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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 30 DE GENER DE 2013. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 30 de gener 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 
Martinez i Miguel Largo i Coca, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i Castelló, 
Maria Isabel García i Sansegundo, Xavier Guix i Carrera i Núria Lozano i Arcas, 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 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 28 de novembre 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  403/12 al 26/13 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia dels anys 2012 i 2013. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde exposa al ple que desitja informar sobre un assumpte, del que ja se 
n’ha parlat en diverses sessions del ple, relatiu a la notificació que s’ha rebut ara fa pocs dies, 
concretament el 18 de gener, mitjançant la qual l’Agència Catalana de l’Aigua comunica a 
l’Ajuntament que la subvenció atorgada per a la construcció de la planta d’Osmosi Inversa atès 
que no s’ha executat el projecte. 
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Afegeix que tal i com se’ls hi ha comentat verbalment  des de la pròpia A.C.A., actualment 
aquest organisme tampoc disposa de la capacitat financera per assumir el cinquanta per cent del 
cost de la inversió. 
 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” I PEL GRUP MUNICIPAL 
DEL “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PM” SOBRE EL 
DESACORDAMB LA RETALLADA DE LES PENSIONS I AMB EL REIAL 
DECRET LLEI 28/2012 DE MESURES DE CONSOLIDACIÓ I GARANTIES 
DEL SISTEMA DE SEGURETAT SOCIAL. 

 
El senyor Alcalde dóna la paraula a la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i 
Unió”, Eva Llovet i Castelló, qui exposa al ple que es tracta d’una moció que s’ha aprovat a la 
majoria de municipis de la Comarca, si no a tots, així com al Consell Comarcal i per la qual 
s’han ajuntat diverses forces polítiques i sindicals, arribant-se a un punt de consens en comtra de 
que no s’incrementi l’I.P.C. als pensionistes 
 
Acte seguit el senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma, portaveu  del grup municipal del "Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.". diu que per la seva part ja li va dir que volien presentar una 
moció en el mateix sentit  i que val més fer-ho conjuntament, ja que s’hi dóna més força i 
realment estaran a qualsevol cosa que es faci per a donar suport  als pensionistes ja que són el 
col·lectiu més desafavorit avui en dia.  
 
El senyor Alcalde procedeix a donar lectura a la moció presentada, la qual transcrita literalment, 
diu: 
 
 

“MOCIÓ 
 
Que presenta el grup municipal de “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” i el grup municipal del 
“PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PM” al Ple de l’Ajuntament de 
Castellgalí. 
 
MOCIÓ EN DEFENSA DE LES PENSIONS 
 
El passat dia 30 de novembre el govern espanyol va aprovat el Reial Decret Llei 28/2012 de 
mesures de consolidació i garantia del sistema de Seguretat Social. Aquest decret conté, entre 
altres mesures, la disposició de no revalorar les pensions en la quantia equivalent a la desviació 
entre l’IPC a 30 de novembre i la previsió d’inflació aplicada a les pensions a principis d’any. 
Per tant, la decisió del govern espanyol deixa sense efecte el dret a l’actualització de les 
pensions corresponent a l’exercici 2012. L’article 48 de la Llei General de Seguretat Social 
estableix l’obligació legal de revalorar les pensions tots els anys en el diferencial entre la 
inflació interanual registrada a 30 de novembre (que enguany ha estat el 2,9%)  i l’increment 
inicialment previst pel govern a principis d’anys (que va ser de l’1%). En conseqüència la 
pèrdua d’aquest dret suposa perdre l’1,9% de la quantia anual de les pensions del 2012, més la 
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seva repercussió en les pensions dels anys següents, pèrdua que encara és més elevada a 
Catalunya, atès que l’IPC català és més alt.  
 
Aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a uns dels col·lectius socials més vulnerables, 
el dels pensionistes. Es una mesura injusta i ineficaç que està intensificant els efectes de la crisi, 
deprimint la demanda interna intensament i afectant a l’activitat econòmica i a l’ocupació. En 
aquest cas, la decisió del govern espanyol equival a retirar 2.000 milions d’euros del potencial 
de consum dels jubilats i pensionistes l’any 2012 i uns altres 2.000 milions al llar del 2013 en un 
moment en el que les pensions de molts pensionistes serveixen per ajudar a les necessitats de les 
seves famílies afectades per l’atur. A més cal recordar que aquesta no és la primera mesura que 
afecta al col·lectiu de pensionistes, molts dels quals tenen pensions molt baixes, especialment 
els que perceben les pensions mínimes i les vídues.  
 
D’altra banda, es tracta d’una mesura contrària als principis més elementals del dret, ja que fins 
i tot la Constitució en el seu article 9.3 que estableix la irretroactivitat de les disposicions 
restrictives de drets individuals. Les potestats legislatives que te el govern de l’estat no 
permeten establir normes de caràcter retroactiu que limiten drets adquirits a través d’una 
determinada legislació. És paradoxal que els mateixos que utilitzen habitualment la llei per 
defensar determinats interessos dels més poderosos, no dubtin a violar-la quan es tracta de 
col·lectius socials més febles, com ara els pensionistes. 
 
