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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 31 DE JULIOL DE 2013. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 31 de juliol 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, 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". 

 

No hi assisteix el senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma adscrit al grup municipal del “ Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, qui ha excusat la seva assistència.  
 

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 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 29 de maig 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  125/13 al 191/13 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2013. 



 

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

 

 2

 
Acte seguit el senyor Alcalde exposa al ple, en primer lloc, que desitja informar sobre 
un l´escrit de data 3 de juny de 2013 (R.E. 891/13)  de l´Agència de Residus de 
Catalunya  que fa referència a la revocació d’una subvenció per a construir una 
deixalleria de tipus bàsic, en tractar-se d’una actuació que no es va portar a terme, 
indicant que de fet encara hauria generat més problemes de tresoreria i dificultats, no 
només per la construcció sinó també per la gestió. 
 
En segon lloc prossegueix amb un altre escrit de data 13 de juny de 2013 (R.E. 966/13) 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona relatu a l’acta de la 
reunió de la presentació de la proposta de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d’Incendis Forestals de les rutes del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals (PVI) 2013. 

En tercer lloc fa referència a un escrit de data 13 de juny de 2013 (R.E. 967/13), també 
de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona relatiu al conveni de 
col·laboració formalitzat entre l’Ajuntament de Castellgalí, l’ADF i la Diputació de 
Barcelona per a la participació en el Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals (PVI) 2013 , i en virtut del qual l’Ajuntament es compromet a efectuar una 
aportació de 199,50 € que es correspon a la previsió de les despeses de carburant del 
vehicle que posa la Diputació de Barcelona. 
 
En quart lloc fa esment a un altre escrit de data 20 de juny del 2013 de la Diputació 
relatiu a l’atorgament, no a l’Ajuntament sinó a l´ADF Protectors del bosc, d’una 
subvenció per import de 6.517 € per tot el  que fa referència a les accions de 
manteniment i repàs de les vores de camins, concretament de tres, que consten 
relacionats a l’escrit, com són el del collet del Gras al Flequer, el de l’obaga del Flequer 
i el del Flequer al Gall per l’obaga.   
 
En cinquè i últim lloc exposa al ple que s’ha rebut molt recentment a l’Ajuntament un 
escrit del Jutjat del  mercantil número 6 de Barcelona autoritzant la cessió de la 
concessió administrativa de la residència per a la gent gran de Castellgalí, de 
Residencial Castellgalí, s.l. a la   Institució benèfica amics dels avis, Ibada . Indica al 
respecte que com es recordarà,  es va aprovar la cessió pel ple de l’Ajuntament 
condicionat a que arribés la resolució el sentit favorable del Jutjat del mercantil número 
6, i que ara han de procedir les dues entitats a formalitzar la cessió davant de Notari, 
afegint que seguim sortosament segueix el funcionament de la residència i que es tracta 
d’una bona notícia.  
 
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 indica que l’informe de tresoreria està a disposició de tots els regidors i aquí 
queden relacionades un número d’obligacions de 30 amb un import total de 52.136,13  € i amb 
la relació corresponent que l’acompanya.  
 
4. ES DÓNA COMPTE AL PLE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES 
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT, DE CONFORMITAT AMB EL REIAL 
DECRET-LLEI 8/2013, DE 28 DE JUNY, DE MESURES URGENTS CONTRA LA 
MOROSITAT DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I DE SUPORT A 
ENTITATS LOCALS AMB PROBLEMES FINANCERS. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que es tracta de donar compte al ple de la relació 
certificada de factures pendents en l’àmbit del R.D. Llei 8/2013, de 28 de juny, i no 
requereix aprovació per part del ple. Afegeix que la relació s’ha tingut que trametre al 
Ministeri d’hisenda i administracions públiques abans del dia 19 de juliol d’enguany i 
que contempla un total de dotze factures amb un import total de 51.372,41 €. 
  
La senyora la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló, pregunta si això és el que es deu totalment en factures a dia d’avui, a 
la qual cosa li respon el senyor Alcalde que no, ja que es tracta de les factures que es 
deuen fins a 31 de maig de 2013. 
 
