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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2012. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 28 de març de 
2012, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar 
sessió ordinària, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias i 
amb l’assistència dels senyors/es regidors/es Rosa Maria Serra i Oliva, Òscar Aparicio i 
Ledesma, Ana Belén Jara i Martínez i Carme Lledó i Martinez, tots ells i elles 
adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com 
dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i Castelló,  Maria Isabel Garcia i Sansegundo, 
Xavier Guix i Carrera i Núria Lozano i Arcas, ell i elles adscrit/es al  grup municipal de 
“Convergència i Unió". 

 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 20 hores i un cop comprovat per part del senyor 
Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació 
dels assumptes inclosos al següent 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA  DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
  
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de gener de 2011, l’esborrany de la 
qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la present sessió. 

 
En no formular-se cap observació, el ple acorda per unanimitat i per assentiment 
aprovar l’acta de la sessió indicada. 
 
 

2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE CORRESPONDÈNCIA 
OFICIAL I D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS DEL PLE. 
 
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 24/12 al 90/12 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2012. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde dóna compte al ple dels següents assumptes: 
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1er) Escrit del Consell Comarcal del Bages, de l’Àrea de Serveis Financers, de data 14 de 
març de 2012 (RE núm. 376/12), sobre l’acord adoptat per la Gerent del Consell 
Comarcal del Bages d’aprovació de la despesa i el pagament a l’Ajuntament de 
Castellgalí de 2.652,99 €, com a prestador del servei del transport adaptat de les persones 
disminuïdes, amb problemes de mobilitat, i persones grans amb problemes de 
dependència.  
 
2on) Escrit de l’òrgan liquidador del Consorci d’Iniciatives del Bages Sud, de data 26 de 
març de 2012, de notificació de l’acord adoptat a la sessió extraordinària de data 29 de 
febrer de 2012 en relació a l’aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci 
de Formació i Iniciatives del Bages Sud. 
 
El senyor Alcalde exposa que amb l’aprovació de la liquidació provisional i l’aportació 
de cada Ajuntament en funció de la població, per la liquidació del personal i de tota 
l’entitat, l’Ajuntament de Castellgalí ha d’aportar la quantitat de  80.178,57 €, 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha d’aportar l’import de 151.344 €, l’Ajuntament 
de Marganell 12.000 €, l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat 122.714 €, 
l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort 152.567 € i l’Ajuntament de Sant Vicenç 
de Castellet 372.181 €.  
 
3er) Escrit de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, de data 1 de 
març de 2012 (RE 308/12) sobre el preacord per a desenvolupar conjuntament el 
“Projecte d’ordenació de la zona esportiva”. 
 
Diu al respecte el senyor Alcalde que aquest preacord suposa l’aportació per part de la 
Diputació de Barcelona per a la redacció de l’avantprojecte, el cost del qual és de 
11.000,00 €. 
 
4art) En quart lloc el senyor Alcalde exposa al ple que per acord de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament, adoptat en sessió de data 21 de març, es va aprovar l’adhesió al 
conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, 
Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la 
Federació Catalana de Municipis, amb el que s’estableix el Pla d’Assistència Financera 
Local, i en aquest sentit doncs això és que la Diputació de Barcelona  ha avançat als 
Ajuntaments adherits en aquest pla, els imports que a 31 de desembre del 2011 la 
Generalitat tenia pendents de pagament als ajuntaments. Indica que pel que respecta a 
l’Ajuntament de Castellgalí l’import és de 130.184,44 €, i  que la previsió per part de la 
Diputació és que durant el mes d’abril, ens transferiran això que ens deu la Generalitat i 
desprès la Diputació ja s’encarregarà de cobrar-ho de la Generalitat quan pertoqui. 
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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. 6, 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.  
 

Afegeix que l’informe contempla 95 obligacions, amb un import total de 159.082,61 € . 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” Eva Llovet i Castelló 
intervé per preguntar al respecte de la renúncia d’un aportació de la Generalitat per 
import de 1.000 € destinada a les retribucions dels càrrecs electes a la qual cosa li respon 
el senyor Alcalde que aquesta renúncia es deu a que en l’actual legislatura els regidors 
amb dedicació parcial han passat de cinc a quatre i s’ha de renunciar a l’import indicat 
que es corresponia a la legislatura anterior. 
 
En segon lloc la senyora regidora Eva Llovet i Castelló pregunta al respecte d’un rènting 
amb el BBVA per import de 17 €, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que es deu 
correspondre a la fotocopiadora però que com no n’està segur ja ho comprovarà. 
 
En tercer lloc la senyora regidora Eva Llovet i Castelló pregunta al respecte de que la 
senyora regidora Ana Belén Jara i Martínez té l’import de 100 € pendent de justificar, a 
la qual cosa la senyora regidora Ana Belén Jara li respon que ja està justificat i que es 
corresponia a despeses de l’activitat de gimnàstica del Casal d’avis. 
 
Per últim la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló pregunta al respecte d’una despesa relacionada amb un ajut social a la qual cosa 
li respon el senyor Alcalde que en funció de les aportacions rebudes de la Diputació o de 
la Generalitat per a finançar despeses de caràcter social, en funció del criteri tècnic de 
l’assistenta social es paguen en ocasions aliments, algun lloguer, o algun rebut de la llum 
o de l’aigua. 
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4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL 
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DE L’ANY 2012. 
 
El senyor Alcalde esposa en primer lloc que el pressupost de l’any 2012 es presenta al 
ple més aviat que el de l’any passat que es va presentar a l’estiu si bé tampoc deixa de 
partir d’un projecte de pressupost que exigirà complir-lo amb el màxim rigor possible. 
 
Indica que el pressupost està integrat, al marge dels estats de despeses i ingressos, per la 
memòria d’Alcaldia, l’annex d’inversions, les bases d’execució del pressupost, l’última 
liquidació del pressupost aprovat, la plantilla del personal de l’Ajuntament, el deute viu 
de les operacions de crèdit vigents, l’informe de Secretaria Intervenció i l’Infome 
Econòmic Financer i el de la estabilitat pressupostaria, que en els moments que estem 
doncs encara requereix més esforç. 
 
Diu així mateix que respecte al del 2011 que tenia un import de 2.997.673,53 € enguany 
doncs puja aquests 2.363.387,45 € per tant, d’entrada ja hi ha una disminució important 
respecte a l’anterior d’un 26,84 %, que s’ajusta a la realitat del moment, bàsicament 
com anirà explicant i desbrossant, per la menor entrada d’ingressos. Els recursos 
ordinaris del pressupost, que és d’alguna manera el que es consolida baixen també 
respecte al 2011. Al 2011 els recursos consolidats diguéssim respecte al pressupost que 
són els capítols de l’1 al 5, eren de  2.311.000 € i enguany en són 2.016.615 €, 
mantenint-se  per tant  sobre d’aquests 2.000.000 €,  i en aquest cas els recursos 
ordinaris disminueixen només un 14%, si bé diu que no deixa de ser important la 
reducció. Afegeix que per tant, el 10% dels recursos ordinaris del 2012, té aquest import 
201.661 € que és el límit legal que tindrem com a referència aquest 2012, per a les 
contractacions i concessions del tipus que correspongui competència de l’Alcaldia. 
  
Indica el senyor Alcalde que el que és evident és que hi ha, pel que fa referència als 
ingressos, aquesta entrada de més ingressos prevista pel Decret 20/2011 de 30 de 
desembre relatiu a l’I.B.I., les contribucions conegudes habitualment i que per tant això, 
amb l’anàlisi més detingut que ens ha fet l’Organisme Autònom de Gestió Tributària, 
determinarà un ingrés important per aquest 2012, perquè hi ha uns immobles que 
passaran del 0,39 %, que recordaran que és el tipus de gravamen aprovat pel ple al 0,50 
%.  
 
En quant a altres ingressos manifesta que pel que respecta a l’Impost sobre vehicles de 
tracció mecànica s’ha consignat en base a les previsions en funció del que varen  
aprovar en les ordenances a finals de l’any passat, i pel que respecta a l’Impost de les 
Plusvàlues, hi ha una disminució important, bàsicament perquè a l’any passat, al 2011 
s’havien  liquidat algunes plusvàlues, entre les quals destacava pel seu import la del 
Grup Lasem quan va fer la venda d’una part de la seva activitat a una multinacional 
japonesa. 
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Prossegueix dient que en aquest pressupost no s’ha volgut inflar més del compte les 
previsions de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, perquè la situació no 
preveuen  que aquest 2012 variï més i per tant, la previsió d’aquest 2012 està molt 
ajustada. 
  
Considera el senyor Alcalde que poden afirmar que aquestes previsions, aquests 
ingressos, aquests drets a liquidar, que estan recollits en aquest pressupost dels capítols I 
al III són com moderades i fonamentades en la prudència i amb la realitat del moment, 
però sent conscients també que hi ha una previsió de menys ingressos al 2012, respecte 
al 2011, d’un 8,22 %. 
 
Pel que respecta al capítol IV, relatiu a les transferències corrents, exposa que  també 
s’han ajustat  pel que respecta a les transferències de la Generalitat i de l’Estat  i que hi 
ha una disminució del 37 % degut a les subvencions per a la contractació de treballadors 
desocupats que pujava més de 100.000 € en el pressupost anterior i que ara aquest any 
de moment no hi ha convocatòries i no s’han pogut incorporar. 
 
En relació al Capítol V indica que el mateix recull pràcticament la mateixa consignació 
de l’exercici anterior i pel que fa als recursos extraordinaris, el que són bàsicament 
subvencions per transferències de capital del Capítol VII també cal dir que en el 
pressupost del 2011 els ingressos previstos eren de 686.279 € i que enguany són aquests 
346.772 € perquè en aquest sentit són les obres que tenim o les accions bàsiques 
previstes en el viure al poble i alguna finançada en Pla Únic d’Obres i Serveis. 
 
Pel que respecta a l’estat de despeses exposa que evidentment aquí hi ha una disminució 
respecte a l’any 2011, en el capítol I de un 20,21 % que respon bàsicament a aquests 
treballadors desocupats que no es podran contractar en aquest 2012 sinó hi ha més 
convocatòries i que per tant recull en aquest capítol, com ja es fa 2 o 3 anys, la 
congelació retributiva del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament i per suposat 
també la dels càrrecs electes. 
  