Per tot això, les entitats i organitzacions signants d’aquest manifest – Coordinadora de Jubilats i 
Pensionistes de Manresa, Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Federació 
d’Associacions de Veïns del Bages, els partits CiU, CUP, ERC, EUiA, ICV, PSC i els sindicats 
UGT i CCOO – ens comprometem a impulsar una campanya en defensa de les pensions en el 
marc de la qual proposarem mobilitzacions al conjunt de la ciutadania. Sol·licitarem també als 
Ajuntaments del Bages i al Consell Comarcal que prenguin acords en el mateix sentit i 
facilitarem l’enviament de queixes al Síndic de Greuges i/o a la Defensora del Poble per 
demanar que promoguin un recurs d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret 28/2012.  
 
Per tot això, es proposen al Ple de la Corporació Municipal els següents acords:  
 
 

ACORDS 
 

Primer.- Expressar el seu desacord amb la retallada de les pensions i amb el Reial Decret Llei 
28/2012 de mesures de consolidació i garanties del sistema de Seguretat Social.  
 
Segon.- Adreçar-se al Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges i/o a la Defensora del 
Poble, per demanar que d’acord amb les seves competències promoguin un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret Llei 28/2012. 
 
 
Castellgalí, 21 de gener de 2013 
 
 
Eva Llovet Castelló Òscar Aparicio i Ledesma 
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Portaveu del grup municipal de Portaveu del grup municipal 
CIU a l’Ajuntament de Castellgalí dels Socialistes-PM a 
  l’Ajuntament de Castellgalí” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per unanimitat la seva 
aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, els acords que la mateixa conté, que són els 
que es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer.- Expressar el seu desacord amb la retallada de les pensions i amb el Reial Decret Llei 
28/2012 de mesures de consolidació i garanties del sistema de Seguretat Social.  
 
Segon.- Adreçar-se al Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges i/o a la Defensora del 
Poble, per demanar que d’acord amb les seves competències promoguin un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Reial Decret Llei 28/2012. 
 
 

4. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT 
REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL 
MUNICIPI, PEL QUE FA AL CANVI DE QUALIFICACIÓ D’UNA PORCIÓ 
DE ZONA VERDA PER UNA PARCEL·LA QUALIFICADA ACTUALMENT 
D’EQUIPAMENT DE LA URBANITZACIÓ MAS PLANOI. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquesta proposta respon a la necessitat de no perdre una 
subvenció que té l’Ajuntament  dins de Pla Únic d’Obres i Serveis de l’anualitat del del 2011. 
Recordaran, diu,  que tal com s’ha informat en algun altre moment, l’Ajuntament té una 
subvenció per a construir aquest dipòsit, per import  de 124.000 € i escreix i està a l’anualitat del 
2011, i es van fer unes moratòries per a poder adjudicar les obres més tard i el termini per a 
l’adjudicació fineix el 28 de juny d’enguany, perdent-se la subvenció en cas contrari. 
 
Afegeix que la classificació i la qualificació del sòl que correspon per a poder executar les obres 
ja està recollida al P.O.U.M. aprovat inicialment, però com que de l’informe urbanístic que la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central ha fet en relació al P.O.U.M. , en 
virtut del qual s’ha de fer tot un treball amb el catàleg de masies, o  d’estudi de riscos geològics 
que no estava previst, és més que possible que d’aquí al juny el P.O.U.M. no estigui aprovat 
definitivament ni publicada la seva aprovació definitiva. 
 
Indica el senyor Alcalde que per intentar arribar a temps a aquest 28 de juny, es proposa aquesta 
modificació puntual de normes que de fet ja es tenia mig encarrilada a mitjans del 2012 i que es 
va  aturar una mica pensant que el P.O.U.M. seguiria una altre ritme i un altre calendari.  
 

Diu així mateix que el projecte  respon a la necessitat d’un nou dipòsit, el dipòsit que està previst 
fer sobre la Forca, on ja n’hi ha un, del que en el seu moment l’Ajuntament de l’època va 
promoure’n la construcció  i al costat hi ha previst fer-hi aquest altre que serviria per a garantir el 
servei i per a millorar-lo. Afegeix que el terreny on es troba situat l’actual dipòsit i on es preveu 
construir el nou està qualificat com a zona verda i que es pretén que tingui la qualificació de 
serveis tècnics municipals que permeti la seva construcció. 
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Afegeix que la porció de zona verda que es objecte de la modificació en tràmit, es compensarà 
en la mateixa superfície a l’àmbit del Mas Planoi, en un espai que està qualificat com a zona 
d’equipaments municipals i que ja s’ha tracta el tema amb la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló 
pregunta si la subvenció per a construir el dipòsit  és del 100% a la qual cosa li respon el senyor 
Alcalde que és del 95 %. 
 
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 l’Ajuntament de Castellgalí disposa  com a figura del planejament urbanístic general 
de les Normes Subsidiàries de Planejament el Text refós de les quals va ésser aprovat per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
de la Generalitat de Catalunya en sessió de data 17 de maig de 1989. 
 
