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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2013. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 25 de setembre de 
2013, 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,  i 
Miguel Largo i Coca, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i Castelló, Núria Lozano i 
Arcas i Xavier Guix i Carrera, ell i elles adscrit/es al  grup municipal de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteixen la senyora regidora Maria Isabel García i Sansegundo adscrita al  grup 
municipal de “Convergència i Unió", qui ha excusat la seva assistència ni la senyora regidora 
Carme Lledó i Martinez adscrita al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, qui s’incorporarà a la sessió posteriorment, tal i com s’indicarà. 
  
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 5 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació dels 
assumptes inclosos al següent 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 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 31 de juliol de 2013, l’esborrany de la qual s’ha distribuït 
juntament amb la convocatòria de la present sessió. 

En no formular-se cap observació, el ple acorda per unanimitat i per assentiment aprovar l´acta 
de la sessió indicada. 
 
2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES 

DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I 
D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS DEL PLE. 

 
El senyor Alcalde dóna compte al ple del Decrets dictats des de la darrera sessió ordinària i que 
són els que consten inscrits del número 192/13 al 247/13 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2013. 
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3. 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, SA, DEL SEGON TRIMESTRE DE 
L’ANY 2013, RELATIU A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI.  

 
A sol·licitud del senyor Alcalde, el senyor Secretari procedeix a donar lectura a la proposta 
d’acord que incorpora l’expedient, la qual transcrita literalment, diu: 
 
 “Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons escrit 
presentat amb data 18 de juliol de 2013 (Registre d’entrada núm.: 1130/13), corresponent al 
segon trimestre de 2013. 

 
Atès que, les factures pendents i el saldo de la liquidació, s’ajusten a la documentació obrant en 
aquest Ajuntament. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent: 
 
 

A C O R D 
 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del segon trimestre de 
2013, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 7.972,99 €. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la proposta d’acord a votació el ple acorda per quatre 
vots a favor, que es corresponen al/a les quatre regidor/es adscrit/es al grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.” presents a la sessió i tres abstencions, les quals es 
corresponen al grup municipal de “Convergència i Unió” presents a la sessió, la seva aprovació, 
i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’adopció del següent acord que transcrit literalment 
diu: 
 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del segon trimestre de 
2013, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 7.972,99 €. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-

PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESENTADA 
PER LA SOCIETAT “SOREA, SA”, RELATIVA A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACIÓ I DELS ABONATS DEL 
POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, CORRESPONENT AL SEGON 
TRIMESTRE DE L’ANY 2013.  
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El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord que integra 
l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, 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 segon trimestre de l’any 2013, segons escrit presentat amb 
data 18 de juliol de 2013 (Registre d’entrada núm.: 1130/13). 
 
Atès que, la liquidació comprèn la facturació del subministrament d’aigua, així com la factura 
del servei de Sorea, S.A d’acord amb el contracte d’adjudicació, amb el següent detall: 
 

Servei abastament aigua a la població 
2n. trimestre de 2013, saldo a favor de l’Ajuntament .......................... 8,38 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
2n. trimestre de 2013, saldo a favor de l’Ajuntament ................... 8.229,49 € 

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

A C O R D: 
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 2n. trimestre de l’any 
2013, 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 8.237,87 € . 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la proposta d’acord a votació el ple acorda quatre vots a 
favor, que es corresponen als quatre regidor/es adscrit/es al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” presents a la sessió i tres abstencions, les quals es corresponen 
als tres resgidors/es del grup municipal de “Convergència i Unió”, la seva aprovació, i en 
conseqüència, i pel mateix quòrum, l’adopció del següent acord que transcrit literalment diu: 
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 2n. trimestre de l’any 
2013, 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 8.237,87 € . 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-

PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA 
PREVENCIÓ I LA INTERVENCIÓ EN L’ABSENTISME ESCOLAR A LA 
COMARCA DEL BAGES.  
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En aquest moment de la sessió, essent les 20 hores i 11 minuts, s’incorpora a la sessió la 
senyora regidora Carme Lledó i Martínez, adscrita al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquest és un protocol en el que ja fa temps que s’hi 
està  treballant des de l’Àrea de serveis socials i  des de l’Àrea d’educació del Consell 
Comarcal, conjuntament amb els diferents professionals i agents que participen en el 
control d’aquest problema que es genera en alguns municipis i sobretot per  la 
problemàtica social d’algunes famílies, consistent en que no quedava clar,  quan un 
alumne es veia per Manresa o voltant sense anar a l’escola, qui se n’havia de fer càrrec i 
qui l’havia d’anar a buscar.  Indica que amb el protocol,  en cada moment hi ha tot un 
quadre a nivell tècnic que distribueix les funcions i les responsabilitats de cadascú i 
sobretot també  hi ha la implicació per l’aprovació d’aquest protocol que han fet el 
Consell comarcal i l’Ajuntament de Manresa i la implicació també dels cossos policials, 
la fiscalia de menors i de tots els agents que en aquest sentit han de participar. 
 