Pel que respecta al capítol II, relatiu a les despeses en béns corrents i serveis, diu el 
senyor Alcalde que contempla una disminució d’un 11% respecte del pressupost de 
l’any 2011 i això és bàsicament per la previsió que s’ha fet bàsicament de despeses de 
consum d’energia elèctrica que respon a la recent adjudicació del contracte de serveis, 
quan es va liberalitzar el sector i que es va adjudicar el contracte a IBERDROLA 
després del procediment d’adjudicació corresponent.  
 
Manifesta al respecte del capítol IV, que aquí hi ha un augment d’un 29% pel que fa 
referència a l’exercici 2011 degut a que s’ha incorporat  la liquidació del Consorci de 
Formació i Iniciatives del Bages Sud, de la que ja se n’ha parlat abans, que puja a 
80.000 €. 
 
Exposa el senyor Alcalde que aquestes despeses corrents en cap cas haurien 
majoritàriament de disminuir la qualitat dels serveis que es mantenen, però és evident 
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que aquest pressupost el fan  i el presenten, en un entorn econòmic difícil, en un entorn 
de menys recaptació d’ingressos, i per tant, hauran d’aplicar-hi, com sempre, però 
encara més en la mesura del possible més rigor i més austeritat. 
  
Prossegueix la seva exposició indicant que pel que respecta al Capítol VI les previsions 
s’arrosseguen el que en el pressupost del 2011 no es va  poder licitar i tirar endavant, 
que són actuacions del programa del Viure al poble, i l’actuació del dipòsit de sobre la 
Forca, per entendre’ns que tenim subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis del 2011 que 
atès que la normativa del Pla únic d’obres i serveis del 2011 permet poder contractar per 
tot el que queda d’any i el proper, creu que es podrà fer i per això l’han consignat també 
en el pressupost. 
 
Conclou dient que creuen que aquest és el pressupost que han de presentar en aquests 
moments, que és el pressupost que ha de permetre a Castellgalí seguir mirant endavant i 
seguir gaudint de tot el que en aquests anys s’ha pogut posar en funcionament i posar a 
l’abast de tots els ciutadans i ciutadanes, preguntant si algú desitja fer alguna 
intervenció. 
 
Pren la paraula a continuació  la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència 
i Unió”, Eva Llovet i Castelló, per dir que en una reunió mantinguda amb el senyor 
Alcalde en la que li va explicar per sobre el pressupost no li va quedar clar si es 
contemplava l’increment de l’I.B.I. amb motiu del Decret 20/2011 de 30 de desembre, i 
pregunta si l’increment del voltant de 100.000 € es correspon a això a la qual cosa li 
respon afirmativament el senyor Alcalde. 
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló diu que li va semblar que a la reunió el senyor 
Alcalde li va dir que no s’havia contemplat aquest increment a la qual cosa li respon el 
senyor Alcalde que no s’ha contemplat en el 100 %. 
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que 100.000 € són molts diners, responent-li el 
senyor Alcalde que encara en seran més amb la previsió del padró de l’I.B.I. 
 
La senyora regidora manifesta que llavors hi haurà una puja important a molta gent en 
els rebuts al que el senyor Alcalde li respon que  en alguns casos sí que ho serà ja que 
per aplicació del Reial Decret indicat hi ha uns immobles d’ús residencial que el tipus 
de gravamen passarà del 0,39 % , que és el que va aprovar el ple en la modificació de 
l’ordenança fiscal, al 0,50 % si bé no s’ha previst l’increment en un 100 % perquè és de 
preveure que hi hauran fraccionaments i també impagats. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló pregunta si s’avisarà a la població d’aquest fet a la qual cosa li respon el senyor 
Alcalde que l’Organisme Autònom de Gestió Tributària ja ha enviat a tots els domicilis 
el calendari fiscal, i que recordaran que aquest any també varen aprovar allò de fer el 
pagament  en dos terminis, i aleshores l’Organisme Autònom s’encarregarà de fer la 
comunicació. 
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La senyora regidora Eva Llovet manifesta que si t’arriba el rebut amb un 20% de més, 
estaria bé saber-ho abans,  perquè considera que no és normal aquesta puja, i a més si 
algú esta al cas, que tampoc hi compta que hi hagi gaire gent que estigui al cas del que 
es va aprovar respecte de la modificació de les ordenances fiscals de les taxes i 
impostos. 
 
El senyor Alcalde li respon que tal com recordarà el ple va aprovar aplicar el tipus de 
gravamen del 0,39 % , el qual per imperatiu legal l’any vinent s’haurà de passar al 0,40 
%, i que es tracta d’un dels tipus més baixos de la comarca, i que li consta que 
l’O.R.G.T. té previst fer la comunicació amb la que espera sigui suficient antelació, ja 
que qui liquida i recapta el tribut és aquest Organisme, afegint que els increments més 
importants els tindran els complexes industrials. 
  
La senyora regidora exposa que amb la informació prèvia es poden evitar impagats ja 
que pot variar si la gent n’està al cas o no d’una puja tan important i pregunta a 
continuació al respecte de si aquest any no hi ha convocatòries de plans d’ocupació, i 
que si en el cas que n’hi hagi contempla l’equip de govern acollir-se’n a algun a la qual 
cosa li respon el senyor Alcalde que si es posen unes condicions que siguin assumibles, 
potser sí. 
 
La senyora regidora Eva Llovet li diu que li sembla que hi ha alguns municipis que li 
sembla que en tenen en funcionament i fa referència a Sant Vicenç de Castellet. 
 
El senyor Alcalde li respon que recordarà que l’Ajuntament es va acollir als plans 
d’ocupació del 2010 i 2011, i es va contractar una quantitat de gent per a sis mesos 
durant el 2010 i una part durant el 2011, afegint que potser que hi hagi ajuntaments que 
encara estiguin acabant els plans d’ocupació, però que de convocatòria nova no n’hi ha 
hagut i que evidentment si les condicions que surten en aquests plans són assumibles 
per suposat que ho faran, però que cal tenir també present que  en el seu moment també 
varen provocar una tensió de la tresoreria ja que s’havien de pagar els costos salarials i 
de Seguretat Social i no es cobrava la subvenció  fins al cap de 5 o 6 mesos de tenir a la 
gent contractada. 
 
Intervé novament la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló, que al respecte del pressupost que es presenta al ple ella considera 
que tenim un problema important, tant pel que respecta a les factures que es deuen als 
proveïdors, com pel que respecta al tancament del Consorci de Formació i Iniciatives 
del Bages Sud, així com pel que es deu al Consorci de residus, indicant que veu un 
problema de fer front a aquest deutes amb els ingressos que tenim. 
 
Afegeix que el senyor Alcalde ha explicat que havia fet un pressupost basat en 
l’austeritat, que era molt ajustat, que s’havien congelat els sous del personal i també 
dels càrrecs electes, i ella li volia preguntar una cosa al respecte d’això darrer, consistent 
en que si no es podrien reduir aquest any les dedicacions dels càrrecs electes, ja que ella 
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creu que segurament tanta feina no n’hi ha i es podrien reduir o ajustar una mica les 
feines, amb la qual cosa es demostraria que s’està aplicant una austeritat de veritat.  
 
Indica així mateix que pel que respecta als regidors/es de l’oposició, en desaparèixer les 
comissions informatives,  amb la qual cosa s’ha deixat d’informar-los de moltes coses, 
s’ha reduït també la despesa en aquest sentit, i que si bé ara no toca discutir l’extinció de 
les comissions informatives, la mateixa ha suposat un estalvi. 
 
Afegeix que pensa que el senyor Alcalde, que està dedicat en part al Consell Comarcal, 
i té més responsabilitats en el seu partit polític, no sap si ara podrà aportat la mateixa 
dedicació que feia fins ara a l’Ajuntament, i ara és un bon moment per a reduir-la i 
demostrar l’austeritat de la que parla, perquè a més a més les dietes i les atencions 
protocol·làries segueixen amb la mateixa consignació que l’any anterior de 14.000 €, 
mentre que el que baixen són les reparacions i manteniments que passen de 61.000 € a 
54.000 €, el manteniment de les vies públiques que passa de 50.000 € a 45.000 € , el del 
cementiri que passa de 1.500 €  a 1.000 €, el del camp de futbol i pista poliesportiva, de 
5.000 € a 3.000 €, el manteniment i arranjament de places i jardins de 14.000 a 10.000 € 
i l’enllumenat públic de 99.000 € a 75.000 € i les festes populars també les redueix, 
indicant que ella hi veu una reducció de tot, de pràcticament totes les coses que 
impliquen el funcionament del poble, amb les coses que realment sí que l’Ajuntament té 
competència directa, que són les obligatòries, les que realment ha de donar, en aquestes, 
diu, es redueix el pressupost pel qual entén  que el servei es veurà reduït també, però en 
canvi en les atencions protocol·làries i les dietes i en les dedicacions dels regidors i 
l’Alcalde doncs aquí no hi ha cap reducció.  
 
Manifesta al respecte que amb aquest plantejament el seu grup municipal no hi pot 
estar-hi d’acord de cap manera, ja que també hi ha una partida que és la d’atencions 
benefiques que tenia pressupostada l’any passat 15.000 € i aquest any exactament igual 
i que amb les dues primeres relacions de factures ja es veu clarament que aquestes 
atencions aquest any pujaran segur, i aleshores no entén com és que el pressupost té una 
partida exactament igual que la de l’any anterior. Afegeix que hi ha una partida que és 
la d’impostos indirectes que passa de 32.000 € a 60.000 €, la qual cosa no entén a la 
qual cosa el senyor Alcalde li diu que és a l’inrevés, que passa de 60.000  € a 32.000 € 
 
Conclou dient que també han detectat que hi ha una partida, que es correspon als 
interessos d’un préstec amb Catalunya Caixa per les obres de la portada d’aigua al 
Polígon del Pla del Camí en la que s’incrementen els interessos de 1.330 € a 3.600 €, 
preguntant a què es deu aquest increment i que en definitiva caldrà veure com acaba la 
liquidació real d’aquest pressupost de l’any 2012 i si hi haurà austeritat o no i que per 
tot l’exposat el seu grup municipal hi votarà en contra. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor Alcalde qui diu que intentarà contestar totes les 
qüestions plantejades per la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i 
Unió” i que en qualsevol cas el grup municipal que integra l’equip de govern pot 
entendre el sentit del seu vot però que qui tenen la responsabilitat en aquests moments 
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de governar són ells i per això presenten aquest pressupost i segurament el grup 
municipal de la senyora regidora l’haurien proposat d’una manera diferent.  
 
