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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2013. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 27 de març de 2013, es 
reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar sessió ordinària, sota 
la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias i amb l’assistència dels 
senyors/es regidors/es Rosa Maria Serra i Oliva, Òscar Aparicio i Ledesma,  i Miguel Largo i 
Coca, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i Castelló, 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". 

A l’inici de la sessió no hi és present la senyora regidora adscrita grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, Carme Lledó i Martínez. 

 
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 2 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació dels 
assumptes inclosos al següent 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 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 30 de gener i de la sessió extraordinària de data 13 de 
febrer 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  27/13 al 67/13 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2013. 
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3. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE TRESORERIA 
DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, 
DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, 
PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES CONTRA LA MOROSITAT EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS. 
 
El senyor Alcalde indica que l’informe de tresoreria està a disposició de tots els regidors i aquí 
queden relacionades un número d’obligacions de 31 amb un import total de 39.289,72 € 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 DEL COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
DE L’EXERCICI 2012 PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord 
que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment diu: 
 
“Atès que d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 106.3 de la de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 8 b) del Reglament General de 
Recaptació, aprovat pel R.D. 939/2005 de 29 de juliol, el ple de l’Ajuntament de Castellgalí va 
aprovar efectuar la delegació a la Diputació de Barcelona de les facultats de gestió i recaptació 
dels ingressos tributaris que consten al Compte de Gestió de l’Organisme de Gestió Tributària 
d’aquest últim Ens, corresponent a l’any 2012 i que integra l’expedient. 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant 
l’exercici 2012 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés 
directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats corresponents a 
aquest Ajuntament. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons 
transferits a l’Ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix el Text refós de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals i 
que importa les quanties següents: 
 

• Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2012: 
 

Rebuts                                    0,00 
Liquidacions                           87.538,19 

 
 
• Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2012: 
 

Rebuts                         291.971,49 
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Certificacions                         362.438,85 
 

 
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 de la Gestió Recaptatòria de 2012 presentat per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Notificar el precedent acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 20 de març 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: 
 
Primer: Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2012 presentat per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Notificar el precedent acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.  
 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL 
MUNICIPAL PER INUNDACIONS. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que la documentació que obra a l’expedient és molt extensa i 
que no s’hi estendrà a la sessió, coma ha fet en altres sessions en referència a altres plans de 
protecció civil com  el NEUCAT i el PLASEQCAT, els quals  responen a l’obligació que tenen 
com a Ajuntament de disposar d’un Pla de Protecció Civil per les característiques del terme 
municipal i creu que és de justícia reconèixer l’esforç i el suport que s’ha tingut en tots els 
termes tècnics i econòmics per part del Consell Comarcal del Bages que els va redactar  a cost 
zero i per tant,aquest pla el que recull són les diferents situacions que es poguessin produir amb 
motiu d’inundacions per tal de poder actuar. 
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Destaca així mateix que el pla bàsicament és important a nivell organitzatiu i que s’ha fet el 
repàs d’actualització del directori de telèfons i el catàleg de recursos que haurien de necessitar ja 
que possiblement en algun pla dels aprovats anteriorment hi constaven responsables municipals 
d’anteriors legislatures i per tant, s’ha adaptat això i ara, amb la lectura de la proposta d’acord, 
han de fer l’aprovació inicial, obrir període d’exposició pública i després  fer la tramesa al 
Serveis Territorials de Protecció Civil de la Catalunya Central perquè facin la homologació 
corresponent del Pla.  
 
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 les característiques del terme municipal de Castellgalí, amb 17,21 km2 de superfície, 
determinen una sèrie de riscos que requereixen metodologies tecnicocientífiques adequades i 
més o menys sofisticades, per estudiar-los, tractar-los i avaluar-los, i entre aquests, trobem els 
riscos especials que són aquells per als quals hi ha planificació d’emergències a nivell 
autonòmic, és a dir, aquells per als quals la Generalitat de Catalunya ha aprovat el corresponent 
Pla especial de protecció civil, i els riscos específics formats per aquells que poden afectar el 
municipi,  per als quals no hi un pla especial. Segons la normativa vigent i segons els plans 
d’emergència especials de la Generalitat de Catalunya, aquest municipi és objecte dels riscos 
especials següents:  
 

- Incendis forestals 
- Inundacions 
- Nevades 
- Sísmic 
- Accidents greus en establiments amb substàncies perilloses 

 
Vist el Pla de protecció civil municipal per inundacions del municipi de Castellgalí, redactat pel 
tècnic de protecció civil comarcal del Consell Comarcal del Bages, i objecte d’aprovació per 
part d’aquest ajuntament. 
 
