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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 29 DE MAIG DE 2013. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 29 de maig 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, Carme Lledó i 
Martínez i Miguel Largo i Coca, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i Castelló, 
Maria Isabel García i Sansegundo, Xavier Guix i Carrera i Núria Lozano i Arcas, 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 1 minut i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació dels 
assumptes inclosos al següent 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
  
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al respecte 
de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de març de 2013 i de la sessió extraordinària de data 3 
de maig de 2013, l’esborrany de les quals s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la 
present sessió. 

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

2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA DES 
DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I 
D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS DEL PLE. 
 
El senyor Alcalde dóna compte al ple del Decrets dictats des de la darrera sessió ordinària i que 
són els que consten inscrits del número  68/13 al 124/13 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2013. 
 
Acte seguit exposa al ple que després del procediment negociat sense publicitat tramitat per a 
l’adjudicació del contracte de subministrament d’energia elèctrica d’enllumenat públic i dels 
punts de servei d’energia elèctrica, l’adjudicació ha recaigut a GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG per l’import de 56.098,15  €, sense comptar l’IVA,  esmentant que l’anterior contractació 
es tenia amb IBERDROLA. Afegeix que es  varen convidar a cinc empreses i se’n van  
presentar tres: FECSA ENDESA, IBERDROLA i GAS NATURAL SERVICIOS, i que amb 
l’adjudicació s’assoleix una reducció del cost de subministrament elèctric ja que les empreses 
ajusten bastant el preu. 
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En segon lloc manifesta que s’ha procedit a l’adjudicació de la concessió del bé de domini 
públic per l’explotació del bar de la piscina municipal i del control d’accés, la qual ha recaigut 
en el senyor José Luis Sánchez Ramiro.  
 

La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló intervé 
per a dir que li sembla que es va aprovar el plec de clàusules el dia 17 d’abril i el dia 30 d’abril 
va ser l’últim dia per a presentar les proposicions, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que 
va ser fins el 30 d’abril que les persones interessades manifestessin la seva voluntat de participar 
en el procediment negociat, però que posteriorment, els interessats varen disposar de 15 dies per 
a presentar les proposicions. 

 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló, adscrita al grup municipal de "Convergència i Unió"  
pregunta com se’n va poder assabentar las gent a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que es 
va penjar un anunci a la pàgina web, als taulells d’anuncis i als bars del municipi, afegint la 
senyora regidora delegada de l’Àrea d’Esports, Carme Lledó i Martínez, adscrita al grup 
municipal del "Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M." que també es va exposar l’anunci a les 
botigues.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló 
pregunta al respecte de la mecànica del procediment, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon 
que desprès de la classificació de la documentació administrativa continguda al sobre núm. 1 es 
va procedir posteriorment a l’obertura del sobre núm. 2 i que una de les propostes va igualar el 
cànon exigit dels 500,00 € i l’altra el va superar fent una oferta de 520,00 € però que l’oferta 
econòmica no va ser determinant ja que l’adjudicatari va presentar una proposta d’activitats 
molt més àmplia. 
 
En tercer lloc el senyor Alcalde fa esment a dues qüestions més que són per informar 
relatives a dos acords de la Junta de Govern Local, ja que el 15 de maig de 2013 es va 
aprovar el projecte del mur del Castell, amb un pressupost d’execució de 101.788,75 €, i 
que amb el FEDER hi ha un 50% de subvenció, el Departament de Governació fa una 
aportació de 32.000,00 € i que hi ha una petita part de 18.000 € de fons propis que ha 
d’assumir l’Ajuntament.  Afegeix que a la Junta de Govern celebrada el dia d’avui s’ha 
aprovat també el projecte museogràfic del Museu de Castellgalí, amb un import del 
pressupost de l’actuació de 56.023,92 €, i amb 28.000,00 € de finançament dels fons 
FEDER, 25.000,00 € del PUOSC i 2.800 de fons propis. Indica al respecte que el 
projecte del Museu està parlat també amb la gent de l’entitat de l’associació d’amics del 
Museu de Castellgalí i per tant, està en exposició pública i tan aviat com passin els 
terminis es procedirà amb el tràmit que pertoqui doncs a fer l’adjudicació d’aquests dos 
projectes.  
 
 
3. ES DÓNA COMPTE AL PLE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA 
DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, 
DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, 
PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS. 
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El senyor Alcalde explica que l’informe de tresoreria hi queden relacionades un número de 48 
obligacions amb un import total de 49.085,58 € i amb la relació corresponent que l’acompanya.  
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER 
LA SOCIETAT “SOREA, S.A.”, RELATIVA A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACIÓ I DELS ABONATS DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE 
DE L’ANY 2013. 
 
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: 
 
“Vista la liquidació presentada per “Sorea, SA” relativa a la gestió del servei d’abastament 
d’aigua a la població, corresponent al primer trimestre de l’any 2013, segons escrit presentat 
amb data 18 d’abril de 2013 (Registre d’entrada núm.: 605/13). 
 