Diu en primer lloc que els ingressos del pressupost no estan inflats per a poder després 
justificar més despeses, ja que estan fins i tot fets a la baixa per a poder partir avui d’una 
realitat bastant objectiva i en aquest sentit poder-lo complir perquè com ha dit al 
principi, quan es presenta en aquestes alçades de l’any o finals de l’any passat per l’any 
següent, les coses poden variar. Respecte a que tenim un problema important, indica que 
després, abans d’acabar la sessió es  passarà al tema d’aquest Reial Decret 4/2012 
relatiu al pagament de les factures a proveïdors, que contempla una línia de crèdit, per a 
fer front a les factures pendents i per tant, aquesta és la  situació que tenim i hem de fer-
hi front i que ara en aquests moments tenim l’oportunitat, i ens hi hem d’acollir perquè 
per molt que en altres circumstàncies tinguéssim les liquidacions del pressupost en  
sentit favorable, la Llei d’Hisendes Locals tampoc permet  anar al crèdit a llarg termini  
per a despeses corrents, i per tant, doncs ni renovar en aquest sentit algunes de les 
operacions que hem de tenir, per tant, ens hi hem d’acollir per a poder fer front a 
aquestes factures a proveïdors endarrerides. 
 
Respecte a l’aportació per a la dissolució del Consorci de formació i iniciatives del 
Bages Sud, diu el senyor Alcalde que caldrà fer-la i en aquest sentit varen  demanar a 
Presidència de la Diputació de Barcelona, els alcaldes i alcaldesses dels municipis 
afectats, que ens fessin aquesta bestreta a compte del que correspondrà per  la xarxa de 
municipis per a inversions, a cada municipi en la part proporcional que li correspon, i 
per això tant en despeses com en ingressos hi ha la mateixa quantitat. 
 
Pel que respecta al Consorci de Residus, diu que tal i com li va explicar, atès que 
aquestes factures no es poden incloure en l’operació de crèdit que preveu el Decret 
4/2012, amb aquests 130.000 € que hem vist que la Diputació ens avançarà dels imports 
que ens deu la Generalitat, podrem, si no eixugar-ho, doncs pràcticament posar-nos al 
dia, tenint en compte que la mitjana del que estan ara els Ajuntaments és de 7 i 8 mesos 
de factures endarrerides. 
 
Prossegueix dient que és evident que tant,  pel que explicarà desprès al final, com per 
totes aquestes situacions, en aquest any 2012 i en els següents, hauran d’anar prenent les 
mesures adequades per fer, com ha dit al principi, que aquest pressupost sigui real, que 
la liquidació del 2011 i la del 2012 s’ajusti al màxim possible, i no es generi en algun 
moment més dèficit, més endarreriments del que en aquest sentit s’ha fet, i hauran de 
tendir en alguns casos a fer que els serveis s’autofinancin, i que no generin alguns com 
ho estan fent, el desviament econòmic amb recursos propis de l’Ajuntament. I que  per 
tant, també com que és un any el del 2012 i el del 2013 en que no hi ha previsió de fer 
grans obres o despeses, tot i que esta en marxa lo de viure al poble del Casc Antic, 
també aquests percentatges que hi ficaven amb recursos propis de l’Ajuntament doncs 
ha de fer en aquests propers anys poder resoldre aquest problema, aquesta situació de la 
qual en són conscients i que ell de moment no li vol posar el qualificatiu d’important, 
però si que hauran d’estar atents perquè això no es desmarxi. Però que ell creu que en 
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aquest 2012 amb totes aquestes mesures, amb aquesta mesura de poder anar a crèdit, per 
a despesa corrent amb el Decret del 4/2012, amb la mesura de la bestreta de la 
Diputació de Barcelona i altres mesures que poden fer, ell creu que es posaran al dia de 
totes aquestes situacions i que a diferència d’altres Ajuntaments que tenen factures al 
calaix, en aquest sentit aquí nosaltres no en tenim i està tot  a la vista, i per tant, doncs 
en aquest sentit hauran  de tapar aquests forats i intentar prendre les decisions i les 
mesures adequades. 
  
Respecte a la al·lusió que ha fet de la dedicació i retribució dels càrrecs electes, exposa 
el senyor Alcalde  que la dedicació de l’Alcalde i dels regidors i regidores,  creu que 
esta més que justificada, que el sou i la tasca que fan tan els regidors i regidores de 
l’equip de govern, com en aquest cas ell mateix com Alcalde, tot i que no està bé que ho 
digui ell,  la dedicació és igual o més que en qualssevol altre moment, i que requereix a 
més a més un plus de dedicació, d’atenció i que en aquest cas tant els regidors/es de 
l’equip govern com ell mateix, tot i que pugui tenir altres responsabilitats que no són les 
pròpiament d’Alcalde, la seva dedicació aquí garanteix el mateix o pràcticament el 
mateix del que s’estava fent i per tant, no creuen necessari reduir les dedicacions ni de 
l’Alcalde ni dels regidors i regidores. 
 
Diu que  per tant, aquí la consignació de les  dietes de locomoció són les mateixes doncs 
perquè en aquest sentit, però li pot assegurar que amb el que portem d’aquest 2012, si 
segueixen d’aquesta manera, i amb la liquidació es veurà, doncs evidentment no 
arribaran a cobrir-les en cap cas, si bé és una previsió que s’ha posat aquí en el 
pressupost.  
 
Pel que fa referència a l’enllumenat públic ell creu que la senyora regidora ha fet 
referència a la despesa del consum d’energia elèctrica i per tant, no és que no es faci el 
manteniment, possiblement sí que hauran de prendre alguna mesura respecte a 
l’enllumenat públic, però la reducció aquí ve perquè amb aquesta contractació que s’ha, 
fruit del procés de liberalització del sector elèctric, preveuen  estalviar aquesta despesa 
en el consum d’energia elèctrica de tots els equipaments municipals, de tots els 
comptadors elèctrics que en aquest sentit es varen  treure a licitació a la qual s’hi varen 
presentar Fecsa-Endesa i Iberdrola, recaient l’adjudicació a aquesta última empres  que 
va fer la millor oferta. 
 
Respecte a l’al·lusió que ha fet a les atencions benefiques diu que és evident que pujaran 
segur, però els 15.000 € són el que són i aquí després hi hem d’incorporar també 
aquestes aportacions que ens venen ja sigui de Diputació, Consell Comarcal o la 
mateixa Generalitat i amb la mesura del possible les aniran atenent i s’hauria de 
duplicar, triplicar o quadruplicar possiblement en funció de que es vagi produint les 
necessitats, les quals les miraran d’atendre des de l’Àrea de Serveis Socials, la regidora i 
tot l’equip de govern, les posaran en consideració i si veuen que s’ha d’augmentar doncs 
ho plantejaran. Afegeix que, i és un comentari que  vol que s’interpreti de la millor 
manera possible, hauran de prendre segons quines decisions però el que no podran  
atendre, com en alguns casos es sol·licita en  visites de gent, són quotes d’hipoteques. 
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Respecte dels interessos per operacions de crèdit s’observarà com tota la partida puja 
bastant més, bàsicament perquè les operacions de préstec a curt termini, tal com li va 
explicar el dia en que es varen reunir, en posar-li  l’exemple de la operació de tresoreria 
que s’ha renovat amb Caixa Penedès que la tenien, si no ho recorda malament a un 4 i 
poc %, l’any passat, i ara la tenen al 8,25 % aproximadament, i pel que respecta als 
interessos d l’operació de crèdit amb Catalunya Caixa ara mateix no li sap contestar 
amb propietat però ja ho farà. 
 
Conclou dient que  per tant, en resum, ell pot entendre que el pressupost podria ser 
d’una altre manera però que és un pressupost que l’ha elaborat conjuntament tot l’equip 
de govern amb aportacions de tots els regidors i regidores amb la voluntat de que cada 
regidoria pugui prestar aproximadament els mateixos serveis que estava prestant, i 
aproximadament amb la mateixa qualitat i que en general, creuen que és un pressupost 
que ha de garantir la continuïtat de tots els serveis  que fins ara s’estan prestant, i amb 
una qualitat si més no similar.   
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló pren la paraula per fer uns aclariments, el primer dels quals consisteix en que si 
realment el senyor Alcalde pensava que aquest any reduiria la consignació de les dietes i 
de les atencions protocol·làries i està proposant un pressupost ajustat, ho podien haver 
reflectit directament. 
 
En segon lloc, al respecte dels consorcis indica que pel que fa al Consorci de formació i 
iniciatives del Bages Sud, el senyor Alcalde ha dit que a Castellgalí li correspon pagar 
80.000 € pel que respecta a la seva liquidació, els quals ha dit que vindran de la 
Diputació de Barcelona directament o deixaran de venir per a inversions i que ella 
considera que es tracta d’una quantitat molt important i que val la pena dir que a lo 
millor es podia haver fet abans i d’una altra manera, i més tenint en compte el benefici 
que se n’ha tret d’aquest Consorci els últims dos o tres anys i que cal tenir en compte 
aquests 80.000 € i el que ha costat cada any.  Pel que respecta al Consorci del Bages per 
a la gestió de residus el deute contret de dos anys és important i que cal tenir en compte 
que part del cost es finança amb la taxa que paguen tots i les paguen puntualment, i el 
senyor Alcalde ha estat jugant amb aquests diners una mica i ha arribat un moment en el 
que s’ha acumulat un deute de dos anys. Afegeix que després ha vingut la Diputació i 
gràcies a ella s’ha donat oxigen als ajuntaments perquè aquestes coses que no acaben 
d’estar bé de moment s’arreglin i es pugui sortir del pas, gràcies també a aquest Decret 
del Govern Central respecte de les factures pendents dels proveïdors, tot el qual ajuda 
molt però que imagina que també hi haurà unes contres en el sentit que els ajuntaments 
hauran de comprometre’s a que no passin aquestes coses.  
 