Vist el projecte de modificació puntual del text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament  
sobre el canvi de qualificació d’una porció de zona verda per una parcel·la qualificada actualment 
d’equipament de la urbanització Mas Planoi, promoguda per l’Ajuntament de Castellgalí i  redactat 
per la Sra. Arquitecta municipal Mònica Pozo i Lluch. 
 
Atès que aquesta modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament és necessària ja 
que aquest ajuntament disposa del “Projecte de construcció de dipòsit de 300 m3”, i és 
imprescindible emplaçar el dipòsit en aquesta porció de zona verda objecte de la modificació, ja 
que per la orografia del terreny és el lloc més idoni del municipi. 
 
Tenint en compte que les obres per a la construcció del dipòsit estan finançades pel Pla Únic 
d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya a l’anualitat 2011 i que resulta imprescindible 
la seva adjudicació abans dels dia 28 de juny de 2013. 
 
Atès que actualment el municipi disposa de dos dipòsits d’aigua potable per al subministrament 
a la urbanització Mas Planoi i al casc antic del municipi: 
 

- El primer es troba situat al final del carrer de la Carena en una rasant alta de la urbanització 
Mas Planoi, en un àmbit proper al casc antic, i que actualment subministra aigua a tot un 
sector de població de Castellgalí. 
 

- El segon es troba ubicat al final del carrer Santa Margarida en una rasant inferior, el qual es 
troba situat pràcticament a la mateixa cota, la qual cosa provoca que els abonats del servei, 
que es troben als carrers Santa Margarida i Puigterrà, no rebin l’aigua amb suficient pressió 
als seus domicilis. 

 
Vist que per tal de resoldre la problemàtica de la manca de pressió del subministrament d’aigua 
potable als carrers Santa Margarida i Puigterrà, així com millorar a la xarxa municipal 
d’abastament d’aigua en general, es va determinar una solució idònia, consistent en la 
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construcció d’un nou dipòsit de 300 m2 el qual aniria situat al final del carrer de la Carena, al 
costat de l’existent. 
 
Atès que l’objectiu principal d’aquesta modificació és regularitzar la qualificació urbanística del sòl 
on es troba ubicat el dipòsit d’aigua potable existent situat al punt més alt de la urbanització Mas 
Planoi (C/ Carena), que actualment és un sòl qualificat de zona verda, i concretament amb clau P de 
parcs i jardins urbans, per tal de donar-li una qualificació d’Equipament amb clau E, així com 
ampliar la zona per tal que permeti acollir els dos dipòsits (l’existent i el futur) i també una possible 
estació de bombament que es pugui construir més endavant. 
 
Vist que amb la modificació proposada que es planteja, per tal de donar compliment a l’article 98.1 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la llei d'urbanisme, el 
canvi de qualificació urbanística d’una porció de terreny de 1.240 m2 situada al nord del carrer dels 
Til·lers de la urbanització Mas Planoi, la qual actualment està qualificada com a Equipaments i 
dotacions (E) i l’objectiu és transformar-la en Parcs i jardins urbans (P), ja que no es creu 
susceptible de ser aprofitada per a la construcció d’un equipament i així poder donar compliment  
 
Considerant que de la documentació redactada per l’arquitecta municipal se’n desprèn que es 
dóna compliment a l’art. 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme, quan disposa que la modificació de figures de planejament 
urbanístic que tingui per objecte alterar la zonificació o l’ús urbanístic dels espais lliures, les 
zones verdes o els equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes 
urbanístics generals o locals, han de garantir el manteniment de la superfície i de la funcionalitat 
dels sistemes objecte de la modificació.  
 
Tenint en compte que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castellgalí,  aprovat 
inicialment i pendent de la seva aprovació provisional, ja qualifica  d’equipament comunitari de 
serveis tècnics  amb clau T tot l’àmbit dels dos dipòsits i que per tant el document del P.O.U.M. 
que se sotmeti a l’aprovació provisional haurà de tenir la qualificació de zona verda pel que 
respecta a la porció de terreny situada al nord del carrer dels Til·lers. 
 
Vist que aquesta modificació puntual del text refós de les Normes Subsidiàries de Planejament 
vigents en el municipi de Castellgalí objecte d’aprovació inicial es composa dels següents 
documents: 
 
- Memòria 

- Àmbit de la modificació 
- Paràmetres actuals dels dos sectors 
- Antecedents 
- Objectius i criteris 
- Planejament vigent 
- Justificació de la necessitat de la modificació 
- Procedència jurídica de la modificació 
- Justificació del manteniment de la superfície i de la funcionalitat dels sistemes objecte 

d’aquesta modificació 
- Fotografies 
- Documentació gràfica dels dos sectors a requalificar 
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- Situació 
- Ortofotomapa 
- Planejament vigent 
- Dipòsit existent i dipòsit a construir 
- Qualificació proposada 

 

Vist l’informe jurídic emès pel senyor Secretari de l’Ajuntament que obra a l’expedient. 
 