El senyor Secretari-Interventor, desprès de demanar la paraula al senyor Alcalde, indica 
que es tracta de factures que han de ser vençudes, líquides i exigibles a data 31 de maig 
de 2013 i que cal tenir en compte el termini de 30 dies vigent actualment per efectuar el 
pagament, de tal manera que si alguna factura s’ha presentat sense que a data 31 de 
maig s’hagin complert els 30 dies, ja no pot entrar a la relació. 
 
El senyor Alcalde afegeix que en qualsevol cas que sí que a nivell de tresoreria s’ha fet 
un esforç força important per pagar el màxim de factures, si bé hi ha pendents les del 
Consorci del Bages per a la gestió de residus que no s’han pogut incloure en virtut del 
que disposa aquest Reial Decret Llei i que espera que es puguin atendre el més aviat 
possible. 
 
  
5. EL DÓNA COMPTE AL PLE DE L´APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L´EXERCICI DE L´ANY 2012. 
 
El senyor Alcalde exposa que aquest punt de l’ordre del dia també consisteix en donació 
de compte que tampoc requereix aprovació i en aquest cas és la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2012. Indica que per l’exercici 2012 es va fer un pressupost 
molt ajustat i tot i les dificultats econòmiques s’ha pogut complir si bé el romanent de 
tresoreria a la finalització de l’exercici és només de 32.802,73 € però que surt un 
romanent del líquid de tresoreria positiu, afegint que en qualsevol cas la liquidació 
també determina que l’estalvi brut és de 112.494,85 €, i que l’estalvi net es situa 
16.342,01 €, situant-se la ràtio legal d’estalvi net està en un 0,70 % i la ràtio legal del 
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deute  viu en un 54, 08%,  resultant la ràtio total d’endeutament amb els ajustaments 
SEC 95, en un 64,06%. Conclou dient que  el mes de setembre es procedirà a convocar 
la comissió especial de comptes per fer tot el que preceptivament correspon per llei en 
relació al compte general per poder-lo aprovar i  trametre’l a Sindicatura de Comptes 
que es on correspon la seva fiscalització. 
 
Es procedeix, per tant, d’acord amb el que determina l’article 193.4 del Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març a donar compte al ple de la liquidació de l’exercici de l’any 2012, amb la 
documentació que integra l’expedient en el que hi consta l’informe de la Intervenció de 
fons de conformitat amb el que determina la Llei orgànica 2/2012 de 27 de abril, de 
Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera. 
 
La senyora regidora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet 
i Castelló pren la paraula per dir que tal com ha dit el senyor Alcalde el romanent de 
tresoreria que ha disminuït moltísim  respecte de l’exercici 2011, situant-se en 32.000 € 
en el 2012,  tenint en compte els pagaments extraordinaris que hi pot haver en aquest 
any com pel que respecta al Consorci de residus, vora els 80.000 € i que tal com va tot 
sembla que no acaba d´ anar prou bé en general, i  no sap si a nivell de tresoreria els hi 
pot fer algun comentari o un altre visió tenint en compte que estem a meitat d’any. 
 
El senyor Alcalde li respon que això es la liquidació del 2012 i que les tensions de 
tresoreria hi són resulta evident, com hi són a tots els ajuntaments de Catalunya, i en 
aquest sentit del que se’n desprèn de la relació de factures que han vist abans és que 
l’Ajuntament s’ha posat bastant al dia, no a 30 dies com marca la llei, però pràcticament 
al dia amb la majoria de proveïdors i que a partir d’aquí si que es disposa d’aquesta 
tresoreria per atendre els pagaments habituals que es generen com poden ser les 
concessions les de l’escola bressol, les de escombraries o les de les neteges de 
l’equipament municipals, que es van assumint amb una certa correcció bàsicament 
perquè no falla l´ingrés de la participació dels impostos de l’Estat ni tampoc falla la 
bestreta de l’Organisme Autònom de Gestió Tributaria,  a través del que es cobren els 
tributs municipals i  per tant es poden atendre amb una certa tranquil·litat les nòmines la 
Seguretat Social, les despeses bàsiques que en aquest sentit es tenen, si bé no pot deixar 
de dir-li  que la previsió gairebé  aproximadament d’uns 100.000 € que es deuen al 
Consorci de residus es pagarien tranquil·lament el dia que la Generalitat de Catalunya 
pagui a l’Ajuntament el que en aquest moment té penjat a la pàgina web del 
Departament d’Economia i Coneixement que puja gairebé 160.000 €, fet pel qual si això  
ho transferissin, tenint en compte que hi ha imports del 2010, del 2011 i del 2012, n’està 
segur que es posarien totalment al dia amb el Consorci i amb la majoria dels proveïdors. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet, intervé 
de nou per dir que el que de la liquidació se’n desprèn que, estant en una situació 
complicada, han vist que realment moltes aplicacions pressupostàries s’ajusten molt a la 
despesa, si bé li ha cridat una mica l’atenció el relatiu a la despesa en subministrament 
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d’energia elèctrica ja  que respecte de la quantitat que estava pressupostada  ha pujat 
moltíssim, i que ella recorda que es va fer un canvi de companyia que semblava que 
s’havia de portar un estalvi i volia pregunta-li al respecte d’aquest increment. 
 