Prossegueix dient que si acumulem més préstecs, més interessos, si afegim que 
s’imagina que d’aquesta manera no es permetrà que es puguin acumular 800.000 € amb 
factures a proveïdors, i els ingressos disminueixen i es preveu que continuaran en 
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aquesta situació durant un temps, sí que la situació és un problema important o no 
important, l’adjectiu no el sap, però sí que és un problema.  
 
Al respecte dels plans d’ocupació manifesta la senyora regidora Eva Llovet que creu 
recordar que si l’any passat pujaven uns 100.000 €, és gent que va estar treballant i va 
estar fent molta feina, i una feina que per exemple entre d’altres coses era netejar 
parcel·les que van quedar per netejar, que no s’ha fet tota la feina que s’havia de fer, és 
a dir, aquest any a més a més doncs moltes de les feines que aquests plans d’ocupació 
desenvolupaven no es faran, doncs bé, tot plegat ho troba complicat per veure com es 
solventa però sí que espera que hi hagi alguna idea més que deixar les quatre despeses. 
 
Conclou dient que almenys aquest any, a diferència del passat en el que es varen queixar 
de la demora en la presentació del pressupost, ens hem avançant en el temps i reconeix 
l’esforç. 
 
El senyor Alcalde li respon que l’esforç, potser ho tenia que haver dit al principi,  és 
més de l’àrea interna de secretaria, de tot el personal administratiu i tècnic de 
l’Ajuntament, que han forçat una mica perquè això estigues tot a punt i que al respecte 
d’aquestes mesures s’hi referirà al final de la sessió amb motiu del pla d’ajust. Afegeix 
que evidentment tenim un problema i que ell vol ser optimista per naturalesa i vol 
creure que se’n sortiran i aquest problema no només el té aquest ajuntament sinó tots els 
ajuntaments de Catalunya que aquests darrers anys han generat uns serveis que amb la 
minva d’ingressos són difícils de mantenir, i que per tant aquestes mesures les hauran de 
prendre no només l’any 2012 sinó també en els següents, però que sense treure-li 
importància al problema, creu que seran capaços de sortir-se’n. 
 
Respecte del C.F.I.B.S. exposa el senyor Alcalde que els costos d’aquesta liquidació són 
bàsicament pel personal que hi ha, i en aquest sentit també li sembla que hi havia dues 
pòlisses de crèdit pendents d’amortitzar,  perquè després encara hi havia alguns 
ingressos pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament que quedaven 
bàsicament compensats, però evidentment allà hi havia nou persones treballant, que han 
fet bona feina, a les quals s’ha de reconèixer tot l’esforç, dedicació i entrega que han 
tingut fins a l’últim dia i que creu que també és en aquest moment oportú reconèixer-ho 
però que la liquidació que es fa  és de 33 dies per any treballat i que això té un cost i no 
hi ha molts anys d’antiguitat però sí que n’hi ha d’alguna persona que en té 8 i 9 anys, i 
això puja el que puja, i la distribució proporcional per a població és la distribució que 
s’ha seguit sempre pel que fa a les despeses i aportacions del Consorci. Afegeix que ell 
vol trencar una llança a favor del C.F.I.B.S., en el sentit de que s’ha fet molta feina en 
molts moments si bé en algun moment es pot haver no encertat amb la decisió o en 
algun moment es pot no haver estat acurat en alguna qüestió però ell creu que era un 
Consorci de referència a la província de Barcelona i que les retallades en quan a cursos 
de formació del fons europeu bàsicament, de moltes subvencions, va fer saltar l’alarma 
fa un any i mig aproximadament o un parell d’anys com ha dit la senyora regidora. Ho 
han fet ara perquè també les condicions generals han permès poder-ho fer, i tampoc creu 
que el cost del tancament hagués estat molt diferent fa un any i mig. 
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Respecte del Consorci del Bages per a la gestió de residus, diu el senyor Alcalde que no 
és que hagi estat jugant amb els deutes, el que passa és que sí que és evident, potser per 
coneixement de com funcionava la institució, que allà problemes de tresoreria no en 
tenen i que d’alguna manera es podien endarrerir més del compte i per això ara en breu 
ho regularitzaran però la previsió és que això no torni a passar, però si que era conscient 
que ho podien suportar, el mateix que diu que succeeix amb Cespa que és l’altre 
empresa a la que se li deu una quantitat important. Cespa és l’empresa  adjudicatària del 
contracte de recollida d’escombraries i en aquest sentit no ha liquidat cap interès de 
demora, ara, afegeix,  hi ha proveïdors petits que si no els hi pagues al cap de 3 o 4 
mesos doncs se n’aniran a l’aigua i ni el Consorci de residus, ni Cespa encara que 
s’hagin endarrerit tot aquest temps deixaran de funcionar. 
 
Pel que respecta als plans d’ocupació de l’any 2011, diu el senyor Alcalde que  pujaven 
a 107.000 € i evidentment si no poden contractar a aquesta gent amb subvenció no se la 
pot contractar amb recursos propis. Les idees les plantejarà en aquest pla d’ajust que 
evidentment ens obligarà a prendre tota una sèrie de decisions, tota una sèrie de mesures 
i que hi hauran d’estar molt atents, i que per tant, és un oxigen com ha dit la senyora 
regidora, que ens donarà a tots els ajuntaments, alguns l’ utilitzaran, altres no, en funció 
cadascú de les seves circumstàncies, però que ells utilitzaran perquè en les altres 
condicions per despesa corrent, amb la Llei d’Hisendes Locals, no podríem anar a crèdit 
per a pagar despesa corrent, i per tant s’ha d’utilitzar, tot i que l’import, ja ho explicarà 
en el seu moment, és d’aquests més de 800.000 €. Tenim un problema, sí, diu el senyor 
Alcalde,  però ell creu que amb la gestió, amb la capacitat i amb la dedicació de tot el 
personal de la casa,  amb la dedicació i el coneixement d’aquest equip de govern, 
s’intentarà reconduir la situació perquè això sigui un problema més petit o no tan 
important pel futur i puguem anar subsistint de la millor manera possible. 
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual 
transcrita literalment, diu: 
 
 
“Vist el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Castellgalí per a l’exercici de 2012 
que l’Alcaldia-Presidència del mateix, en la forma prevista pels articles 168 del R. D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals i l’art. 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de l’esmentada Llei, en matèria 
pressupostària. 

Atès que el mateix conté la documentació que exigeix l'article 168 del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 

Vist l'informe emès per la Secretaria - Intervenció. 
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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 següents, 
 

A C O R D S 
 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2012 que conté 
el següent resum per capítols de l’estat d'ingressos i de despeses: 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2012 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

1 DESPESES DE PERSONAL    609.509,68

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS     1.105.136,09

3 DESPESES FINANCERES          42.600,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS        206.428,82

6 INVERSIONS REALS        286.664,68

7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL                    0 

8 ACTIUS FINANCERS                    0

9 PASSIUS FINANCERS        113.048,18

 
TOTAL DESPESES 

 

 
    2.363.387,45
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PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2012 
 
ESTAT D’INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

1 IMPOSTOS DIRECTES        987.500,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES          32.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS        549.563,26

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS        446.212,08

5 INGRESSOS PATRIMONIALS       1.340,00

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                  0,00 

7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL        346.772,11

8 ACTIUS FINANCERS              0,00

9 PASSIUS FINANCERS                    0,00

 
TOTAL INGRESSOS       2.363.387,45

 
                       
Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies a comptar des 
del primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
Província, per tal que les persones interessades el puguin examinar a la Secretaria 
Municipal en hores d’atenció al públic per tal de formular les al·legacions i 
reclamacions que consideren convenients, amb el ben entès que de no produir-se’n cap 
s’entendrà aprovat definitivament en els termes del que disposa l’article 169.1 del R.D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost al 
Ministeri d’Economia i Hisenda i un altre al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
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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 vots en contra, els quals es 
corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i 
Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, 
l’aprovació dels acords que la mateixa conté, i que són els que es transcriuen literalment 
a continuació:  
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2012 que conté 
el següent resum per capítols de l’estat d'ingressos i de despeses: 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2012 
 
ESTAT DE DESPESES 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

1 DESPESES DE PERSONAL    609.509,68

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS     1.105.136,09

3 DESPESES FINANCERES          42.600,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS        206.428,82

6 INVERSIONS REALS        286.664,68

7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL                    0 

8 ACTIUS FINANCERS                    0

9 PASSIUS FINANCERS        113.048,18

 
TOTAL DESPESES 

 

 

    2.363.387,45
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PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2012 

ESTAT D’INGRESSOS 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 

1 IMPOSTOS DIRECTES        987.500,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES          32.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS        549.563,26

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS        446.212,08

5 INGRESSOS PATRIMONIALS       1.340,00

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                  0,00 

7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL        346.772,11

8 ACTIUS FINANCERS              0,00

9 PASSIUS FINANCERS                    0,00

 
TOTAL INGRESSOS       2.363.387,45

 
                       
Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies a comptar des 
del primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
Província, per tal que les persones interessades el puguin examinar a la Secretaria 
Municipal en hores d’atenció al públic per tal de formular les al·legacions i 
reclamacions que consideren convenients, amb el ben entès que de no produir-se’n cap 
s’entendrà aprovat definitivament en els termes del que disposa l’article 169.1 del R.D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de 
les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost al 
Ministeri d’Economia i Hisenda i un altre al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
5. APROVACIÓ SI S’ESCAU DE LA PROPOSTA D’ACORD D’ALCALDIA 
SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS I DE LA 
CERTIFICACIÓ FINAL D’OBRA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 
LES PISCINES MUNICIPALS DE CASTELLGALÍ, FASE I.  
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El senyor Alcalde exposa al ple que en diferents sessions del mateix s’ha parlat 
d’aquesta obra i que no pot deixar de reconèixer que en quan a la gestió tècnica 
d’aquella no ha estat exemplar. 
 