Conclou dient que ha de ser una bona eina i que tal i com es va dir en el Consell 
Comarcal no és un document tancat sinó que s’haurà de veure desprès de la seva 
implantació si s’ha anat alterant,  però que, com a mínim aquest buit  que quedava en 
alguns aspectes, quedarà regulat de fet.  
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual 
transcrita literalment, diu: 
 
“Atès que el dia 22 de juliol de 2013 va ser aprovat per unanimitat en el Ple del Consell 
Comarcal del Bages el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme 
escolar a la comarca del Bages”, elaborat  per una comissió de treball formada per 
serveis socials bàsics de l’Àbac de la comarca i de l’ABSS de l’Ajuntament de Manresa, 
Inspecció educativa, Equip d’atenció psicopedagògica i l’Àrea d’Ensenyament del 
Consell Comarcal, i que va comptar amb la revisió i consens tècnic de tots els agents de 
la xarxa implicats en la intervenció en matèria d’absentisme escolar (centres educatius, 
Fiscalia de l’àrea de Manresa-Igualada, SEAIA Bages-Berguedà, ABP-Mossos 
Esquadra, representants polítics de les regidories de serveis socials i d’ensenyament de 
Manresa i comarca). 
 
Vist el que disposa l’article 52.2 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la 
infància i adolescència respecte l’encàrrec a les administracions públiques sobre la 
detecció dels casos de no-escolarització, absentisme i abandó escolar així com l’adopció 
de les mesures necessàries per fer-hi front, mitjançant l’elaboració dels protocols 
corresponents. 
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Atès el que disposen els articles 25.1 a) i 28 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Organització comarcal de 
Catalunya, respecte a les competències del Consell Comarcal en matèria d’assistència i 
cooperació als municipis. 
 
Vist que els objectius  principals del Protocol són aconseguir la plena escolarització i 
potenciar la prevenció de l’absentisme escolar dels menors en edat d’escolarització 
obligatòria, així com afavorir la coordinació entre els diferents serveis implicats en 
termes d’absentisme escolar.  
 
Atès que per tal de formalitzar la cooperació entre totes les entitats implicades, així com 
d’habilitar els respectius professionals per actuar d’acord amb els termes que estableix 
el Protocol, dins el marc legal que sigui vigent en cada moment, és necessari aprovar el 
Protocol esmentat. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S : 
 
 
Primer: Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar 
a la comarca del Bages”. 
 
Segon: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció dels acords que la mateixa conté i que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar 
a la comarca del Bages”. 
 
Segon: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Bages. 
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6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DETERMINACIÓ DE LES DATES DE LES 
DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i 
la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Vist que d’acord amb el que disposen els articles 46 del RD 2001/1983 de 28 de juliol i 
37.2 de l’Estatut dels Treballadors, el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a aquest Ajuntament la determinació de les dues 
festes locals pel proper any 2014. 
 
Atès que és costum fixar com a festes locals el dilluns després de la Festa del Panellet i 
el dilluns de la Festa Major, que per l’any 2014 es corresponen amb els dies 5 de maig i 
el 4 d’agost, respectivament. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents, 
 
 

ACORDS: 
 
Primer: Fixar per a l’any 2014 com a festes laborals locals el dilluns dia 5 de maig, 
Festa del Panellet, i el dilluns dia 4 d’agost, Festa Major. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció dels acords que la mateixa conté i que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Fixar per a l’any 2014 com a festes laborals locals el dilluns dia 5 de maig, 
Festa del Panellet, i el dilluns dia 4 d’agost, Festa Major. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
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7. MOCIÓ PER RAÓ D’URGÈNCIA:  
 
Abans de procedir al torn de precs i preguntes el senyor Alcalde exposa al ple que hi ha 
un assumpte sobrevingut a la convocatòria de la sessió, consistent en l’aprovació del 
protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de maltractament a la infància i 
l’adolescència a la comarca del Bages. 
 