El senyor Alcalde li respon que la  previsió es anar reduint el consum energètic de 
l’enllumenat públic dels equipaments municipals i de fet en aquesta liquidació del 
pressupost,  sí que és possible que en el pla d´ ajust que s’hi van incorporar algunes 
factures endarrerides de Fecsa –Endesa i és probable que sigui per això, però en termes 
generals,   es fa el seguiment el consum de energia elèctrica de l’enllumenat i dels 
equipaments, el qual  ha disminuït per la contractació, en la segona adjudicació que han 
fet a Gas natural Fenosa i la previsió també  és que a la que puguin executar la 
instal·lació dels reguladors de flux, del projecte d’eficiència estalvi energètic d’ 
enllumenats públics, respecte de la qual es va signar el conveni amb la Diputació de 
Barcelona aquesta setmana, s’assoleixi reduir el consum també d’energia elèctrica dels 
enllumenats públics en aquet cas i desprès seguir fent la fiscalització dels equipaments 
municipals.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet, pren la 
paraula per fer referència al tema de la despesa en telecomunicacions ja que en una 
sessió anterior del ple, ja varen dir que s’havien pressupostat 20.000 €, una xifra molt 
important, i que tot i així han estat 2.000 i escaig d’euros de més, en total uns 22.000 €, 
i que caldrà veure que succeeix al respecte amb l’adhesió que s’ha fet amb el Consorci 
Localret i la Diputació de Barcelona, i que pensen que si bé s’ha fet molt bé en molts 
punts en aquest queda una quantitat per a rebaixar, concloent que en general es veu un 
ajust en la despesa. 
 
El senyor Alcalde li respon que el que és evident és que la gestió diària de comptabilitat 
i tresoreria es fa més complexa atès que per un cantó es té una previsió d’ingressos fixa 
que no genera problemes però que alguns ingressos que s’espera que arribin, no ho fan, 
al respecte de subvencions respecte de les quals la despesa ja s’ha assumit, la qual cosa 
fa que hagin de seguir amb aquest rigor pel que respecta a l’exercici 2013, i pel que fa 
referència a les comunicacions esperen que aquesta licitació conjunta de la Diputació 
faci que es pugui aconseguir més estalvi.  
 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ACTA, AMB ELS 
DOCUMENTS COMPLEMENTARIS, DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLGALÍ I 
DE MARGANELL. 
 
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: 
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“Atès que amb data 2 de juliol de 2012 (R.E. núm. 1026/12) la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 28.1 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal de règim local 
de Catalunya, va instar a aquest ajuntament a l’inici de l’expedient de delimitació del 
terme municipal. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis de 
les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, correspon 
a l’ajuntament o als ajuntaments interessats l’inici dels expedients de delimitació. 
 
Atès que per acord del ple de la corporació en sessió de data 26 de setembre de 2012 es 
va acordar l’inici de l’expedient de delimitació del municipi de Castellgalí per a la 
elaboració del mapa municipal. 
 
Vist que a l’acord del ple abans indicat es va nomenar una comissió municipal de 
delimitació, la qual consta constituïda pels següents membres: 
 

- Il·lm. Sr.  Cristòfol Gimeno i Iglesias, alcalde-president de l’Ajuntament o 
regidor/a en qui delegui. 

- Sr. Òscar Aparicio i Ledesma, regidor delegat de les àrees d’obres, serveis 
locals, via pública, medi ambient i desenvolupament sostenible de l’Ajuntament, 
o el seu suplent. 