Afegeix que tot i això, l’acta de preus contradictoris ja fa uns mesos que la tenien i que 
no l’han  volgut aprovar fins no tenir la certificació final de les obres que també l’ha 
d’aprovar el ple. 
 
Respecte de l’acta de preus contradictoris indica el senyor Alcalde que la mateixa 
respon també a la necessitat de justificar una subvenció que tenim d’un ajut de 
Presidència de la Diputació de Barcelona per un import de 68.000 € aproximadament. 
 
Pel que fa a la certificació final de les obres manifesta el senyor Alcalde que la mateixa 
respon a la necessitat d’endreçar i rectificar errors, en conceptes que no estaven 
correctes, en una o en altra de les quatre certificacions aprovades, i aquí doncs també ha 
de reconèixer que en el seu moment el Grup municipal de Convergència i Unió va fer 
al·lusions al respecte, i per tant doncs a nivell tècnic alguns conceptes i amidaments es 
van tenir en compte les seves aportacions i per tant també cal agrair aquestes 
aportacions. Afegeix que de totes maneres les certificacions d’obres, segons l’article 
corresponent de la Llei de Contractes, són reconeixements a compte del pagament final, 
i per tant, es poden esmenar els errors que hi puguin existir amb la certificació final de 
les obres, que és el document que es presenta al ple per a la seva aprovació. 
 
Afegeix que ha de reconèixer que és la primera certificació final d’obres que s’aprova 
no només en aquest mandat, sinó el que recorda en tots els anys de la seva gestió, fins i 
tot abans de ser en aquest cas alcalde, però que cal tenir en compte la complexitat 
d’aquesta obra, que hi ha hagut discrepàncies i que hi havia un termini d’execució molt 
curt per part de l’empresa constructora, i que tal com ha dit el seguiment per part de la 
direcció de l’obra no ha estat exemplar, tot el qual ha fet necessari clarificar aquests 
conceptes amb aquesta certificació final d’obra. Diu així mateix que no ho havien fet 
abans tampoc perquè no hi havia masses divergències quan es feien els tancaments de 
les obres, amb termes econòmics, i per tant, quan ja no hi ha aquesta necessitat i quan es 
tanca aproximadament sobre el preu que correspon doncs no l’havien feta mai.  
 
Diu així mateix que al respecte de la certificació final de l’obra que les dues primeres 
certificacions tenien l’IVA del 16% i quan es va adjudicar doncs això no se sabia si es 
modificaria i que les dues últimes certificacions i aquesta acta de preus contradictoris 
tenen incorporat el 18 % vigent. Conclou dient que per tant, amb la certificació final de 
l’obra, el cost ascendeix, sumant les quatre certificacions ja aprovades, i aquesta acta de 
preus contradictoris, a 520.141,45 € sense I.V.A. i l’IVA, corresponent és de 91.008,25 
€.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, diu que sobre aquesta certificació, que no ha vist, hi votaran en contra atès que 
l’obra de la piscina ha estat un desastre i tot un despropòsit. Indica que hi ha hagut un 
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munt de coses i que tècnicament he estat molt mal portada aquesta obra, i que ells que 
no són experts en obra pública els hi ha estat complicadíssim seguir com s’ha 
desenvolupat aquesta obra. 
 
Diu així mateix que degut a que hi va haver uns accidents o uns incidents en la piscina 
que no tenen res a veure amb l’execució de l’obra, el seu grup municipal es va donar 
compte  de coses que no funcionen i que no estan correctes. Tot i no ser uns experts, 
prossegueix dient la senyora regidora,  han vingut, han agafat la documentació de que 
disposaven i l’ham posat sobre la taula amb el senyor Jordi Oliveras, l’antic regidor que 
ha estat constructor d’obra pública i que ha estat fent obres públiques per tot arreu i n’ha 
fet un munt, i els ha dit que era un despropòsit. Afegeix que després, a més a més, s’hi 
ha d’afegir que  han intentat demanar documentació i com un diàleg,  i voler aclarir 
coses i al final de tot, ens ha donat la sensació que els han ignorat, despistat, enredat una 
mica, tot plegat. Fins que al final ja varen agafar l’última, al respecte va ser que el tècnic 
senyor Jordi Llatjós els hi  va dir que els hi donaria un document i no els ha trucat mai 
més i no els ha dit res mai més. Diu així mateix la senyora regidora que després de 
venir, tornar a venir, i demanar, rectificar documents, dir-nos que aquest no era el bo, 
donar-nos-en un altre, tot això durant un període d’un any de temps. L’última cosa és 
que inclús venen a buscar un document, els diuen que existeix, els diuen que ara no ho 
tenen, els diuen que el hi donaran i que els trucaran, i ni els truquen ni els el donen.  
 
Davant d’això diu la senyora regidora que varen  agafar tota la documentació que tenien 
i varen dir d’anar a l’Oficina Antifrau, de deixar-ho allà a sobre i que s’ho mirin perquè 
ells ja no arriben, els supera, ja fa temps que els superava però és que si a sobre et 
maregen doncs encara més. Entre altres coses ho acaben decidint així perquè hi havia 
coses evidents, hi havia coses com que s’havien certificat la inclusió d’elements a l’obra 
que estaven certificats i que no hi eren, coses d’aquest tipus. Llavors ells ho varen 
detectar i l’equip de govern suposa que en van estar al cas de fer-ne aquest seguiment i 
això i tampoc els han cridat per a parlar d’aquest tema. Llavors ells acaben decidint 
això. Afegeix que el senyor Alcalde diu que és el primer cop que es donen aquestes 
situacions en una obra i que ella no ho sap, si és el primer cop que s’han detectat  perquè 
ells no es posaran a mirar res perquè no, i en aquest cas, torna a repetir, és que estaven 
per un altre tema, o per un tema que han de tenir a veure amb l’obra, però que varen a 
espetegar amb tot això. Conclou dient que si a sobre és el resum final és que s’acaben 
pagant 600.000 € per aquesta piscina ja és la guinda, i a més a més li voldria comentar 
que entre mig de tot això informació oficial que han obtingut d’aquí, que ara aquest 
paper és el bo, ara no,   errades que s’han donat, casualitats que han afegit més confusió, 
però han estat un cúmul d’errades, i  que en tot cas el regidor d’urbanisme potser és el 
que hauria d’investigar més que no pas ells. 
 
El senyor Alcalde li respon que evidentment massa satisfacció per com ha quedat 
l’equipament interpreta que no la tenen i que segurament no es tenien que haver cregut 
el termini d’execució que va proposar l’empresa constructora en la seva proposició, el 
qual va ser un dels motius per adjudicar-li el contracte i que per tant potser varen 
cometre també aquest error perquè bé és evident que hi havia eleccions per endavant, i 
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no vol pas dir que quan t’ho diu una empresa i t’ho creus, tot i preguntar-li si podrà ser i 
et diu que sí. Afegeix que és evident que no està content ni satisfet d’això, i que en 
aquest sentit de l’equipament en si, l’equip de govern deia que és un equipament 
absolutament correcte, compleix les característiques que requeria i respecte del cost 
discrepa d’aquesta afirmació dels 600.000 € . 
 
Respecte de la informació donada en aquest cas pel senyor  Jordi Llatjós com a tècnic, 
una informació oficial no era, perquè la informació oficial es dona amb documents i per 
tant, les expressions dels tècnics és possible que també, que en aquest cas, despistessin 
més, doncs en aquest cas el seu grup municipal però que evidentment doncs la 
informació oficial és la quina s’incorpora en els expedients i la quina hi ha en els 
diferents expedients, el de licitació, el d’aprovació del projecte, contractació, en tots els 
expedients que s’han de fer. Ara bé, prossegueix dient el senyor Alcalde, evidentment 
faran front a tot el que se’ls requereixi, a tota la documentació que se’ls requereixi, i per 
tant, bé hi ha les dues coses. Una,  creu ell, el seguiment i la direcció de l’obra, a nivell 
tècnic i l’altre, aquest és un error que assumeix ell a part de l’equip de govern, ja que el 
senyor Oscar Aparicio hi era quan no era el regidor d’Urbanisme, de creure’s el termini 
d’execució que l’empresa constructora va oferir, el qual ningú li va obligar a posar-lo.  
 
Afegeix que eren conscients que seria una obra complicada, perquè tenia una 
complexitat, qualsevol imprevist o qualsevol cosa podia alterar el termini d’execució i 
per tant, doncs tot i que van gairebé jurar sobre la Bíblia que sí que ho podrien fer per 
aquest termini, desprès el resultat evident va ser que no, i d’aquí doncs alguna 
extratemporalitat dels terminis en que s’han aprovat aquestes coses. Conclou dient que 
li pot assegurar, que estan absolutament tranquils de tot el procediment i que respecte de 
les afirmacions que algun tècnic hagi pogut fer li’n demana disculpes si els han 
distorsionat, però que no s’ha fet amb ànim ni d’ignorar-los, ni d’enganyar-los i que 
amb els terminis d’execució de l’obra li pot assegurar que serà una de les qüestions en 
que com a Alcalde, i amb l’equip de govern així ho ha compartit, no es creuran segons 
quines coses d’ara en endavant.  
 
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: 
 
 “Vista l’acta de preus contradictoris redactada per la direcció facultativa i executiva de 
les obres del Projecte bàsic i executiu de les piscines municipals de Castellgalí (fase 1) 
que es correspon a unitats d’obra no incloses en el projecte o les característiques de les 
quals difereixen substancialment d’aquestes, la qual té l’import de 57.503,27 €, sense 
comptar l’Impost sobre el valor afegit, el qual té l’import de 10.350,59 €. 
 
Considerant que la introducció d’aquestes unitats d’obra s’han degut a raons d’interès 
públic o a causes imprevistes, de conformitat amb el que disposa l’article 202 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, en la seva redacció prèvia a 
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l’entrada en vigor de la Llei 2/2011 de 4 de març, d’economia sostenible, el qual resulta 
d’aplicació en virtut de la Disposició Transitòria setena d’aquesta última Llei. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 217.2 de la LCSP, havent estat 
atorgada audiència al contractista, aquest ha expressat la seva conformitat en l’acta de 
preus contradictoris. 
 