Vist el que disposen els articles 96 a 98 en relació al 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent 
 
 

ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació puntual del text refós de les Normes 
Subsidiàries de planejament sobre el canvi de qualificació d’una porció de zona verda per una 
parcel·la qualificada actualment d’equipament de la urbanització Mas Planoi, promoguda per 
l’Ajuntament de Castellgalí i  redactat per la Sra. arquitecta Mònica Pozo i Lluch 
 
Segon: Disposar l'inici del tràmit de la informació pública pel termini d'un mes a comptar des de 
la darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari “La Vanguardia” i al diari “Regió 7”, per tal que 
qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar l’expedient a la Secretaria Municipal (Casa de 
la Vila, Av. De Montserrat s/n de Castellgalí) en horari d’atenció al públic (de 8:00 hores a 
15:00 hores) i presentar les al·legacions i/o suggeriments que consideri pertinents. 
 
Així mateix l’anunci s’exposarà al taulell oficial d’edictes de l’Ajuntament i es publicarà a la 
pàgina web municipal (www.castellgali.cat) en la que durant el termini indicat a l’apartat 
anterior es podrà consultar la documentació gràfica i escrita que integra l’expedient.  
 
Tercer: Conjuntament amb el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament s’exposarà un document comprensiu dels extrems següents: 
 
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de 
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions 
que se suspenen. 
 
b) Un resum de l'abast d’aquestes determinacions i plànol d'identificació dels àmbits en els que 
l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració. 
 
Quart: Concedir audiència a tots els ajuntaments dels municipis l’àmbit territorial dels quals 
confina amb el terme municipal de Castellgalí, per tal que puguin examinar l'expedient i 
presentar, si s’escau,  les al·legacions que considerin convenients.  
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Cinquè: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar informe als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un 
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.  
 
Sisè: D'acord amb el que disposa l'article 73.2  del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, suspendre la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què 
les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, pel termini de dos 
anys, amb el ben entès que un cop assolida l'aprovació definitiva de la modificació puntal de les 
Normes Subsidiàries de Planejament abans de l’esmentat termini la suspensió quedarà 
extingida. 
 
En document annex als presents acords s’acompanya document de la identificació gràfica de 
l’àmbit de la suspensió. 
 
Atenent al que disposa l’article 102.4 del Reglament del la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006 de 18 de juliol, l’anterior acord de suspensió d’atorgament de llicències s’adopta amb 
la previsió de la possibilitat d’atorgar les fonamentades en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per 
la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament una 
vegada definitivament aprovat. 
 
Setè: Transcorregut el termini d'informació pública de l'aprovació inicial, sotmetre l'expedient al 
ple per tal que es procedeixi a la seva aprovació provisional, amb resolució de les al·legacions 
que en el seu cas s'hagin presentat en temps i forma. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 

 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per  cinc vots a favor, 
que es corresponen als/a les cinc regidors/es aadscits/es al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, i quatre abstencions, que es corresponen al/a les quatre 
regidor/es adscrit/es al grup municipal de “Convergència i Unió”, la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum, els acords que la mateixa conté, que són els que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació puntual del text refós de les Normes 
Subsidiàries de planejament sobre el canvi de qualificació d’una porció de zona verda per una 
parcel·la qualificada actualment d’equipament de la urbanització Mas Planoi, promoguda per 
l’Ajuntament de Castellgalí i  redactat per la Sra. arquitecta Mònica Pozo i Lluch 
 
Segon: Disposar l'inici del tràmit de la informació pública pel termini d'un mes a comptar des de 
la darrera de les publicacions del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari “La Vanguardia” i al diari “Regió 7”, per tal que 
qualsevol persona que ho desitgi pugui examinar l’expedient a la Secretaria Municipal (Casa de 
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la Vila, Av. De Montserrat s/n de Castellgalí) en horari d’atenció al públic (de 8:00 hores a 
15:00 hores) i presentar les al·legacions i/o suggeriments que consideri pertinents. 
 
Així mateix l’anunci s’exposarà al taulell oficial d’edictes de l’Ajuntament i es publicarà a la 
pàgina web municipal (www.castellgali.cat) en la que durant el termini indicat a l’apartat 
anterior es podrà consultar la documentació gràfica i escrita que integra l’expedient.  
 
Tercer: Conjuntament amb el projecte de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
Planejament s’exposarà un document comprensiu dels extrems següents: 
 
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de 
procediments, i concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions 
que se suspenen. 
 
b) Un resum de l'abast d’aquestes determinacions i plànol d'identificació dels àmbits en els que 
l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració. 
 
Quart: Concedir audiència a tots els ajuntaments dels municipis l’àmbit territorial dels quals 
confina amb el terme municipal de Castellgalí, per tal que puguin examinar l'expedient i 
presentar, si s’escau,  les al·legacions que considerin convenients.  
 
Cinquè: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar informe als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un 
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.  
 
Sisè: D'acord amb el que disposa l'article 73.2  del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, suspendre la tramitació de plans urbanístics 
derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o 
enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què 
les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, pel termini de dos 
anys, amb el ben entès que un cop assolida l'aprovació definitiva de la modificació puntal de les 
Normes Subsidiàries de Planejament abans de l’esmentat termini la suspensió quedarà 
extingida. 
 