Sotmesa la introducció a l’ordre del dia de la sessió aquesta moció per raó d’urgència a 
votació, el ple acorda per unanimitat la seva introducció. 
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari doni lectura a la moció presentada, la qual 
transcrita literalment, diu: 
 

“MOCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 

En Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellgalí, atès 
que amb data 23 de setembre de 2013 s’ha rebut per part de l’Àrea de Benestar Social i 
Família del Consell Comarcal del Bages un escrit en el que es sol·licita d’aquest 
ajuntament que es procedeixi a l’aprovació del “Protocol per a la prevenció i la 
intervenció en situacions de maltractament a la infància i a l’adolescència a la comarca 
del Bages”, i tenint en compte que la sessió ordinària del ple de la corporació s’havia 
convocat amb anterioritat a la presentació de l’esmentat escrit, d'acord amb el que 
disposa l'article 106.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, eleva a la consideració 
del ple, prèvia adopció per part del mateix de l'acord d'inclusió en l'ordre del dia per raó 
d'urgència, la present,   

 
MOCIÓ PER RAÓ D'URGÈNCIA: 

 
APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I LA INTERVENCIÓ 
EN SITUACIONS DE MALTRACTAMENT A LA INFÀNCIA I 
L’ADOLESCÈNCIA A LA COMARCA DEL BAGES. 
 
Vist que el dia 15 d’abril d’enguany va tenir lloc als Serveis Territorials d’Ensenyament 
de  la Catalunya Central  la jornada de presentació del “Protocol per a la prevenció i la 
intervenció en situacions de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca 
del Bages”, elaborat per la CTIC del Bages (comissió tècnica interdepartamental de 
coordinació d’actuacions  adreçades als infants i als adolescents del Bages). 
 
Atès que la CTIC del Bages integra a professionals de tots els serveis que intervenen en 
la protecció dels infants i adolescents en situació de risc. 
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Vist que actualment la CTIC actua transitòriament com a comissió tècnica de la futura 
Taula Local d’Infància, a l’espera de l’aprovació del decret que  regularà la constitució 
de les Taules Territorials d’Infància creades per la Llei 14/2010, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència. 
 
Atès que el Protocol s’ha elaborat d’acord amb les directrius de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i  l’Adolescència i amb subjecció a l’art. 83 de la Llei 14/2010 
que disposa l’obligació de promoure l’establiment de protocols que assegurin una 
actuació integral  dels diferents serveis implicats en la prevenció i la detecció dels 
maltractaments a infants i adolescents. 
 
Vist que el treball d’elaboració del protocol per part dels professionals que integren la 
CTIC del Bages s’ha fet amb el suport de les respectives institucions i amb el 
coneixement del  Consell d’Alcaldes.   
 
Atès que l’objectiu principal del Protocol és el de garantir, en les millors condicions 
possibles, la protecció dels infants i dels adolescents, residents o que es trobin 
eventualment a la comarca, de tot tipus de maltractament, establint mecanismes 
específics de coordinació, cooperació i complementació de tots els serveis implicats.  
 
Vist que en aquest moment és necessari aprovar el protocol per part de la corporació, a 
fi de formalitzar  la cooperació  entre totes les entitats implicades i l’habilitació dels 
respectius  professionals   per actuar d’acord  amb els  termes que estableix el protocol, 
dins del marc legal que sigui vigent en cada moment.  
 
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 el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de 
maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, i habilitar a tots els 
professionals de l’Ajuntament per a la seva intervenció i cooperació en el treball en 
xarxa que regula. 
 
Segon: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, a fi que traslladi tots els 
acords institucionals d’aprovació o d’adhesió  al Protocol  a la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i  l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer:  Encomanar el seguiment del protocol a la CTIC del Bages  i a la comissió 
tècnica que la substitueixi en el si de la futura Taula Local d’Infància del Bages.  
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No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquest protocol es va aprovar pel ple del Consell 
Comarcal a la sessió d’aquest darrer dilluns, i que és un document treballat des de 
l’Àrea d’atenció a la infància i adolescència i en el que hi ha participat tots els/les 
treballadors/es i educadors/es socials dels ajuntaments de la Comarca. Afegeix que es 
tracta d’una eina a nivell tècnic per a solventar les situacions que s’hi contemplen. 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’adopció dels acords que la mateixa conté i que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Aprovar el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en situacions de 
maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, i habilitar a tots els 
professionals de l’Ajuntament per a la seva intervenció i cooperació en el treball en 
xarxa que regula. 
 
Segon: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages, a fi que traslladi tots els 
acords institucionals d’aprovació o d’adhesió  al Protocol  a la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i  l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer:  Encomanar el seguiment del protocol a la CTIC del Bages  i a la comissió 
tècnica que la substitueixi en el si de la futura Taula Local d’Infància del Bages.  
 
 
8. PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervé en primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló, formulant una pregunta al respecte dels llums instal·lats a 
l’Avinguda de Montserrat, els quals no acaben de funcionar mai bé, i voldria saber què 
els hi succeeix o si és que algú els espatlla. 