Tenint en compte que pel finançament de l’import d’aquesta acta de preus contradictoris 
la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament de Castellgalí un ajut per import de 
68.000,00 € i que a l’aplicació pressupostària 342/60910 del pressupost de l’Ajuntament 
de l’any 2010 (exercicis tancats) hi ha consignació adequada i suficient per a la 
disposició de la despesa i el reconeixement de l’obligació. 
 
Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció que obra a l’expedient. 
 
Vista la certificació final de les obres del Projecte bàsic i executiu de les piscines 
municipals de Castellgalí (fase 1) redactada per la direcció facultativa i executiva de les 
obres i signada pel contractista, la qual té un import de 520.141,45 €, sense comptar 
l’Impost sobre el valor afegit, el qual té l’import de 91.008,25 €,  emesa de conformitat 
amb el que disposa l’article 218.1 de la LCSP. 
 
De conformitat amb les atribucions que confereix al ple de l’Ajuntament l’article 274.2 
del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, aquesta Alcaldia sotmet a la consideració del ple, per si 
escau la seva aprovació, l’adopció dels següents, 
 

ACORDS: 
 
Primer: Aprovar l’acta de preus contradictoris de les obres del Projecte bàsic i executiu 
de les piscines municipals de Castellgalí (fase 1), la qual té l’import de 57.503,27 €, 
sense comptar l’Impost sobre el valor afegit, el qual té l’import de 10.350,59 €. 
 
Segon: Aprovar la certificació final de les obres del Projecte bàsic i executiu de les 
piscines municipals de Castellgalí (fase 1) la qual té l’import de 520.141,45 €, sense 
comptar l’Impost sobre el valor afegit, el qual té l’import de 91.008,25 €. 
 
Castellgalí, 20 de març de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per cinc vots a favor, que es 
corresponen als/a les cinc regidors/es adscrits/es al  grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”presents a la sessió i quatre vots en contra, els quals es 
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corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i 
Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, 
l’aprovació dels acords que la mateixa conté, i que són els que es transcriuen literalment 
a continuació:  
 
Primer: Aprovar l’acta de preus contradictoris de les obres del Projecte bàsic i executiu 
de les piscines municipals de Castellgalí (fase 1), la qual té l’import de 57.503,27 €, 
sense comptar l’Impost sobre el valor afegit, el qual té l’import de 10.350,59 €. 
 
Segon: Aprovar la certificació final de les obres del Projecte bàsic i executiu de les 
piscines municipals de Castellgalí (fase 1) la qual té l’import de 520.141,45 €, sense 
comptar l’Impost sobre el valor afegit, el qual té l’import de 91.008,25 €. 
 
 
6. 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 QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2011. 
 
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 quart trimestre de l’any 2011, 
segons escrit presentat amb data 26 de gener de 2012 (Registre d’entrada núm.: 116/12). 
 
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 
4t. trimestre de 2011, saldo a favor de l’Ajuntament  3.512,80 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
4t. trimestre de 2011, saldo a favor de l’Ajuntament  5.843,98 € 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents: 
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A C O R D: 

 
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 4t. trimestre de 
l’any 2011, 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 9.356,78 € . 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 20 de març de 2011. 
 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
  
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per cinc vots a favor, que es 
corresponen als/a les cinc regidors/es adscrits/es al  grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”presents a la sessió i quatre abstencions, les quals es 
corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i 
Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, 
l’aprovació de l’acord que la mateixa conté, i que és el que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 4t. trimestre de 
l’any 2011, 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 9.356,78 € . 
 
 
7. 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 QUART TRIMESTRE DE 2011. 
 
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 26 de gener de 2012 (Registre d’entrada núm.: 116/12), 
corresponent al quart trimestre de 2011. 

 



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

 24

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 dels següents: 
 
 

A C O R D 
 

Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del quart 
trimestre de 2011, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 1.178,75 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 20 de març de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per cinc vots a favor, que es 
corresponen als/a les cinc regidors/es adscrits/es al  grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”presents a la sessió i quatre abstencions, les quals es 
corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i 
Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, 
l’aprovació de l’acord que la mateixa conté, i que és el que es transcriu literalment a 
continuació:  
 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del quart 
trimestre de 2011, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 1.178,75 €. 

 
 
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DEL COMPTE DE 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2011 PRESENTAT PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i 
la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Atès que d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
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106.3 de la de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 8 b) 
del Reglament General de Recaptació, aprovat pel R.D. 939/2005 de 29 de juliol, el ple 
de l’Ajuntament de Castellgalí va aprovar efectuar la delegació a la Diputació de 
Barcelona de les facultats de gestió i recaptació dels ingressos tributaris que consten al 
Compte de Gestió de l’Organisme de Gestió Tributària d’aquest últim Ens, corresponent 
a l’any 2010 i que integra l’expedient. 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2011 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus 
públics liquidats corresponents a aquest Ajuntament. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb 
els fons transferits a l’Ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix el Text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de 
les Hisendes Locals i que importa les quanties següents: 
 

• Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011: 
 

Rebuts                                    0,00 
Liquidacions                           35.837,10 

 
 
• Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2011: 
 

Rebuts                         183.449,48 
Certificacions                         319.215,01 

 
 
La Comissió Informativa Permanent d’Hisenda de l’Ajuntament de Castellgalí acorda 
per unanimitat elevar a la consideració, i si s’escau, aprovació del ple, l’adopció dels 
següents: 
 
 

A  C  O  R  D S : 
 
Primer: Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2011 presentat per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Notificar el precedent acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.  
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 



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

 26

 
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: Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2011 presentat per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Notificar el precedent acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona.  
 
 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ AL MANIFEST EN RELACIÓ ALS 
PUNTS NEGRES QUE EXISTEIXEN A LA C-55. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que tal com saben els regidors i regidores actualment no 
passen mocions de caràcter polític però aquesta creuen que afecta directament als veïns i 
veïnes del municipi que representen i per tant, es proposa l’adhesió a un manifest que va 
néixer en el Consorci Viari de la Catalunya Central, en que hi participa el Consell 
Comarcal,  la Cambra de Comerç de Manresa i la de Berga, el Montepio de Conductors i 
diferents entitats i al qual ja s’hi han adherit alguns Ajuntaments. 
 
Indica que es fa referència a aquests punts negres existents en aquest tram de carretera 
entre Manresa i el túnel de Bogunyà bàsicament. Afegeix que per desgràcia són motiu de 
noticia i necrològica en molts casos, els d’accidents en uns punts quilomètrics que aquí 
s’hi esmenta, un dels quals està situat al terme municipal de Castellgalí. 
 
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 manifest del Consorci Viari de la Catalunya Central en relació als punts negres 
que existeixen a la C-55, el qual transcrit literalment diu: 
 
Després dels darrers accidents viaris al tram sud de la C-55, que han causat tres víctimes 
mortals des de l’inici del 2012 i que ja acumula més d’una vintena de víctimes en els 
darrers dotze anys, diversos agents i organismes del Bages, entitats sotasignants 
d’aquest document, volem manifestar: 
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·  Recordem al Govern de la Generalitat les demandes reiterades que ha rebut per part 

del territori –especialment del Consorci Viari, amb representants de les 
administracions i agents econòmics, socials i polítics- per fer el desdoblament del 
tram sud de la C-55 com a mesura de millora viària de la comarca i com a mesura 
preventiva per disminuir el nombre d’accidents en aquesta via, així com l’eliminació 
del peatge de l’autopista C-16 o la implantació de bonificacions per als ciutadans del 
Bages. 

 
·  Recordem que el quilòmetre 26,8 de la carretera C-55 és un punt negre que, sense el 

desdoblament, s’ha d’eliminar estudiant amb urgència els factors que actualment 
afecten negativament la circulació en aquesta via i la fan especialment perillosa. 

 
·  Recordem que en la legislatura anterior, l’any 2010, la Generalitat va dur a terme 

unes accions a l’enllaç de la variant est de Manresa, la C-55, amb el barri de Sant 
Pau, però que no van resoldre definitivament la problemàtica d'aquest punt perillós. 
El Consorci va demanar que els màxims responsables de la Generalitat en matèria 
d’infraestructures rebessin una delegació de la “Plataforma no + Km. 27”, que ja 
havia recollit 20.000 signatures perquè es prenguessin mesures urgents a aquest 
indret per reduir-ne l’accidentalitat. 

 
·  Donem suport a la iniciativa de l’Ajuntament de Manresa amb la Generalitat de 

Catalunya que han anunciat obres de millora al punt negre de la C55, però de 
moment només es parla de redactar un projecte, sense que el finançament estigui 
inclòs en els pressupostos de la Generalitat i sense aclarir terminis sobre l’inici de les 
obres. 

 
·  Donem suport a la plataforma ciutadana que reclama “El desdoblament de la C-55 i 

l’abandonament de les comunicacions” al Bages entenent que cada dia, milers dels 
nostres ciutadans han d’utilitzar aquesta via per desplaçar-se al lloc de treball, a la 
universitat, o fer altres gestions. El tren de Renfe no és una alternativa i el pagament 
de l’autopista tampoc. 

 
En aquest sentit, proposem, a no ser que hi hagi una solució tècnica millor, el següent: 
 
1) Com que hi ha certa tendència que els vehicles que circulen en sentit Abrera ho facin 

a una velocitat més elevada de la permesa, ja que provenen d’un tram viari 
descendent de gran desnivell, reforçar la senyalització de limitació de velocitat. 
Proposem utilitzar marques viàries d’efecte òptic chevron en aquest carril, en els 
darrers 100 metres abans d’arribar al pont. Les marques chevron tenen forma de V 
invertida o fletxa i s’agrupen en blocs que van reduint l’espai entre elles, provocant 
un efecte òptic d’augment de la velocitat i reducció del carril, que porta el conductor 
a reduir la velocitat de forma automàtica. 
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2) Modificar el carril d’incorporació i posar-hi senyalització horitzontal que delimiti 
clarament on ha de parar el vehicle abans d’incorporar-se al carril principal, ja que la 
incorporació a la C-55 dels vehicles procedents de la ciutat de Manresa es fa a través 
d’un carril d’acceleració que es va estrenyent gradualment, de manera que alguns 
dels vehicles que l’utilitzen, en lloc d’aturar-se i cedir el pas, acaben per envair part 
del carril prioritari dels que circulen en sentit Abrera, amb el conseqüent perill que 
això suposa. 