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 
1r. trimestre de 2013, saldo a favor de l’Ajuntament.................... 6.171,73 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
1r. trimestre de 2013, saldo a favor de l’Ajuntament.................... 2.984,77 € 

 
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 1r. 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 9.156,50 € . 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 21 de maig de 2013. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la proposta d’acord a votació el ple acorda cinc vots a 
favor, que es corresponen al/a les cinc regidor/es adscrit/es al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” i quatre abstencions, les quals es corresponen al 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: 
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Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 1r. 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 9.156,50 € . 
 
 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES PRESENTAT 
PER LA SOCIETAT SOREA, S.A., RELATIU A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI, CORRESPONENT AL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2013. 
 
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: 
 
“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons escrit 
presentat amb data 18 d’abril de 2013 (Registre d’entrada núm.: 605/13), corresponent al primer 
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 primer trimestre de 
2013, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 22.696,20 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 21 de maig de 2013. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la proposta d’acord a votació el ple acorda cinc vots a 
favor, que es corresponen al/a les cinc regidor/es adscrit/es al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” i quatre abstencions, les quals es corresponen al 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 l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del primer trimestre de 
2013, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 22.696,20 €. 
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6. PRECS I PREGUNTES. 
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló, portaveu del grup municipal de "Convergència i 
Unió", formula una pregunta sobre el camí que va a la Torre del Breny, per la zona de Boades, 
que diu que està tallat des de fa molt de temps i que saben que hi ha veïns que han vingut també 
a queixar-se a l’Ajuntament, preguntant quan s’arreglarà. 
 
El senyor regidor delegat de l’Àrea de serveis i via pública, Òscar Aparicio i Ledesma, adscrit al 
grup municipal del "Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M. li respon que aquell camí es va 
tallar perquè es va enfonsar una part per uns aiguats, i hi havia el problema de que pertany a 
l’Agència Catalana de l’Aigua,  a la qual li correspon el seu arranjament, i amb la que 
l’Ajuntament s’hi va posar en contacte, ja que  a més hi passa el tub del col·lector de salmorres, 
amb el perill que si torna a caure una altre esllavissada el tub es trenqui. Conclou dient que  
l’A.C.A. va dir que s’encarregava de l’arranjament però que no té ni un cèntim per fer-ho.  
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló, diu que es tracta d’un camí, i que la gent que viu a la 
zona que toca al Camí de Boades és la única entrada que tenen a la qual cosa el senyor regidor 
Òscar Aparicio li respon que és  per dalt ja que aquesta seria una via d’emergència. 
 
El senyor Alcalde intervé per a dir que el problema és que no el poden arreglar a més a més 
sense autorització de l’A.C.A., perquè està en zona de domini públic hidràulic, perquè està 
tocant al riu, i que ja en varen parlar de la qüestió el senyor regidor i la senyora arquitecta 
municipal amb els responsables de l’A.C.A. El senyor regidor Òscar Aparicio diu que els hi 
varen dir que ho arreglarien. 
 
La senyora regidora Eva Llovet  pregunta si no hi ha cap mesura de pressió a la qual cosa li 
respon el senyor regidor Òscar Aparicio que han telefonat diverses vegades. 
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que està això així fa molt de temps, a la qual cosa li respon 
el senyor Alcalde que fa més d’un any.  
 
El senyor regidor, Òscar Aparicio intervé per a dir que a l’última reunió o visita que va tenir 
amb un tècnic de l’ACA aquest li va dir que venia  amb el meu vehicle perquè els vehicles de 
l’Agència els havien hagut de deixar perquè no tenien ni per benzina i que  amb això li deixava 
clar que era difícil que ho arreglessin.  
 
El senyor Alcalde afegeix que també, pel que li varen explicar,  no hi ha una solució fàcil ja que 
no es tractaria de reomplir l’indret amb terres.  
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló, adscrita al grup municipal de "Convergència i Unió" 
manifesta que des d’aquí, des del seu grup municipal també es queixen i pregunta si cal que 
facin arribar d’alguna manera la queixa, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que pot ser 
una carta, que quedi constància per escrit reclamant això, i que a part a l’A.C.A.  han de tenir 
constància de les trucades i les visites,  així com fer una petició formal per a veure si es 
comprometen.  
 
La senyora regidora Mª Isabel García i Sansegundo, adscrita al grup municipal de 
“Convergència i Unió” formula una pregunta relativa a com s’arreglarà el tema del carrer 
Cardener. 
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El senyor regidor, Òscar Aparicio i Ledesma, adscrit al grup municipal del "Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” i regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, serveis i via pública li 
respon que en teoria estava arranjat si bé falta asfaltar, afegint que el clavegueram estava 
arranjat i que l’últim que sap és que faltava cimentar els trossos que hi havia. 
 