Atès que el municipi de Castellgalí es caracteritza pel transcurs del riu Cardener, el riu 
Llobregat i per un seguit de torrents, rieres i rases que desemboquen a aquests. Part dels seus 
accessos s’han organitzat al llarg del riu Cardener i Llobregat, i les edificacions situades a cotes 
més baixes poden estar afectades en anys d’avingudes extraordinàries. 
 
Vist que les àrees més afectades corresponents a les planes inundables del Cardener aigües 
amunt del nucli urbà, estan ocupades majoritàriament per activitats i horts, i que, en cas 
d’inundacions, afectarien principalment la C-55. Pel que respecta a les àrees afectades 
corresponents a les planes inundables del Llobregat aigües amunt del nucli urbà, estan ocupades 
majoritàriament per activitats, cases aïllades i hortes. 
 
Atès que aquest Pla determina els següents rius, rieres, torrents i canals del terme municipal, 
amb la corresponent explicació de les seves característiques: 
 

- Riu Llobregat 
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- Riu Cardener 
- Riera del Gall 
- Riera del Cornet 
- Riera de Castellet 
- Torrent del Conill 
- Torrent de la Casa Nova 
- Torrent de Can Febrers 
- Torrent de Vilomara 
- Torrent de Rubió 
- Canal dels Torrents 
- Canal de la Fàbrica 
- Canal de Can Soler 

 
Vist que aquest Pla ha estat elaborat d’acord amb el que disposa l’article 17 i 18 de la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. 
 
Atès que  l’article 47 de la Llei  4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, 
estableix que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil Catalunya i disposen  
de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria. El punt 2 d’aquest mateix 
article disposa que correspon als Plens dels Ajuntaments aprovar el Pla bàsic d’emergència 
municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general, 
qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal. 
 
Vist que l’article 48 del text legal citat en el paràgraf  anterior, preveu que l’Alcalde és 
l’autoritat  superior en matèria de  protecció civil i, entre altres funcions, li correspon elaborar i 
sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament el Pla bàsic d’emergència municipal, els plans 
específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general, qualsevol instrument de 
planificació de protecció civil d’àmbit municipal, entre altres.  
 
Vist el que disposa l’article 25.2 c) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local i l’article 66.2 c) i f) 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, el municipi té 
competències pròpies en matèria de protecció civil, prevenció i extinció d’incendis, així com de 
protecció del medi ambient.  

 
Atès que paral·lelament, l’article 46 de la Llei 4/1997, disposa que és funció de la Comissió de 
Protecció Civil de Catalunya, entre altres, la d’homologar els plans de protecció civil d’àmbit 
municipal i supramunicipal que li corresponguin. 
 
Per tot el qual l’Alcaldia-Presidència proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 

 
ACORDS: 

 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de protecció civil municipal per inundacions de Castellgalí, 
redactat pel tècnic de protecció civil comarcal del Consell Comarcal del Bages.  
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Segon.- Sotmetre el precedent acord, juntament amb el pla de protecció civil municipal per 
inundacions, a informació pública pel termini de 30 dies a comptar des del primer dia hàbil 
següent a la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari “Regió 7” i al tauler oficial d’edictes de 
la Corporació, per tal que les persones interessades el puguin examinar a la Secretaria Municipal 
en horari d’atenció al públic i presentar les reclamacions i al·legacions que estimin pertinents, 
amb el ben entès que de no presentar-se’n cap durant el termini indicat, el pla es considerarà 
definitivament aprovat sense la necessitat de l’adopció d’un ulterior acord. 
 
Tercer.- Presentar, una vegada aprovat definitivament, el Pla de protecció civil municipal per 
inundacions de Castellgalí a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva 
homologació.  
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 19 de març 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: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de protecció civil municipal per inundacions de Castellgalí, 
redactat pel tècnic de protecció civil comarcal del Consell Comarcal del Bages.  
 