 
3) Quan es produeix l’entrada al pont, en sentit Abrera, s’entra en un tram especialment 

perillós ja que no hi ha el peralt adequat ni l'amplada necessària. Per això demanem 
una actuació ràpida i urgent en aquest sentit, per tal de millorar aquest tram. 

 
4) Incorporar també senyalització clara i vistosa per reduir la velocitat en el sentit 

Manresa, a més de la del sentit Abrera, i així reduir l'efecte d'un possible impacte 
frontal de vehicles que circulin el sentits oposats. El punt perillós, sentit Manresa, es 
troba al final del pont, després d'un tram recte relativament llarg on alguns vehicles 
superen fàcilment la velocitat aconsellable. 

 
Finalment, demanem que el Govern de la Generalitat actuï sobre els punts negres de tota 
la comarca del Bages, prioritzant entre d’altres els punts quilomètrics 17.100, 
18.100 i 18.500 de la C-55. Val a dir que en aquesta carretera al terme de Castellbell i 
el Vilar (km. 16.700) la intensitat mitja diària és de 28.000 vehicles; i en el terme de 
Castellgalí (km. 23.100), la mitjana és de 32.100 vehicles. La xifra de la intensitat 
mitjana diària (IMD) d’aquesta via justifica la necessitat urgent de desdoblar-la, i també 
desplaçar de manera urgent una part del trànsit a l’autopista Terrassa-Manresa com a 
mesura ràpida, si l’objectiu és reduir considerablement la sinistralitat. 
 
Aprofitem també per fer un prec als nostres ciutadans i els demanem la seva 
col·laboració, demanem respecte sobre els límits de velocitat, reduir-la quan sigui 
necessari, tenir en compte les inclemències del temps, evitar anar amb presses, i en 
general estar atents a les circumstàncies puntuals del trànsit per adequar la conducció. 
 

Manresa, 13 de març de 2012.” 

 

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

ACORDS: 
Primer: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí al manifest en relació als 
punts negres que existeixen a la C-55. 

Segon: Comunicar l’adopció del present acord al Consorci Viari de la Catalunya 
Central. 
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No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 19 de març 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: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí al manifest en relació als 
punts negres que existeixen a la C-55. 

Segon: Comunicar l’adopció del present acord al Consorci Viari de la Catalunya 
Central. 

 
 
10. MOCIÓ PER RAÓ D’URGÈNCIA: APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA 
D’AJUST DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ CONTEMPLAT A 
L’ARTICLE 7 DEL REIAL DECRET-LLEI 4/2012 DE 24 DE FEBRER. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que abans de passar al torn de precs i preguntes i prèvia 
votació de la seva inclusió per raó d’urgència, cal sotmetre a l’aprovació del ple el Pla 
d’Ajust que demana el Decret-Llei 4/2012 de 24 de febrer de 2012 i també vol fer palès 
el reconeixement a tota la tasca que durant aquest mes d’abril internament hi ha hagut 
des de Secretaria-Intervenció amb tot el personal de la casa perquè es pugui disposar 
avui d’aquest mecanisme. Afegeix que l’Ajuntament té de marge fins el 31 de març per 
a presentar-lo però com els hi va avançar, si estava apunt, com és el cas, el poden 
presentar a aprovació i durant el dia de demà doncs s’haurà d’enviar al Ministeri 
d’Hisenda perquè l’aprovin.  
 
Acte seguit sotmet a la votació del ple la inclusió per raó d’urgència d’aquest punt a 
l’ordre del dia de la sessió, la qual cosa és aprovada per unanimitat dels membres del 
ple. 
 
A continuació es procedeix a donar lectura de la moció per raó d’urgència la qual 
transcrita literalment, diu: 
 
 

“MOCIÓ PER RAÓ D’URGÈNCIA 
 
 
“En Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellgalí, atès 
el que disposa l’article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012 de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per a establir un 
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mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals i vista la 
necessitat de l’aprovació per part del ple de l’Ajuntament del Pla d’ajust, el qual no ha 
pogut estar redactat abans de la convocatòria de la sessió ordinària del ple a celebrar-se 
el dia d’avui, d'acord amb el que disposa l'article 106.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, eleva a la consideració del ple, prèvia adopció per part del mateix de l'acord 
d'inclusió en l'ordre del dia per raó d'urgència, la present,   
 
 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’AJUST DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ CONTEMPLAT EN L’ARTICLE 7 DEL REIAL DECRET-LLEI 
4/2012 DE 24 DE FEBRER.  
 
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 3 del Reial Decret-Llei 4/2012 de 
24 de febrer, pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris 
per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les 
entitats locals, l’Ajuntament de Castellgalí va trametre amb data 15 de març del present 
per via telemàtica a la Secretaria General de Coordinació autonòmica i local del 
Ministeri d’Hisenda la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament 
que reuneixen els requisits contemplats a l’article 2 del propi Reial Decret-Llei, i la 
suma de les quals té l’import de 835.730,83 €. 
 
Atès que per part de la Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament, d’acord amb la seva 
potestat d’autoorganització,  s’ha procedit a redactar el Pla d’ajust que contempla 
l’article 7 del R.D. –Llei 4/2012 el contingut del qual compleix els requisits que descriu 
l’apartat 2 d’aquest precepte i que s’ajusta al model que determina l’Ordre 
HAP/537/2012, de 9 de març del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
  
Vist l’informe de la Intervenció que integra l’expedient. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple de la Corporació, per si s’escau la seva 
aprovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer: Aprovar el Pla d’ajust de l’Ajuntament de Castellgalí el contingut del qual 
compleix amb els requisits previstos a l’article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per 
a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
 
Segon: Trametre el Pla d’ajust, el dia següent de la seva aprovació pel ple a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per via telemàtica i amb 
signatura electrònica. 
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Tercer: Declarar expressament el compromís de l’Ajuntament de Castellgalí d’adoptar 
les mesures previstes en el Pla d’ajust per a garantir l’estabilitat pressupostària, límits de 
deute i terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb el 
d’amortització de l’operació d’endeutament que es prevegi concertar en el marc del 
Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, el qual és de 10 anys. 
 
Quart: Declarar expressament el compromís de l’Ajuntament de Castellgalí d’aplicar les 
mesures indicades en el Pla d’ajust. 
 
Cinquè: Declarar expressament el compromís de l’Ajuntament de Castellgalí de 
trametre tota la informació que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
consideri necessària per al seguiment del compliment d’aquest Pla d’ajust, així com 
qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per a garantir el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les 
obligacions de pagament a proveïdors. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 28 de març de 2012. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 

   
El senyor Alcalde exposa al ple que el Pla d’ajust neix del Reial Decret de 4/2012 i totes 
aquestes mesures que com han comentat en aquest ple, no deixa de ser una manera de 
donar oxigen per prendre entre tots, cadascú el que li pertoqui, amb rigor i amb el que, 
amb l’exercici de la responsabilitat que li pertoca, les mesures per a poder ajustar 
aquestes desviacions que en aquest sentit hi havia. Afegeix que tot i que no deixa de ser 
oxigen per les administracions que s’hi presentin, hi ha evidentment les obligacions que 
s’hauran de prendre, a les que hauran d’estar molt atents per a que no es produeixin 
situacions de desajustos.  
 
Diu que com ha comentat abans, la quantitat exacta que es va sol·licitar abans del dia 15 
de març al Ministeri d’Hisenda des de l’oficina virtual de coordinació financera de les 
entitats locals va ser de 835.530,83 €, amb un total de 101 factures i un total de 21 
proveïdors. Al respecte diu que vol fer un aclariment respecte aquesta quantitat, ja que 
aquí hi ha factures com per exemple aquests 68.000 € que encara s’han de rebre de la 
Diputació, per exemple, però era d’obligat compliment incorporar-hi totes les factures 
pendents de pagament abans de 31 de desembre de 2011. Posa també per exemple que hi 
ha la de SOREA tot i que s’han pagat 7.000 € amb les liquidacions, doncs aquests 
20.000 i esquaix d’euros que restaven, s’hi han inclòs. Diu així mateix que  hi ha les 
certificacions d’obra del Viure al poble que tenen data abans del 31 de desembre de 2011 
i que  hi ha alguns endossos de factures que seguien el seu curs habitual i que bàsicament 
aquí hi ha les factures de INSTALCAST . Destaca també el cas de CESPA, que diu que 
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és on hi ha també la quantitat més, o el nombre més important de factures i com ha dit 
GRUP MAS EDIFICACIÓ, per algunes d’aquestes que hi ha aquí i evidentment també 
6TELL que se li paga cada mes però que es va 5 o 6 mensualitats endarrerides d’aquí. 
Afegeix que encara hi ha tres factures de ENDESA DISTRIBUCIÓN que eren de quan 
es va fer el subministrament elèctric a l’escola, el subministrament elèctric aquí a la zona 
d’equipaments i el subministrament elèctric a l’escola bressol.  
 
Prossegueix dient que com ha dit abans per a pagar despesa corrent la Llei d’Hisendes 
Locals no permet poder anar a crèdit a llarg termini. Diu també que és evident que no hi 
han incorporat factures petites de despeses corrents de 100, 200 euros i d’aquestes 
magnituds  ja que es van atenent amb principi amb una certa regularitat i perquè són 
empreses petites que en aquest sentit ho poden fer. 
 
Afegeix que cal agrair el suport tècnic rebut de la Diputació de Barcelona que ha 
supervisat el Pla d’ajust i que una vegada aprovat el Pla d’ajust i tramès al Ministeri 
d’Hisenda el dia següent de la seva aprovació, aquest disposa de 30 dies per a aprovar-
lo. Posteriorment, en cas de ser aprovat, s’haurà de concertar una operació de crèdit a 10 
anys amb 2 de carència i amb un tipus d’interès al voltant del 5 % i l’Estat tindrà com a 
garantia el que li correspon a l’Ajuntament en concepte de participació en els ingressos 
de l’Estat (P.I.E.). 
 