En document annex als presents acords s’acompanya document de la identificació gràfica de 
l’àmbit de la suspensió. 
 
Atenent al que disposa l’article 102.4 del Reglament del la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006 de 18 de juliol, l’anterior acord de suspensió d’atorgament de llicències s’adopta amb 
la previsió de la possibilitat d’atorgar les fonamentades en el règim vigent que siguin 
compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat, en el cas que, per 
la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació del nou planejament una 
vegada definitivament aprovat. 
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Setè: Transcorregut el termini d'informació pública de l'aprovació inicial, sotmetre l'expedient al 
ple per tal que es procedeixi a la seva aprovació provisional, amb resolució de les al·legacions 
que en el seu cas s'hagin presentat en temps i forma. 
 
En aquest moment de la sessió, essent les 20 hores i 14 minuts, abandona la sessió el senyor 
regidor adscrit al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, Miguel Largo i 
Coca. 
 
5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’AVANTPROJECTE DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS DE 
DADES DE CARÀCTER PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ.” 
 
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 que l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (en endavant LOPD), i l’article 52.1 del Reial Decret 1720/2007 de 21 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la LOPD, preveuen que la 
creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques només podran fer-
se per mitjà de disposició general publicada al Butlletí Oficial de l’Estat o al diari oficial 
corresponent. 
 
Atesa  la necessitat de formar i aprovar una Ordenança reguladora de la creació i supressió de 
fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
Vist que la tramitació per a l’aprovació de les ordenances municipals és la que contemplen els 
articles 58 a 66  del Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis locals. 
 
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipal implica, per imperatiu 
de l’article 62 del Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995 de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per al qual s’iniciï l’expedient de formació 
de l’Ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el 
text de l’avantprojecte de l’ordenança. 
 
Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 9 de maig de 2012 (núm. 162/12) es va 
resoldre l’inici de l’expedient per a la formació de l’Ordenança reguladora de la creació i 
supressió de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Castellgalí, així com es va 
constituir una Comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de 
l’ordenança. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 22 d’octubre de 2012 es va resoldre 
nomenar una nova comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de 
l’ordenança, per tal de substituir a la senyora regidora Ana Belen Jara Martinez, que va 
renunciar al seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí. 
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De conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, la comissió d’estudi es va reunir el dia 18 
de gener de 2012 per tal de redactar l’avantprojecte de l’Ordenança. 
 
Tenint en compte que l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i l’article 8.1 a) 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, atribueixen als ens locals territorials la 
potestat reglamentaria. 
 
Vist que les entitats locals, en l’esfera de les seves competències, podran aprovar Ordenances i 
Reglaments, d’acord amb el que disposa l’article 55 del Real Decret Legislatiu 781/1986, 18 
d’abril, pel que s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local així com l’article 4 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel 
Decret 179/1995 de 13 de juny. 
 
Atès el que disposa l’article 63 del Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, correspon al ple de la corporació aprovar 
inicialment l’avantprojecte de l’ordenança. 
 
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 inicialment l’avantprojecte de l’ordenança reguladora de la creació i supressió 
de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Castellgalí, còpia de la qual 
s’adjunta a la present proposta d’acord. 
 
Segon: Sotmetre el precedent acord, juntament amb el projecte de la norma, a informació 
pública pel termini de 30 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la publicació de 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya o al diari “Regió 7”. Així mateix l’anunci es publicarà al tauler oficial 
d’edictes de la Corporació. 
 
Durant l’esmentat termini, es podrà consultar l’expedient a la Secretaria municipal en horari 
d’atenció al públic, per tal de presentar les reclamacions o al·legacions que s’estimin pertinents, 
amb el ben entès que de no presentar-se’n cap durant el termini indicat, l’ordenança es 
considerarà definitivament aprovada sense la necessitat de cap ulterior acord. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per unanimitat la seva 
aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, els acords que la mateixa conté, que són els 
que es transcriuen literalment a continuació: 
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Primer: Aprovar inicialment l’avantprojecte de l’ordenança reguladora de la creació i supressió 
de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Castellgalí, còpia de la qual 
s’adjunta a la present proposta d’acord. 
 
Segon: Sotmetre el precedent acord, juntament amb el projecte de la norma, a informació 
pública pel termini de 30 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la publicació de 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya o al diari “Regió 7”. Així mateix l’anunci es publicarà al tauler oficial 
d’edictes de la Corporació. 
 
 6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 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 2012. 
 
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 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 2012, segons escrit presentat amb 
data 25 de gener de 2013 (Registre d’entrada núm.: 165/12). 
 
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 
4rt. trimestre de 2012, saldo a favor de l’Ajuntament................... 4.239,98 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
4rt. trimestre de 2012, saldo a favor de l’Ajuntament................... 6.879,13 € 

 
 
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 4rt. trimestre de l’any 
2012, de la gestió del servei d’abastament d’aigua a la població amb inclusió dels abonats del 
Polígon Industrial “El Pla del Camí”, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 11.119,11 € . 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
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Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per  quatre vots a 
favor, que es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits al del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.”, presents a la sessió, i quatre abstencions, que es corresponen al/a les quatre 
regidor/es adscrit/es al grup municipal de “Convergència i Unió”, la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum, l’acord que la mateixa conté, que és el que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 4rt. trimestre de l’any 
2012, de la gestió del servei d’abastament d’aigua a la població amb inclusió dels abonats del 
Polígon Industrial “El Pla del Camí”, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 11.119,11 € . 
 