- El/la regidor/a que designi el grup municipal de “Convergència i Unió” o el seu 
suplent. 

- Sr. Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari-Interventor de l’Ajuntament o 
funcionari/a a qui delegui. 

- Sra. Mònica Pozo i Lluch, arquitecta municipal de l’Ajuntament o el suplent 
dels serveis tècnics municipals. 

  
Atès que amb data 24 de setembre de 2012 (R.E. 1355/12) el grup municipal de 
“Convergència i Unió” va designar com a membre de la comissió municipal de 
delimitació la Sra. regidora Eva Llovet i Castelló.  
 
Vist que amb data 10 de maig de 2013 (R.E. núm. 737/13) la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya va assenyalar l’inici de les operacions de delimitació amb el 
terme municipal de Marganell pel dia 2 de juliol de 2013 a les 16.00 hores a la seu de 
l’ajuntament de Marganell. 
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Atès el que disposa l’article 30.1 del Decret 244/2007, de 15 d’abril,  es va procedir a 
comunicar als propietaris de les finques afectades la data d’inici de les operacions de 
delimitació amb el terme municipal de Marganell. 
 
Vist que amb data 2 de juliol de 2013 es van reunir les comissions municipals de 
delimitació dels termes de Castellgalí i de Marganell, així com els representants 
nomenats per la Generalitat de Catalunya, per tal d’efectuar les operacions de 
delimitació entre els dos termes municipals. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 31.1 del Decret indicat, es va aixecar 
l’acta de les operacions de delimitació entre els dos termes municipals amb la 
conformitat de les comissions d’ambdós ajuntaments. 
 
Vist que d’acord amb l’apartat 3 de l’esmentat precepte, l’acta corresponent a les 
operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’ha de sotmetre al ple 
dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos 
comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS: 
 
Primer: Aprovar l’acta,  amb els documents complementaris, de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Castellgalí i Marganell, còpia de la qual 
s’adjunta al present acord. 
 
Segon: Notificar el precedent acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 
així com a l’Ajuntament de Marganell. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 17 de juliol de 2013. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció dels acords que la mateixa conté i que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 
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Primer: Aprovar l’acta,  amb els documents complementaris, de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Castellgalí i Sant Salvador de Guardiola, 
còpia de la qual s’adjunta al present acord. 
 
Segon: Notificar el precedent acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 
així com a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola. 
 
 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D´ACORD DE L´ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L´APROVACIÓ DE L´AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE 
LA DESPESA DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA CORRESPONENT A LA 
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE FORMACIÓ I INICIATIVES DEL BAGES SUD. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i 
la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Atès que per acord del ple de l’Ajuntament de Castellgalí, adoptat a la sessió de data 
20 de juliol de 2012 es va acordar ratificar l’acord de dissolució i liquidació del 
Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud adoptat per la Junta General del 
Consorci en sessió de data 29 de febrer de 2012. 
 
Vist l’escrit de data 27 de maig de 2013, presentat pel senyor Cecilio Rodríguez i 
Martín actuant com a president del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud en 
el que comunica a l’Ajuntament de Castellgalí que el import corresponent a la 
liquidació econòmica definitiva ascendeix a 89.985,70 €. 
 
Tenint en compte que aquest Ajuntament ja ha efectuat prèviament el pagament de 
l’import de 80.178,57 € quedant pendent la quantitat de 9.807,13 € objecte de 
reclamació.  
 
Atès que a les aplicacions pressupostaries 942-46700 i 942-46701 del pressupost de 
l’exercici 2013, hi ha consignació adequada i suficient per a fer front al pagament de 
l’import pendent de liquidar. 
 
Atès que l’òrgan competent per a l’adopció d’aquet acord és el Ple de l’Ajuntament de 
conformitat amb el que disposa l’article 22.2 b) de la de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i 52.2 b) del Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, amb el 
quòrum del vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, 
d’acord amb el que disposen els articles 47.3.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
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Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 114.3.d) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA I RECONÈIXER 
L’OBLIGACIÓ per import de 9.807,13 € del deute pendent de la liquidació definitiva 
corresponent a la dissolució del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud que 
correspon a l’Ajuntament de Castellgalí, a l’habilitació de la consignació adequada i 
suficient a la corresponent aplicació pressupostària.  
 