Però, prossegueix dient,  de totes maneres aquest Pla d’Ajust el que fa és justificar que 
amb els conceptes d’ingressos i de despeses, es podrà retornar el crèdit. Evidentment 
se’ns exigiran tota una sèrie de mesures i que cada dos anys hi ha la possibilitat de que 
ens auditin i que ens facin el seguiment corresponent des del Ministeri directament i per 
tant, haurem d’estar atents de que facin el seguiment que pertoca. Però  s’ha fet una 
previsió en quan als ingressos raonable, sent conscients com per exemple de l’IBI, que 
l’any proper  s’haurà d’apujar una dècima més però que també hi ha l’augment del 2% 
del valor cadastral que cada any s’incorpora i per tant, han previst uns ingressos en 
aquests 10 anys que van alguns del 2% en el més alt, fins el 2,5% en alguns serveis que 
com ha dit, s’hauran d’augmentar, i un 0,5% en algunes transferències i subvencions en 
aquest sentit diu que hauran d’estar molt atents i gestionar-ho. I per un altre cantó, amb 
les despeses hauran d’aplicar els augments corresponents. 
 
Continua dient que aquest Pla d’ajust recull això, s’ha d’incorporar en cadascun 
d’aquests documents totes les obligacions que té l’Ajuntament, els crèdits que té en 
aquests moments a curt i llarg termini, és a dir, per un cantó incorporar el deute viu que 
ascendeix a 612.889 €, que són tots els crèdits, el retorns de les liquidacions del 2008 i 
del 2009 de la P.I.E., la qual al 2010 ara ha sortit favorable a l’Ajuntament i amb la 
previsió de que el 2012, al setembre del 2012 esperem poder concertar aquesta operació 
amb l’entitat financera que sigui possible fins al 2022 i es podran tornar aquests diners.  
 
Indica que aquestes previsions s’hauran d’incorporar als pressupostos, tant en ingressos 
com en despeses, i també doncs d’alguna manera doncs aquí hi ha la radiografia pel que 
fa referència doncs a les magnituds de l’estalvi brut, de l’estalvi net, del saldo 
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d’operacions no financeres, de tot això que no deixa de fer com un anàlisi econòmic i 
que finalment sí que hi ha aquest exercici, que són els ajustos que possiblement hauran 
de plantejar en alguns serveis de subministraments d’aigua, clavegueram, que bé, no 
tenint taxa de clavegueram i possiblement l’hauran d’incorporar, recollida 
d’escombraries, tractament de residus i sanejament, sanitaris, assistència social, 
educació, cultura, protecció civil, transport urbà, urbanisme, esports i altres serveis.  
 
Afegeix que aquí han previst també dintre de les operacions de crèdit a concertar per a 
poder finançar inversions concretes, quan com a equip de govern o futurs equips de 
govern vulguin plantejar doncs que de cara al 2014 i de cara al 2018 i de cara al 2022,  
es puguin demanar ajuts de caixa i aquests ajuts de caixa de la Diputació són a interès 0 i 
que per tant això doncs el municipi pugui realitzar obres, les quines en el seu moment es 
considerin, per tant, tot incorporant-hi això i amb aquesta relació que hi ha tot 
l’endeutament viu, doncs tot i això permet i es veu factible doncs poder concertar 
aquesta operació. 
 
Conclou dient que  si s’aprova el Pla d’ajust aquest serà viable i aquestes situacions que 
s’han produït d’endarreriment no se seguiran produint i que els proveïdors que consten al 
Pla d’ajust cobraran directament del Ministeri. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, intervé per dir que des del seu grup municipal volen felicitar expressament al 
secretari, al personal administratiu, per la feina que han fet, ja que estan d’acord en que 
fan una molt bona feina. Afegeix que tal com ha dit abans, a part d’avançar en el termini 
de la presentació del pressupost, s’ha ajuntat aquesta feina. 

El senyor Secretari demana la paraula per donar les gràcies per aquestes paraules en 
nom de tot el personal administratiu de l’Ajuntament.  
 
En segon lloc la senyora regidora Eva Llovet pregunta si al respecte dels imports que la 
Diputació avançarà de les aportacions pendents de fer efectives per part de la 
Generalitat a l’Ajuntament, aquests hauran d’anar destinats a amortitzar aquest crèdit o 
se’n podran disposar, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que se’n podran disposar 
i posa per exemple la subvenció de la Diputació per import de 68.000 € en el sentit que 
es rebés abans del 30 d’abril, es podria pagar directament al contractista i aquella 
factura cauria de la llista, i que si es reben després se’n podrà disposar perquè el 
contractista cobrarà l’import directament de l’entitat financera.  
 
Intervé de nou La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló qui diu que això és com posar el comptador a zero i que ja ha vist que 
hi ha un seguiment per part de la Diputació la qual cosa entén que ha de ser d’aquesta 
manera ja que si hi ha aquest ajut és lògic que hi hagi un control, i que tot plegat és una 
bona notícia ja que permet posar el comptador a zero i permetre fer millor les coses. 

Conclou dient que el seu grup s’abstindrà en tractar-se d’un tema sobrevingut que 
acaben d’explicar avui i no han pogut consultar res i per tant s’abstindran a la votació. 
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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 és el que són els que es transcriuen 
literalment a continuació:  
 
Primer: Aprovar el Pla d’ajust de l’Ajuntament de Castellgalí el contingut del qual 
compleix amb els requisits previstos a l’article 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de 
febrer, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per 
a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
 
Segon: Trametre el Pla d’ajust, el dia següent de la seva aprovació pel ple a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per via telemàtica i amb 
signatura electrònica. 
 
Tercer: Declarar expressament el compromís de l’Ajuntament de Castellgalí d’adoptar 
les mesures previstes en el Pla d’ajust per a garantir l’estabilitat pressupostària, límits de 
deute i terminis de pagament a proveïdors, per un període coincident amb el 
d’amortització de l’operació d’endeutament que es prevegi concertar en el marc del 
Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, el qual és de 10 anys. 
 
Quart: Declarar expressament el compromís de l’Ajuntament de Castellgalí d’aplicar les 
mesures indicades en el Pla d’ajust. 
 
Cinquè: Declarar expressament el compromís de l’Ajuntament de Castellgalí de 
trametre tota la informació que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 
consideri necessària per al seguiment del compliment d’aquest Pla d’ajust, així com 
qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per a garantir el 
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, els límits de deute públic i les 
obligacions de pagament a proveïdors. 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES: 
 
En primer lloc, la senyora regidora Núria Lozano i Arcas, adscrita al grup municipal de 
“Convergència i Unió” pregunta per quin criteri s’assignen imports diferents a les 
aportacions que es fan a les entitats del poble, posant per exemple l’AMPA, l’elenc La 
Roda o el Club de Futbol. 
 
El senyor Alcalde li respon que bàsicament les diferencies van en funció de l’activitat 
que desenvolupen i de les que proposen fer aquestes entitats. 
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La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló diu que no hi ha un criteri a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que el 
criteri és sobre aquesta activitat, que, no és el mateix amb tots els respectes, l’associació 
de caçadors o pescadors que fan dues activitats a l’any que l’entitat esportiva que juga 
cada setmana, que té despeses de fitxes, etc, per dir el futbol o l’AMPA. 

En segon lloc  la senyora regidora Núria Lozano i Arcas, adscrita al grup municipal de 
“Convergència i Unió” diu que últimament, ha observat que hi ha molt vandalisme al 
poble, les faroles trencades són una constant, sinó diària, i que l’altre dia no sé que va 
passar amb el fanal del casal, a la qual cosa el senyor regidor delegat de l’Àrea de 
serveis, Òscar Aparicio i Ledesma li respon que va ser un petit accident. 

La senyora regidora Núria Lozano diu que ho pregunta també en relació als contenidors 
que els vàndals llencen per on volen i que l’altra dia un va baixar rodolant carrer avall a 
plena llum del dia i pregunta si s’està fent alguna cosa al respecte, a la qual cosa li 
respon la senyora regidora delegada de l’Àrea de Governació, Ana Belén Jara i 
Martínez qui li diu que els mossos d’esquadra tenen més visites que abans i que és 
veritat que el vandalisme va a èpoques i que aquesta és conflictiva però que s’està sobre 
del tema. 
 
En tercer lloc la senyora regidora Núria Lozano diu que va fer una pregunta, no sap si 
va ser l’any passat i que està esperant que li donin una resposta però com que encara no 
li han donat i era sobre el LINCAT, el tema d’informàtica i preguntava  per què el punt 
d’informació juvenil en  tenia i l’altra Casal no i que està esperant una resposta a la qual 
cosa la senyora regidora delegada de l’Àrea de Governació, Ana Belén Jara li respon 
que ella prefereix parlar amb el tècnic informàtic.  
 
La senyora regidora Núria Lozano diu que es que ja fa ben bé potser 4 mesos que està 
esperant  resposta  i el curs escolar s’acaba i que després ja no li servirà de res, a ella o 
als altres.  
 
Intervé el senyor Alcalde per dit que a banda  de la resposta que li puguin donar més 
explicita, amb més detall, deteniment i que tot el que pertoca, el Punt d’Informació 
Juvenil hi ha aquest programa perquè  el va finançar i  el va atorgar la Secretaria de 
Joventut, amb una aportació que va fer, del material i del programa informàtic i  al 
Casal cultural doncs hi ha els equips potser més vells, que també en el seu moment els 
varen adquirir amb subvencions i aportacions de la Diputació de Barcelona, de cultura, 
de joventut i per tant, ell comenta això i en tot cas emplaça a les regidores a que 
contestin adequadament aquesta petició.  
 
En quart lloc la senyora regidora Maria Isabel Garcia Sansegudo, adscrita AL grup 
municipal de “Convergència i Unió” pregunta amb quin objectiu s’està omplint l’antiga 
piscina de terra a la qual cosa li respon el senyor regidor delegat de l’Àrea de serveis, 
Òscar Aparicio que es fa per aprofitar terres que poden ser costoses de llençar a 
l’abocador i que també així s’hi pot evitar alguna caiguda d’alguna persona que hi entri. 
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No havent cap assumpte més a tractar i essent les 22 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. 
 