 
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, SA, DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2012, 
RELATIU A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE AL MUNICIPI. 
 
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 25 de gener de 2013 (Registre d’entrada núm.: 165/13), corresponent al quart 
trimestre de 2012. 

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

A C O R D 
 

Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del quart trimestre de 
2012, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 13.539,70 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 

 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per  quatre 
vots a favor, que es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits al del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, presents a la sessió, i quatre abstencions, que es 
corresponen al/a les quatre regidor/es adscrit/es al grup municipal de “Convergència i 
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Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, l’acord que la mateixa 
conté, 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 
2012, amb un saldo a favor de l’Ajuntament. de 13.539,70 €. 

 
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DECLARACIONS DE CRÈDITS 
INCOBRABLES CORRESPONENTS A LES RELACIONS NÚMEROS 12015, 12016 I 
12018 TRAMESA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que tal com ha comentat en altres ocasions es tracta de la 
recaptació d’aquests tributs la recaptació dels quals està delegada a la Diputació de Barcelona, i 
que després de les actuacions  que ells fan amb tot el protocol que hi ha previst, quan hi ha un 
impagat, desprès d’intentar  l’embarg de comptes, l’embarg de béns, l’embarg de tot el que 
pertoca i després de fer tot el procediment i les comunicacions, no es pot arribar a cobrar,  
proposen a l’Ajuntament que es faci la depuració dels padrons i que es  que doni de baixa els 
crèdits incobrables, perquè d’alguna manera si hi  estiguessin incorporats es desvirtua el pendent 
d’ingrès, fet pel qual demanen que l’Ajuntament els declari com a crèdits incobrables i els doni 
de baixa. 
  
Afegeix que, tal com ho ha comentat també en algun altre ple, si en algun moment algun 
d’aquests subjectes passius canviés la seva situació patrimonial, sigui reversible i que per tant es 
pugui acabar cobrant.  
 
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 l’ofici de data 12 de desembre de 2012 trames a aquest Ajuntament per l’OGT de Manresa 
(Registre d’Entrada núm. 115), mitjançant el qual es proposa la baixa dels expedients 
corresponents a les relacions núm. 12015, 12016 i 12018, per import de  937,12 €, 1.309,03 € i 
4.253,30 €. 
 
Atès que queda acreditat que de conformitat amb el que disposen els articles 61, 62 i 63 del 
Reglament General de Recaptació, aprovat pel RD. 939/2005 de 29 de juliol s’han seguit els 
tràmits previstos en l’article 85 de l’Ordenança general d’Ingressos de Dret Públic delegats a 
l’ORGT, havent-se observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els 
que es respecta el principi de proporcionalitat entre l’import dels deutes i els mitjans utilitzats 
per a la seva realització, així com el principi d’economia processal i eficàcia administrativa. 
 
Considerant que des del propi ORGT es podrà rehabilitar el tribut no prescrit, en cas de 
comprovar-se una variació en el patrimoni del deutor, bé per revisió o a instància de 
l’Ajuntament de Castellgalí, de conformitat amb el que disposa l’article 63 del Reglament 
General de Recaptació. 
 



 

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

 

 15

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 la declaració de crèdits incobrables respecte de la proposta efectuada per 
l’ORGT de la Diputació de Barcelona dels expedients que es relacionen a continuació, com a 
crèdits incobrables, i per la seva conseqüent baixa en els comptes per la demostrada insolvència, 
tal com preceptua l’article 61 del Reglament General de Recaptació havent-se seguit els tràmits 
previstos en l’article 85 de l’Ordenança General d’Ingressos de Dret Públic delegats a l’ORGT.   
 
Relació d’expedients de l’Organisme de Gestió Tributària de crèdits incobrables: 

Relació     1er. contribuent relació Últim contribuent relació Import total 
12015       ANDRES CERVERO, JOSE                      MOLINA AGUDO, ALFONSO                  937,12 € 
12016       BLANCO SALGADO, MANUEL             VERA BLANCO, FRANCISCA              1.309,03 € 
12018 ANIDO FRIAND, ANTONIO  ROCA TARRUELLA, JORDI 4.253,30 € 
   ______________ 
 
  TOTAL ..................       6.499,45 € 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord a la Unitat de Recaptació de l’ORGT de la Diputació 
de Barcelona, per tal que procedeixi a tramitar les baixes aprovades en els Comptes de 
recaptació. 

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per unanimitat la seva 
aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, els acords que la mateixa conté, que són els 
que es transcriuen literalment a continuació: 
 
 
Primer.- Aprovar la declaració de crèdits incobrables respecte de la proposta efectuada per 
l’ORGT de la Diputació de Barcelona dels expedients que es relacionen a continuació, com a 
crèdits incobrables, i per la seva conseqüent baixa en els comptes per la demostrada insolvència, 
tal com preceptua l’article 61 del Reglament General de Recaptació havent-se seguit els tràmits 
previstos en l’article 85 de l’Ordenança General d’Ingressos de Dret Públic delegats a l’ORGT.   
 
