anat, i que si ell vol 
ella hi anirà qualsevol dia. 
 
Torna a intervenir la senyora Mª Isabel García i Sansegundo i diu que ell sempre esta allà i que 
és qüestió d’anar-hi. I desprès també diu que té informació, que no sap si és certa o no, però 
explica que hi ha un petit pis de lloguer al Barri de La Fàbrica, i que és dels serveis socials de 
“la Caixa”, i que cobren 150 €. 
 
La senyora Ana Belén Jara i Martínez la rectifica, dient que no són els serveis socials de “la 
Caixa”, sinó l’obra social d’aquesta entitat afegint que això  ho porta l’agència immobiliària que 
hi ha al Casc Àntic de Castellgalí.  
 
Comenta la senyora Mª Isabel García i Sansegundo que ho diu per si d’alguna manera es pogués 
fer algun tipus de tràmit, ja que diu que aquest senyor no pot tornar al poble, perquè no té cap 
contracte de lloguer.  
 
Intervé el senyor Alcalde per dir  que a part d’això, caldria saber si aquest senyor estaria en 
disponibilitat de pagar aquesta quantitat.  
 
La senyora regidora Mª Isabel García i Sansegundo diu que aquest senyor si que està disposat a 
pagar.  
 
La senyora regidora Ana Belén Jara i Martinez intervé per dir que el que hauria de fer aquest 
senyor es pujar a parlar amb l’assistenta social, i que facin els tràmits corresponents.  
 
Finalitza la seva intervenció la senyora Mª Isabel García Sansegundo dient que ella només 
trasllada una pregunta, perquè diu que ja està una mica farta, ja que si una persona té opcions i 
ganes de fer unes coses, l’interessat és qui s’ha de moure.  
 
 La senyora regidora Ana Belén Jara i Martínez que diu que parlarà amb aquesta persona i li dirà 
que es pot dutxar i que quan estigui la residència no hi haurà problema, perquè podrà anar allà 
un dia a la setmana.   
 
La senyora Eva Llovet i Castellò intervé de nou per a preguntar al respecte d’un altre tema, 
relacionat amb una acta d’una Junta de Govern en la que han vist que s’ha interposat un recurs 
contenciós contra l’Ajuntament, el qual li sembla que és el primer que veu, i li demana al senyor 
Alcalde si li pot explicar que significa i que se’n pot derivar. 
 
Li respon el senyor Alcalde, que contenciosos administratius en l’àmbit urbanístic sí que n’han 
tingut, i que per sort els han  guanyat quasi  tots, i n’hi ha algun en curs, afegint que i que si 
recorden se’ls hi va adjudicar en el darrer ple a l’empresa Cespa el contracte de la recollida i 
transport dels residus sòlids urbans, i a més aquest servei d’orgànica al que feien 
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referència,respecte del qual ja havia al·legat l’empresa CLD que no estava conforme amb la 
puntuació i per tant doncs desprès de valorar-ho, de demanar informes tan jurídics com la 
revisió amb el tècnic que va puntuar les ofertes per revisar si era correcta l’aplicació dels punts 
que se’ls donaven,  deixant clar que l’oferta més avantatjosa per l’Ajuntament seguint el plec de 
clàusules era la de Cespa. Afegeix que una vegada notificada l’adjudicació als licitadors van 
tenir 15 dies per a presentar un recurs aquí a l’Ajuntament la qual cosa no varen fer però que sí 
que han interposat directament el recurs contenciós-administratiu ja que segueixen sense estar 
d’acord amb la puntuació atorgada i en conseqüència, amb l’adjudicació del contracte. 
 