Segon.- Sotmetre el precedent acord, juntament amb el pla de protecció civil municipal per 
inundacions, a informació pública pel termini de 30 dies a comptar des del primer dia hàbil 
següent a la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari “Regió 7” i al tauler oficial d’edictes de 
la Corporació, per tal que les persones interessades el puguin examinar a la Secretaria Municipal 
en horari d’atenció al públic i presentar les reclamacions i al·legacions que estimin pertinents, 
amb el ben entès que de no presentar-se’n cap durant el termini indicat, el pla es considerarà 
definitivament aprovat sense la necessitat de l’adopció d’un ulterior acord. 
 
Tercer.- Presentar, una vegada aprovat definitivament, el Pla de protecció civil municipal per 
inundacions de Castellgalí a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva 
homologació.  
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En aquest moment de la sessió, essent les 20 hores i 12 minuts, s’incorpora a la sessió la 
senyora regidora adscrita grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, Carme Lledó i Martínez. 
 
 
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 SANT SALVADOR DE 
GUARDIOLA. 
 
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 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.  
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Vist que amb data 27 de novembre de 2012 (R.E. núm. 1721/12) 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 Sant Salvador de Guardiola pel dia 20 de febrer de 2013 a les 16.00 hores a la seu 
de l’ajuntament de Castellgalí. 
 
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 Sant Salvador de Guardiola. 
 
Vist que amb data 20 de febrer de 2013 es van reunir les comissions municipals de delimitació 
dels termes de Castellgalí i de Sant Salvador de Guardiola, 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 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. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 20 de març de 2013. 
 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
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Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció dels acords que la mateixa conté i que són els que 
es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Aprovar 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 MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” SOBRE LA SOL·LICITUD 
D’EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL POUM PROVISIONAL. 
 
El senyor Alcalde diu que en tot cas, abans de llegir la proposta d’acord, li dóna directament la 
paraula a la senyora  Eva Llovet i Castelló, portaveu del grup municipal de “Convergència i 
Unió”, qui exposa en primer lloc que  després d’haver tingut una reunió amb l’equip redactor 
del P.O.U.M. i amb l’Alcalde, ara quedarà clar que la Llei no obliga a fer una exposició pública 
en el període en que estem de tot el procés que comporta fer un POUM, però que si bé no hi 
obliga, permet però  que hi hagi les exposicions públiques que facin falta. Afegeix que només 
obliga s’ hi ha hagut unes modificacions substancials. En aquest cas, diu que ja en varen parlar 
amb l’equip redactor, el qual entenia que les modificacions que podia haver sofert el POUM des 
de la seva aprovació inicial fins ara, en que es volia presentar per a la seva aprovació 
provisional, que no les considerava substancials i per tant probablement no donarien cap nou 
període d’exposició pública ni el seu període d’al·legacions que hi podria  haver després.  
 
Indica la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” que el seu grup 
municipal pensa que després de 5 anys en que s’ha estat fent la tramitació que aquesta 
tramitació, la qual comença l’any 2008, era un moment en que potser tothom tenia una idea del 
que era, sobretot, el desenvolupament urbanístic i que tothom tenía molt al cap un sistema de 
construcció. Diu que es va fer tota la participació ciutadana però estan parlant de cinc anys 
enrere i que  en aquests cinc anys han canviat moltes coses i creu que pel temps que ha passat 
seria bo, a part de les modificacions que hi ha hagut que podria ser discutible o no si són 
substancials. Exposa que hi ha afectacions, com per exemple  tota l’edificació de l’Avinguda 
Montserrat, que el POUM proposava en la seva aprovació inicial que fos edificable però sembla 
que degut a alguns informes geològics no queda clar si s’hi pot edificar. Diu que són alguns dels 
punts que han canviat però certament hi ha modificacions, algunes més importants i d’algunes 
no tant. Entenen que es podria obrir un període d’exposició mínim amb el seu període 
d’al·legacions mínimes, per tal doncs que fins i tot hi ha molta gent que, pensa,  que no sap, les 
al·legacions no han estat contestades, hi ha gent que desconeix com està, des d’aquella 
exposició inicial que es va fer, què ha passat i el que ha canviat i el que no. I estaria bé, 
prossegueix dient, com a també un acte de fer arribar a tota la població aquesta oportunitat de 
tornar a revisar doncs com ha quedat aquest disseny i aquesta planificació urbanística.  
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Conclou la seva intervenció dient que el sentit de la moció  és donar aquesta possibilitat, amb el 
període mínim per tal d’ interferir el menys possible en l’aprovació d’aquest POUM, perquè és 
cert que també és una cosa que és necessita i molt, però  que han de pensar que han passat 5 
anys des d’aquella presentació inicial i segurament la percepció de molts veïns que tenien en 
aquell moment tenen molta probabilitat de canviar i a part de les modificacions que han dit que 
s’hi troben i que s’hi trobaran i per això demana que es doni aquest període suplementari 
d’exposició.  
 