Relació d’expedients de l’Organisme de Gestió Tributària de crèdits incobrables: 

Relació     1er. contribuent relació Últim contribuent relació Import total 
12015       ANDRES CERVERO, JOSE                      MOLINA AGUDO, ALFONSO                  937,12 € 
12016       BLANCO SALGADO, MANUEL             VERA BLANCO, FRANCISCA              1.309,03 € 
12018 ANIDO FRIAND, ANTONIO  ROCA TARRUELLA, JORDI 4.253,30 € 
   ______________ 
 
  TOTAL ..................       6.499,45 € 
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Segon.- Donar trasllat del precedent acord a la Unitat de Recaptació de l’ORGT de la Diputació 
de Barcelona, per tal que procedeixi a tramitar les baixes aprovades en els Comptes de 
recaptació. 

 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ CORRESPONENT A L’EXERCICI 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: 

 
“Vistos els estats i comptes anuals i els seus annexos que han estat formats i elaborats per 
l’Ajuntament de Castellgalí, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i 
auxiliars, patrimonials i de tresoreria portades a terme durant l’exercici de 2011, d’acord amb el 
que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, 101 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 212 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la regla 
100 de l’Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
Normal de Comptabilitat local. 

 

Atès que la Intervenció ha format el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de 
l’exercici de 2011, el qual està integrat pel Compte del propi Ajuntament. 

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

 
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Il·lm. Sr. Alcalde-
President. 
 
Atès que examinat el Compte General i els seus justificants s’informà favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament reunida el dia 07 de novembre de 2012 per la 
qual cosa el Compte General juntament amb l’informe esmentat restà exposat al públic, prèvia 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de data 14 de novembre de 
2011, i al tauler oficial d'edictes de la Corporació,  pel termini de quinze dies, durant els quals i 
vuit més no es presentà cap al·legació. 
 
Considerant que havent-se complert els tràmits i requisits exigits per la legislació vigent, 
procedeix de conformitat amb allò que estableix l’article 212.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, sotmetre 
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el Compte General a l’aprovació del ple acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció dels següents, 
 
 

A C O R D S: 
 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 2011, 
composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del RD. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 89 a 105 del RD. 500/1990 de 20 d’abril i integrat pel Compte de la pròpia 
Corporació el qual ha estat rendit per l’Il·lm. Sr. Alcalde-President. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que preveu 
l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 21 de gener de 2013 
 
 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per  quatre 
vots a favor, que es corresponen als/a les quatre regidors/es adscrits al del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, presents a la sessió, i quatre abstencions, que es 
corresponen al/a les quatre regidor/es adscrit/es al grup municipal de “Convergència i 
Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, els acords que la 
mateixa conté, que són el que es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 2011, 
composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del RD. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 89 a 105 del RD. 500/1990 de 20 d’abril i integrat pel Compte de la pròpia 
Corporació el qual ha estat rendit per l’Il·lm. Sr. Alcalde-President. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que preveu 
l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes. 
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 10. PRECS I PREGUNTES 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló 
pregunta sobre els decrets relatius al Projecte de senyalització turística, per si l’Alcalde pot 
donar-lis informació al respecte.  
 
El senyor Alcalde li respon que es tracta  del projecte de senyalització turística que és una de les 
accions que estan previstes dins del conjunt de “Viure al Poble” i  en aquest sentit, el projecte, la 
redacció del projecte tècnic, es va demanar assistència a l’Àrea de Turisme de la Diputació de 
Barcelona que és qui  l’ha redactat.  
 
Afegeix que dintre del programa “Viure al Poble” han finançant el 50% i recordaran que les 
peticions que es varen fer a la Diputació de Barcelona  per a concertar les subvencions, es va 
demanar l’altre 50% i que el Diputat de cooperació ja  ha traslladat verbalment  que sí que els hi 
ho subvencionarà i estan esperant que els arribin els documents per a aprovar per Junta 
l’acceptació de la subvenció per tenir el 100% finançat. Conclou dient que el projecte consisteix 
amb la senyalització  del municipi tocant una mica la basant turística i que si volen el tenen a 
disposició i el poden veure exactament de què tracta.  
 

La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló 
pregunta si recull masies o camins, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que no, preguntant 
la senyora regidora si només és a nivell turístic, responent-li el senyor Alcalde que sí que es parla 
dels elements turístics de la Torre del Breny i que està a la seva disposició per si el volen 
consultar. Afegeix que hi ha coses que no estan definides com el contingut d’alguns 
plafons que s’hauran de redactar, de caràcter informatiu i això sí que no està definit 
encara en el nou projecte però aquí sí que ara també que han començat a treballar amb el 
projecte museogràfic els donarà també pistes del contingut que haurà d’anar en aquests 
plafons de senyalització turística.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló 
pregunta al respecte de si hi ha una màquina que esta treballant a la zona del dipòsit del 
final del carrer Santa Margarida, que està excavant o aplanant a la qual cosa li respon el 
senyor regidor delegat de serveis i via pública, Oscar Aparicio i Ledesma, adscrit al grup 
municipal del "Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.", que són terrenys particulars i 
estan fent, estan preparant-les per conrear.  
 
El senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma, adscrit al grup municipal del "Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.", són terrenys particulars i estan fent, estan preparant-les 
per conrear i que ho varen anar a veure, afegint el senyor Alcalde que el terreny és 
propietat del senyor Carles Playà que vol conrear aquells terrenys fins el final del carrer 
Manresa, a sota les vinyes, allà té uns camps abandonats també i vol fer també terra 
vegetal i també els vol llaurar i sembrar per a treure’n rendiment. 
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La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló 
formula una pregunta al respecte de que dijous passat hi va haver un robatori a una casa 
de la urbanització i entre les notícies que estan sortint cada dia de robatoris, a més a més 
amb violència, i que en aquest cas sort que no hi eren, però que la gent comenta si es farà 
alguna cosa, ja sigui mitjançant càmeres o vigilància, a la qual cosa li respon el senyor 
Alcalde que això ho coneix amb més detall perquè el senyor regidor delegat de 
governació, Miguel Largo, que ha tingut que marxar de la sessió,  va parlar amb els 
veïns afectats, els va anar a veure a casa seva, els hi va demanar com havia anat i tenir 
informació de primera mà perquè a vegades ja ho sabem, en un poble, de com van les 
coses i després com s’expliquen. Afegeix que en varen  parlar amb els mossos 
d’esquadra, varen anar a la comissaria i varen parlar de quina és l’estratègia i molt 
probablement en un termini que no  pot dir, però sap que ho ha gestionat ell amb algun 
responsable dels Mossos, començaran a fer algunes sessions informatives per a fer 
xerrades, per a fer consells de seguretat, li sembla que se’n diuen, doncs adreçat als veïns 
perquè posin una mica més d’atenció en aquelles coses en les que potser no hi prestes 
atenció com deixar una porta oberta o coses d’aquestes. Al mateix temps, diu, tant el 
regidor de governació com ell mateix fa unes setmanes varen parlar abans de que succeís 
aquest fet amb el nou cap de la seguretat ciutadana de la comissaria de Manresa i amb el 
cap responsable de proximitat i els hi varen traslladar això, que bé sense que s’hagués 
produït aquest fet, la percepció de la gent era que potser no hi havia molta presència 
policial, per tant que també en la mesura del possible i amb els efectius que tenen, que 
intentessin doncs deixar-se veure més. Indica que casualment també aquesta setmana, 
han vingut un parell de dies els Mossos, sembla que, amb els dos objectius, en que els 
efectius tinguin més visibilitat i es vegin més i posin difícil les coses a qui vulgui fer 
coses d’aquestes i després fer campanyes de sensibilització amb tots els veïns. 
  
Conclou dient que el tema de les càmeres ha sortit i és una cosa que n’han parlat quan el 
senyor Òscar Aparicio era Regidor de Governació i el tema de les càmeres segueix una 
regulació i una normativa doncs que és complexa, que s’ha de demanar autorització i que 
bé, que en alguns moments els mateixos Mossos no l’han recomanat.  
 
El senyor regidor delegat de l’Àrea de serveis i via pública, Òscar Aparicio i Ledesma 
pren la paraula per dir que quan ell ho va mirar fa tres anys, les càmeres  les havia 
d’autoritzar un jutge. Venen via judicial,  autorització judicial amb el precedent de que 
ha de ser una zona en que hi hagin ja fets demostrables de que hi ha hagut qualsevol 
cosa, des de baralles o violència o robatoris, i que ara estan estudiant altres opcions amb 
el senyor regidor Miguel Largo. 
  
La senyora regidora Eva Llovet intervé per a dir que el que passa és que cada cop hi ha 
més incidències i aquí no disposem de guàrdia urbana, a la qual cosa el senyor regidor 
Òscar Aparicio li respon que també ha de tenir la  gent més conscienciació que quan 
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veus alguna cosa estranya truquis a Mossos d’esquadra i vinguin i que ell mateix abans 
d’ahir ho va fer personalment.  
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que potser el tema de les càmeres també és 
dissuasori perquè si tu saps que en un municipi hi ha tres o quatre punts que graven els 
cotxes que passen, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que això és evident però 
reitera que de les converses amb els caps dels Mossos es preveu més presència policial al 
carrer i les sessions informatives pel veïnat.  
 
En últim lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló formula el prec de que es reconsideri la creació de les comissions informatives, les 
quals els hi permetrien disposar de més informació i poder fer més aportacions i posa per 
exemple la comissió creada en relació a la creació dels fitxers de dades de caràcter personal, si 
bé suposa que en aquest cas la seva existència era obligatòria, i que aquest prec ja el va fer fa 
temps i el tornen a repetir ja que hi ha punts en els que s’han d’abstenir per manca d’ informació 
i podrien votar-los a favor. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 34 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. 
 
 
   
 
 