Diu així mateix el senyor Alcalde que el que van decidir com a Junta de Govern és demanar 
assistència a la Diputació de Barcelona, als serveis jurídics de la Diputació de Barcelona, perquè 
efectuïn la defensa de l’Ajuntament. A partir d’aquí el senyor Secretari i el senyor Alcalde van 
anar a veure la cap dels serveis jurídics, la última setmana de desembre i li van portar tot 
l’expedient, i aquests dies han confirmat que la senyora Conxa Puebla, que és la cap d’aquesta 
àrea dels serveis jurídics, serà qui portarà directament el tema i defensarà l’Ajuntament. 
Aleshores per tant, això no suposarà cost per l’Ajuntament perquè si ho subcontractaven amb un 
ganivet extern doncs els hi haguessin liquidat el 50% d’aquestes despeses jurídiques, i que la 
persona que representarà legalment a l’Ajuntament es mereix tots els respectes per la 
l’assistència que els hi ha donat en altres ocasions. 
  
Prossegueix dient que el contenciós pot trigar un any o pot trigar dos anys, i que el jutge 
determinarà si efectivament té raó l’Ajuntament amb els informes tècnics i jurídics 
complementari que van demanar. 
  
Continua dient que en el supòsit més desfavorable, al marge de que després es podria recórrer la 
sentència, suposaria una indemnització a Cespa i una indemnització a CLD, a la que hauria de 
fer front l’Ajuntament, i aleshores aquest risc que hi ha però que tenen tota la tranquil·litat en el 
sentit que abans de fer l’adjudicació i la signatura del contracte es van fer totes les 
comprovacions i van fer revisar tots els informes de valoració i van veure doncs que no eren 
criteris inventats,  ni fets d’una manera poc objectiva,  sinó que estava tot fet correctament i que 
per tant, l’oferta més avantatjosa per a l’Ajuntament era la de Cespa. 
 
Indica així mateix que pel que ell ha sabut hi ha un cert enfrontament entre les dues empreses 
aquí a la comarca per concessions que s’han anat guanyant entre uns i altres, uns que han 
denunciat aquí, a Sallent, a Santa Maria d’Oló i a altres pobles, i com que aquí CLD no està 
conforme, doncs ens ha presentat aquest contenciós.  
 
Per acabar explica que de la conversa que van tenir amb la senyora Conxa Puebla, diu que ella 
va veure que en principi estava tot suficientment documentat i justificat, però evidentment quan 
cau en mans d’un jutge caldrà veure la sentència.  
 

Pren la paraula a continuació  el senyor Xavier Guix i Carrera regidor del grup municipal de 
“Convergència i Unió", i diu que té un parell de preguntes.  

Comença explicant que a la zona on viu li consta que hi ha veïns que han presentat instàncies 
aquí a l’Ajuntament pels temes dels arbres,  de parcel·les que estan deixades de la mà de Déu, 
arbres molt llargs, arbres que els hi representen una amenaça per la seva propietat i han fet 
instàncies. Diu que no sap quanta gent, si han sigut molts ho han sigut pocs, i que tot ve degut a 
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aquests plans d’ocupació que hi havia, que netejaven les parcel·les, que els qui ho han vist no 
comprenen perquè unes parcel·les s’han netejat i altres no. I el senyor regidor demana quins 
criteris s’han seguit alhora de fer la neteja de les parcel·les, perquè comenta que  ningú ho entén, 
i demana si les que queden per fer es netejaran i perquè no s’han fet. 

En segon lloc diu el senyor regidor  que a la mateixa zona de veïnat, els veïns li han preguntat 
com esta el tema d’Internet. El senyor regidor explica que van amb la línia antiga, la que passa 
pel poble, i que va amb una caixa que ve de Sant Vicenç amb un repetidor que esta col·locat per 
aquí baix. Diu que ell n’és usuari i que a ell no li arriba ni una mega, i això quan li arriba i  
comenta que els veïns es pregunten perquè no els arriben les 10 megas que arriben al costat. I el 
senyor regidor finalitza la seva intervenció preguntant si l’Ajuntament pot prendre alguna 
mesura de pressió amb la companyia. 