La senyora regidora Mª Isabel García i Sansegundo diu que es que  ara han posat fusta, que ja 
s’ha partit, amb el conseqüent risc, pels usuaris que creu que són bastants, i que ara hi ha una 
altra tanca, preguntant quan està prevista aquesta cimentació, a la qual cosa li respon el senyor 
regidor Òscar Aparicio que quan es tingui que fer un altre pegat d’asfalt, per tal d’economitzar 
la despesa. 
 
El senyor Alcalde intervé per a dir que el més aviat que es pugui ja que una cosa així no sol 
tardar molt.  
 
La senyora regidora Mª Isabel García i Sansegundo diu que com a mínim es podria  substituir 
les fustes per una cosa més resistent, a la qual cosa el senyor regidor Òscar Aparicio li respon 
que per planxes de ferro, com hi havia hagut. 
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló, portaveu del grup municipal de "Convergència i 
Unió"  formula una pregunta sobre el conveni amb LOCALRET i  la Diputació, per tal que els 
informin al respecte i que li ha semblat veure que hi havia des de l’Ajuntament una despesa 
global de 17.000 € anuals més o menys, així com que es farà en tres paquets, el de la telefonia 
fixa, el de la mòbil i el de les dades. 
 
El senyor Alcalde  li respon que  això és el que amb el Consell Comarcal del Bages se’n va 
parlar sobre la compra agregada de comunicacions i que aleshores l’Ajuntament de Castellgalí 
està adherit a Localret des de fa molts anys, i que ara la Diputació de Barcelona ha entomat la 
compra agregada,  entre Localret i la Diputació, de tot el servei de telefonia fixa i mòbil així 
com internet  de tots els Ajuntaments i institucions que s’ hi vulguin  adherir. Afegeix que la 
Junta de Govern Local va acordar aquesta adhesió i que la Diputació de Barcelona, amb 
l’assessorament de Localret,  traurà a concurs el contracte per que s’hi presentin les empreses de 
telecomunicacions, i que hi haurà el paquet de telèfon fixe, de telèfon mòbil i de dades, per tots 
els ajuntaments de la província de Barcelona que s’hi hagin adherit. 
 
El senyor Alcalde afegeix que en tractar-se d’un concurs el preu de l’adjudicació no podrà ser 
superior al de la licitació, que volta els 3.000.0000,00 €, la qual cosa hauria d’incentivar les 
baixes en les ofertes de manera superior a si cada ajuntament ho fes per separat. 
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló, portaveu del grup municipal de "Convergència i 
Unió"  formula un prec consistent en que quan se’ls tramet la convocatòria dels plens, 
d’adjuntar-hi el resum dels decrets que, quan venen a consultar la documentació, hi figura, a la 
qual cosa el senyor Alcalde li respon que ho sospesaran i que, en tot cas, si no és problema, 
s’intentarà fer. 
 
El senyor regidor Xavier Guix i Carrera, adscrit al grup municipal de "Convergència i Unió" 
formula una pregunta consistent en saber si com altres anys, aquest any s’han enviat cartes a 
propietaris de parcel·les estan en desús i en mal estat, aquest anys s’ha fet. 
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El senyor Alcalde li respon que aquest any es repeteix amb la neteja de les parcel·les que no 
estan edificades i que es va fent tot el procediment amb les parcel·les que no han netejat. 
Afegeix que el que passa és que aquest any, aquest estiu, hi haurà parcel·les que sí que ho van 
netejar l’any passat i aquest any ho tornen a tenir ple de brutícia, afegint que potser van fer una 
neteja i desbrossar la parcel·la però que ara amb aquesta primavera i amb el que ha plogut torna 
a tenir la parcel·la plena.  Conclou dient que en breu tindran una reunió amb el senyor Xavier 
Navalón, que és el responsable de la matèria  de la Diputació de Barcelona per a tractar el tema i 
han de sospesar de fer una bustiada.  
 
El senyor regidor Xavier Guix i Carrera, diu que potser serà fora de termini, mentre que es fa la 
bustiada, i es requereix,  ha passat l’estiu i cal tenir també en compte els retalls que hi ha hagut 
en matèria de prevenció d’incendis, afegint que es podria estudiar aplicar una taxa per tal que ho 
netegi la brigada municipal a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que no diu res desmesurat 
i que això, fins i tot amb altres reunions amb la Diputació de Barcelona, amb el senyor  Xavier 
Navalon, se’ls hi va dir que estan preparant un model de taxa per fer aquest manteniment 
respecte de les parcel·les que cada any han de fer això. Afegeix que en tractar-se d’una taxa s’ha 
de fer tot un procés jurídic, preparatori d’estudis de costos molt acurat i que estan esperant el 
que va dir en la seva última reunió, que durant aquest any la tindrien feta a nivell de tota la 
província de Barcelona.  
 
El senyor Alcalde, desprès de demanar si hi ha més preguntes, diu que la liquidació del 
pressupost de l’any 2012 està pràcticament acabada i que ja s’ha tramès a la Diputació de 
Barcelona per tal que s’efectuïn les operacions de tancament, afegint que tot indica que el 
romanent de tresoreria serà positiu. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 25 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. 