Li respon el senyor regidor delegat de l’Àrea de la via pública, Òscar Aparicio i 
Ledesma, adscrit al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”. qui 
diu que els llums van ser una prova que l’empresa ens va oferir col·locar-los 
gratuïtament i així servirien de banc de proves, i que  han estat funcionant un temps, 
fins que va començar la calor i es van fondre el circuits integrats  interns que porten els 
leds per  la condensació que provoca el mateix focus. Afegeix que l’empresa els ha tret i 
que aquesta mateixa setmana han arribat els nous i que  per això els ha vist treballant, i 
divendres faran les proves per tornar-los a col·locar. 
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La senyora regidora Eva Llovet diu que  ara s’entenen més les coses, i que voldria saber 
que si funcionen un dia si es pagaran, o aquí com som els qui ho provem ja no ho 
pagarem, però que suposa que si no acaben funcionant s’hauran de treure. 
 
El senyor Alcalde li respon que si no acaben funcionant s’obligarà a l’empresa a que les 
tregui. 
 
En segon lloc, la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló, diu que se n’han assabentat que s’està fent un mapa de carrers i 
pregunta si ha estat una empresa que s’ha ofert per aquest treball o si és l’Ajuntament 
qui ho ha promogut, a la qual cosa li respon el senyor regidor delegat de l’Àrea de 
Governació, Miguel Largo, adscrit al  grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.”, que es tracta de l’empresa que ho va fer l’any 2005, quan es va fer 
l’últim mapa, i que està en procés d’elaboració el nou mapa.  
 
El senyor Alcalde intervé per dir que els mapes que estenien sembla ser que s’estaven 
acabant i que s’ha contactat amb la mateixa empresa. 
 
En tercer lloc, la senyora del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, formula una pregunta al respecte d’un Decret de l’Alcaldia relatiu a un gos 
perillós, i desitja saber si  passa alguna cosa o es tracta d’un tràmit en general, 
preguntant si es disposa d’un cens de gossos, ja que al veure aquest Decret ha pensat 
que igual s’està fent un recompte, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que existeix 
el cens d’animals de companyia, i que hi ha el de gossos potencialment perillosos que és 
obligatori. Afegeix que el Decret en qüestió es va dictar arrel d’una agressió d’un gos a 
una veïna del Mas Planoi i que va originar una denúncia davant dels Mossos 
d’Esquadra. Indica que se li va requerir al propietari de l’animal que presentés una sèrie 
de documentació i que aquest va demanar una pròrroga que se li va atorgar, i que 
finalment ha presentat tota la documentació requerida. 
    
La senyora regidora Eva Llovet pregunta que si la inscripció en el cens dels gossos 
potencialment perillosos no és voluntària com ho detecta un municipi que no disposa de 
Policia Local, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que aquest és un dilema 
existencial i que sempre es col·labora amb els Mossos d’Esquadra, però que en un 
municipi com el nostre, amb la dispersió de nuclis, és una qüestió complicadíssima per 
no dir impossible, però que quasi bé sempre els propietaris són els primers interessats en 
tenir-los censats. Afegeix que el problema ve quan es tracta de gossos que no són, per 
raça, potencialment perillosos però que causen alguna agressió. 
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que es podria fer una campanya des de 
l’Ajuntament per tal que la gent es conscienciï ja que de gossos que van solts pel 
municipi n’hi ha molts, a la qual cosa li respon el senyor regidor delegat de l’Àrea de 
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Governació, Miguel Largo, que està previst fer una campanya així com adquirir un 
lector de xips i que els Mossos d’Esquadra tenen potestat d’aturar al propietari del gos i 
demanar-li la documentació en regla. 
 
El senyor regidor Xavier Guix i Carrera, adscrit al grup municipal de “Convergència i 
Unió”, pregunta si no es podria fer la campanya informativa des de l’Ajuntament, per tal 
d’especificar les races, ja que ell té un gos i no sap si és potencialment perillós o no, a la 
qual cosa li respon el senyor regidor Miguel Largo que això és un problema particular 
d’ell ja que aquesta informació va sortir fa moltíssim temps i li pregunta si té un 
rottweiler o un american stanfor. El senyor regidor Xavier Guix li respon que no i 
afegeix que el bòxer, per exemple està qualificat com a potencialment perillós, amb la 
qual cosa en discrepa el senyor regidor Miguel Largo. 
 
Intervé el senyor Alcalde per dir que amb la subvenció atorgada per la Diputació de 
Barcelona està previst fer un tríptic informatiu per tal de sensibilitzar a la població al 
respecte, així com adquirir un lector de xips que permetin identificar i reclamar, en el 
seu cas, al propietari del gos. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 31 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. 