 
El senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma li respon indicant en primer lloc que pel que 
respecta al tema de la neteja de les parcel·les  li explica que són tota aquella revisió que hi va 
haver, i que es va portar amb la Diputació, i que totes les neteges de parcel·les que no s’han 
pogut realitzar ha estat perquè no s’ha pogut entrar a les parcel·les, i que al final van començar 
amb els qui havien autoritzat l’entrada a l’Ajuntament i havien pagat el cost. Comenta que s’han 
aprofitat els plans d’ocupació i que s’han pogut anar fent el que d’altra banda haguessin pagat a 
una empresa externa per a fer-ho. Per tant, les parcel·les que no s’han netejat, és perquè no s’ha 
obtingut permís o no han pagat. El regidor també diu que no té constància de que hagin entrat 
cap instància nova des d’abans de l’estiu.  
 
El senyor Xavier Guix i Carrera comenta que no sap si les instàncies les han presentat escrites o 
que la gent ha baixat aquí a l’Ajuntament.   
 
El senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma li respon que no n’ha tingut constància. 
 
Intervé el senyor Alcalde per dir  que ara darrerament, les antigues les recepcionava l’enginyer 
que coordinava els treballs dels Plans d’Ocupació, i que evidentment com diu el senyor Oscar 
Aparicio i Ledesma, el criteri va ser aquell, és a dir, diu que s’havia de demanar autorització per 
accedir a les parcel·les i en segon lloc doncs havien de pagar perquè els hi fessin les neteges i 
que han de ser conscients que a tots ens agraden els pins  i efectivament és una cosa bona estar 
envoltats de natura però que incorporen el risc de que amb una ventada o amb una nevada doncs 
puguin perjudicar als veïns, i que aquesta responsabilitat és tant la que crea si està dins d’una 
parcel·la i pot perjudicar a un veí o veïna com qualsevol altre actuació o un animal perillós o 
qualsevol cosa d’aquestes.  
 
Per finalitzar comenta que es va fer en el seu moment la campanya informativa i que es van 
tornar a enviar aquells díptics i tríptics de normativa on indica com s’han de tenir les parcel·les, 
però hi ha qui n’ha fet cas, i també hi ha qui no n’ha fet cas, el que si és que se n’ha fet una bona 
part i en tot cas diu el senyor Alcalde que encara en queden per actuar, i han de veure com 
actuen amb les que queden.  
 
El senyor Oscar Aparicio i Ledesma també informa que en les que ha netejat l’Ajuntament 
s’han seguit les normes que indica la Llei, les normes d’alçada, etc. 
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Respecte d’això últim el senyor Xavier Guix i Carrera li comenta que d’alçada, almenys en els 
plans contra incendis forestals, s’hi indica que s’ha de deixar una separació de 3 metres amb els 
veïns i els arbres no han de ser més alts de tres metres i diu que hi ha pins de més de 20 metres  
 
En resposta amb el segon tema, el senyor Oscar Aparicio i Ledesma informa que continuen amb 
la batalla de sempre Telefònica. Diu que es va aconseguir que col·loquessin la caixa nova. 
 
El senyor regidor Xavier Guix i Carrera diu que és la línia que ve del poble però actualment diu 
que a ell li consta que no hi ha números, indicant que si un resident en aquella zona vol agafar ni 
que sigui un telèfon, ja ni Internet, els diuen que no hi ha números suficients.  
 
El senyor Oscar Aparicio i Ledesma li diu que farà la consulta, però que ell diria que sí que hi 
ha números suficients si bé no sap si a la línia vella en queden, però de la part nova, de la caixa 
nova diu que sí que sap que hi ha línies per a poder connectar, afegint que el que passa és que 
els de telefònica diu que no ho tramiten correctament, que quan truques al 1002 o al 1004, per 
fer el tràmit, ells et diuen que no però després en el moment en que es requereix des de 
l’Ajuntament els donen línia.  
 
Pregunta el senyor regidor Xavier Guix Carrera si l’Ajuntament dóna una mica de força.  
 