SEGON.- FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari pel 
desenvolupament d’aquest acord. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el precedent acord a l’organ liquidador del Consorci de 
Formació i Iniciatives del Bages Sud. 
 
No obstant això el Ple acordarà el que consideri més pertinent. 
 
Castellgalí, 25 de juliol de 2013. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias”. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet, intervé 
per dir que el seu grup municipal s’abstindrà en aquest punt no perquè vegin molt bé 
que finalment es liquidi el Consorci i quedi aquest tema tancat, sinó perquè entenen que 
s’havia d’haver fet abans tenint en compte el cost que ha suposat pel municipi en 
aquests darrers anys. 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per quatre vots a favor, els quals es 
corresponen als cinc regidors/es adscrits al  grup municipal del “Partit dels Socialistes 
de Catalunya-P.M.” presents a la sessió, i quatre abstencions, les quals es corresponen 
als quatre regidor/es adscrits al grup municipal de “Convergència i Unió”, la seva 
aprovació, i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la 
mateixa conté que són els que es transcriuen literalment a continuació: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR I DISPOSAR LA DESPESA I RECONÈIXER 
L’OBLIGACIÓ per import de 9.807,13 € del deute pendent de la liquidació definitiva 
corresponent a la dissolució del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud que 
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correspon a l’Ajuntament de Castellgalí, a l’habilitació de la consignació adequada i 
suficient a la corresponent aplicació pressupostària.  
 
SEGON.- FACULTAR al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari pel 
desenvolupament d’aquest acord. 
 
TERCER.- NOTIFICAR el precedent acord a l’organ liquidador del Consorci de 
Formació i Iniciatives del Bages Sud. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, formula una primera pregunta al respecte de la pujada del preu del contracte 
amb CESPA que es va aprovar a la darrera Junta de Govern Local i que si la mateixa és 
aplicable l’any que ve ja que altrament suposa un increment bastant important, i si es 
deu a l’aplicació estricta del contracte o si es deu a alguna circumstància extraordinària. 
 
El senyor Alcalde li respon que les revisions de preus de les diferents concessions es fan 
en aplicació del plec de clàusules que regeix cada contracte seguint la fórmula 
polinòmica o el mecanisme establert al respecte, i que hi ha l’informe de l’enginyer 
municipal en cada cas respecte de les aplicacions d’aquests increments. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet, 
pregunta si això repercutirà directament a la factura o al rebut de les escombraries, a la 
qual cosa li respon el senyor Alcalde que a la modificació de les ordenances fiscals que 
es fa el mes de novembre es determinarà l’import de l’augment de la taxa que, si escau, 
s’aplicarà el 2014. 
 
En segon lloc la senyora regidora Eva Llovet pregunta al respecte d’uns decrets en que 
es tornen a requerir documents al bar “Al compàs”, per saber si hi ha algun prroblema 
en concret ja que fa molt temps que l’establiment està obert, a la qual cosa el senyor 
Alcalde li respon que no passa res en especial, i que el promotor va presentar un 
projecte en el seu dia, el qual s’ha revisat , tenint en compte que es tracta d’una activitat 
comunicada, fet pel qual el titular, havent-ho comunicat a l’Ajuntament pot obrir 
l’activitat immediatament, i a partir d’aquí l’enginyer municipal revisa si hi ha coses del 
projecte que s’han d’esmenar, les quals se li requereixen, podent mantenir l’activitat 
oberta si es tracta de coses esmenables. 
 
En tercer lloc, la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
pregunta si en els preus del bar del Casal d’avis s’aplica alguna mena de descompte i 
que els hi ha arribat alguna mena de queixa o suggeriment al respecte, ja que es podria 
fer com en el bar del Casal cultural. 
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Pren la paraula la senyora regidora delegada de  Àrea d’atenció a les persones, Serveis 
socials, joventut, gent gran i de la dona, adscrita al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, Carme Lledó i Martínez, qui diu que això és una 
demanda de part dels jubilats, però que el volum de la demanda fa que la titular del bar 
no ho vegi assumible i es va proposar que la diferència l’assumís l’Ajuntament, la qual 
cosa no es pot fer, i tampoc pot obligar a la concessionària que ho assumeixi, i es va 
arribar a l’entesa que si el volum de la demanda ho permet, la titular de la concessió ho 
pot tenir en compte. 
  
La senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet, diu que 
en tractar-se del bar del casal de la gent gran, no es tracta d’un bar normal i a l’igual que 
es fa al Casal, que té uns preus especials,  es podria tenir en compte, a la qual cosa li 
respon la senyora regidora Carme Lledó que són coses diferents ja que el Casal sí que el 
gestiona directament l’Ajuntament. 
 
La senyora regidora Eva Llovet indica que potser s’havia d’haver inclòs alguna cosa al 
respecte en el contracte ja que considera que en tractar-se de la gent gran això estaria bé, 
a la qual cosa li respon la senyora regidora Carme Lledó que hi ha diverses maneres, i 
que se’ls hi ha dit que si volen tenir una cafetera, la poden tenir i que a part que hi ha 
diverses maneres, ella creu que si hi ha més volum de gent, la concessionària ho farà de 
gust, ja que de fet, ja té una deferència, quan per exemple fan una festa o un sopar al 
Casal de la gent gran. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, indica que de la mateix manera que es va arribar a un tracte amb la 
concessionària perquè assumís la neteja del local també se’ls hi podria demanar això. 
 
En quart lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet, pregunta al respecte de la sol·licitud que varen fer fa uns mesos al respecte del 
pagament de l’aportació als grups municipals, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde 
que es fa al final de la legislatura. La senyora regidora li diu que es va demanar als dos 
anys de l’actual, per tal de poder desenvolupar la seva feina com a grup municipal a la 
qual cosa li respon el senyor Alcalde que s’estudiarà el tema si bé cal que es tingui en 
compte la necessitat de prioritzar les despeses en funció de la disponibilitat de la pròpia 
Tresoreria.  
 
En cinquè i últim lloc el senyor regidor adscrit al grup municipal de “Convergència i 
Unió”, Xavier Guix i Carrera, formula una pregunta al respecte d’una qüestió que es va 
tractar a la darrera sessió del ple relativa als contactes de l’Ajuntament amb la Diputació 
de Barcelona sobre la neteja de les parcel·les, sabent que és molt reiteratiu amb aquest 
tema, però que ho és perquè el considera important i més veient les coses que han 
succeït últimament a prop del municipi amb els incendis que han afectat algunes 
urbanitzacions, preguntant si no es podria crear una ordenança que preveiés  l’aplicació 
de sancions en cas d’incompliment del deure de conservació adequat de les parcel·les. 
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El senyor Alcalde li respon que es va sol·licitar i s’ha obtingut de la Diputació de 
Barcelona una subvenció de 4.713 € per fer el perímetre i netejar les parcel·les i les 
zones verdes de  propietat municipal. Afegeix que pel que fa a les parcel·les de propietat 
privada, unes 13 o 14 han ingressat els diners per tal que l’Ajuntament dugui a terme la 
neteja i que es contractarà una empresa externa per tal que ho dugui a terme ja que no es 
disposa de mitjans propis, a diferència de quan es varen contractar diversos plans 
d’ocupació amb aquesta finalitat. Diu així mateix que el senyor regidor delegat de 
l’Àrea d’Urbanisme, que avui no és present a la sessió, ha fet ja algunes gestions al 
respecte per a contactar amb aquestes empreses. Indica també que al respecte de 
l’ordenança, la Diputació de Barcelona està treballant en la redacció d’una ordenança 
tipus per poder aplicar la taxa, treball en el que hi intervenen l’Àrea de prevenció 
d’incendis forestals i l’Organisme de Gestió Tributària de la pròpia Diputació. Conclou 
dient que de moment no s’ha de lamentar cap desgràcia si bé  cada estiu estan igual i 
espera que, per sort, la climatologia sembla que si bé aquesta setmana apreta bastant, 
fins ara han tingut aquestes pluges de tarda i vespre que han refrescat força els boscos i 
com a mínim el sotabosc i espera que no s’hagi de lamentar cap situació d’aquestes. 
 
Abans d’aixecar la sessió el senyor Alcalde desitja a tots i totes els assistents bon estiu, 
bones vacances així com una bona Festa Major. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 40 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. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