Pren la paraula la senyora regidora  Eva Llovet i Castelló, comentant que és poden fer coses en 
aquest sentit i li diu al senyor Alcalde que estant ell en el Consell Comarcal podrien des d’allà 
intentar engegar com un projecte, però no nomès per la línia de telèfon, sinó per a la fibra òptica 
també, ja que diu que estem al 2012 i al Bages i que no seria tan difícil.   També comenta que hi 
ha petites companyies catalanes que fan molts projectes de molts tipus i que ho solucionen. 
 
Li respon el senyor Alcalde dient-li que no n’han informat en aquest ple, i que estan esperant 
perquè van tenir una reunió en relació a l’al·lusió que fa del Consell Comarcal. Comenta que 
s’està fent des d’allà perquè no els ha costat res la redacció d’aquest projecte tècnic, i que aquí 
el futur passa per això que diu de la fibra òptica i aleshores cada vegada que va veient 
“tenderetes” i pals diu que li produeix mal de panxa, però que de moment si amb això es va 
donant servei, doncs benvingut, i que de moment s’han de conformar. 
 
Afegeix que  per tal que la fibra arribi aquí, en aquest sentit aquest projecte s’ha compartit amb 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i que el Consell Comarcal els hi havia d’entregar el 
projecte abans de final d’any però que encara no el tenen, consistint en anar enllaçant la troncal 
de fibra òptica de titularitat de la Generalitat que està a la línia dels Catalans, però que ho han de 
compartir amb Sant Vicenç, perquè és l’únic punt per a poder travessar el riu, tot i que 
l’Ajuntament de Castellgalí tenen la línia de catalans però que després aquesta línia l’han de 
travessar cap aquí, i diu que quan ho van compartir amb l’Alcalde de Sant Vicenç ell també ho 
va veure interessant perquè així es donaria servei als Polígons de la Farinera i de Can Xesc, i per 
tant, és un projecte que es fa des de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal per a 
portar la fibra òptica als Polígons, però evidentment el mateix que ha passat amb el Gas Natural, 
un cop va arribar el Gas Natural al Polígon es va anar fent a la resta del municipi, potser no 
immediatament però amb una certa rapidesa o celeritat.   
 
Intervé la senyora Eva Llovet i Castelló, per dir-li al senyor Alcalde que referent a aquest tema, 
que no es quedi amb els Polígons perquè és un tema que també donarà molts beneficis als 
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habitatges, i li demana que facin un projecte que abasti tot el municipi, que no només abasti els 
Polígons.  
 
El senyor Alcalde finalitza la seva intervenció dient que la seva voluntat no és quedar-se amb 
els Polígons, però que tot de cop és inviable, i que un cop ho tinguin aquí serà tot més fàcil i la 
manera és aquesta d’anar enllaçar la troncal de Sant Vicenç de la línia de ferrocarrils de la 
Generalitat, que aquesta troncal és de titularitat pública de la Generalitat i després passar per uns 
carrers del nucli urbà de Sant Vicenç, travessar el pont, pujar per la Farinera, per aquí darrera a 
l’empresa Lasem, arribar a Lasem, donar cobertura amb aquest projecte als Polígons i després 
empalmar amb l’Avinguda Montserrat cap amunt i cap avall.  
 
Intervé de nou la senyora regidora preguntant si no hi ha una línia de fibra òptica que ve de 
l’autopista i que acaba just a la sortida de Sant Vicenç. 
 
El senyor Alcalde li comenta que si passa per l’autopista no és de titularitat pública, i per això 
en la proposta del Consell Comarcal del Bages i de l’equip tècnic de l’empresa a qui han 
encarregat el projecte, plantegen connectar a la troncal pública. Diu que l’empresa ha tingut 
dificultats per trobar la informació d’on està la fibra òptica.  
 
El senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma, li respon per finalitzar les intervencions que la 
fibra òptica i les noves tecnologies, tenen moltes subvencions, l’esquema per a fer-ho tot, i 
llavors, diu que van molt endavant.  
 
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. 
 
 
    
 
   
 
 