Li respon el senyor Alcalde que el que és evident és que és necessari i urgent poder tenir aquest 
POUM aprovat perquè el 12 de novembre de 2012, d’aquest any passat van acabar el període de 
suspensió de llicències i per tant han de ser conscients que a dia d’avui són vigents les normes 
subsidiàries del 1981 i per tant, hi ha tota aquesta complexitat.  Afegeix que el POUM va 
començar amb l’avanç de pla i la participació ciutadana, el 8 de gener de 2009, estant parlant de 
4 anys i que  amb tot això l’aprovació inicial es va fer el juliol del 2010 i per tant entenen que hi 
ha hagut el temps necessari com per poder tothom contestar, parlar amb l’equip redactor i 
entendre que de les 29 al·legacions que es van fer a l’aprovació inicial, i els 23 informes 
d’organismes oficials que s’han hagut de sol·licitar i que el resultat de l’aprovació provisional 
que encara definitivament no tenen, però que en breu esperen que l’equip tècnic redactor els hi 
pugui presentar, doncs reconeixerà òbviament, no pot ser d’una altre manera, que els canvis, en 
bona part d’ells venen obligats per aquests informes d’organismes oficials. 
  
Indica el senyor Alcalde que això és un treball que el necessiten tancar d’una vegada per totes, 
no perquè sí sinó perquè els terminis són els quins són i per tant doncs això cal fer-ho, doncs el 
darrer informe de Medi Ambient va tenir entrada de registre a l’Ajuntament el 17 de setembre 
de 2012, un dels informes bàsics del Departament de Medi Ambient de la Generalitat va arribar 
el 17 de setembre de 2012 després de tot aquest inici de tramitació. Diu també que estan en 
aquesta fase i que durant aquest temps s’ha fet l’estudi geològic, i que s’han mantingut tres 
reunions amb els tècnics d’urbanisme de la Catalunya Central, i que per tant, tot aquest procés 
ha estat llarg i laboriós però entenen que ells votaran en contra d’aquesta moció perquè entenen 
que s’ha complert tot el que es demana i fins i tot més, i per tant que cada al·legació serà 
comunicada doncs en el moment de l’aprovació provisional.  
 
Intervé la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet, qui diu 
que s’ho imaginava, però el que passa és que ella vol que quedi clara una cosa, que el tema 
aquest del POUM és un tema molt complicat i encara que t’hi dediquis moltes hores doncs és 
tota una història molt complicada que no l’han fet ells així de complicada, però que el que sí que 
és important que quedi clar és que encara que la Llei no obligui, si permet donar més informació 
tal com està redactada la Llei aquesta que no l’han redactat ells, i que el que permet aquesta Llei 
és que després d’una aprovació inicial d’un Pla Urbanístic es presentin al·legacions per part de 
la ciutadania. Diu que llavors el ciutadà té una foto, té un informe, de com serà aquest pla 
urbanístic i ho té a la ment, i se’n va cap a casa i pensa que està conforme o no està conforme. Si 
està conforme no presenta cap al·legació i cap endavant, però que és així perquè si es presenten 
al·legacions i són acceptades i incorporades, aquest veí ha marxat amb una fotografia que no és 
la que serà amb l’aprovació provisional perquè pot haver estat modificada. Prossegueix dient 
que el que el seu grup demana és que si la Llei té aquest parany, perquè és un parany, ells com a 
Ajuntament, per molt necessari o urgent que sigui, creu que tenien el deure, si ho poden fer, de 
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tornar a donar aquesta informació pública,  de que la gent sàpiga quines al·legacions han estat 
incorporades i puguin tenir la foto real del que s’està aprovant i pugui per tant, estar informada 
almenys, o tenir aquesta oportunitat perquè aquesta persona que se li ha modificat o li afecti 
mínimament a ella o a un entorn petit, no es pot assabentar a no ser que ho segueixi, que vingui, 
que vagi al darrera, que no és el que acostuma a fer la població ja que moltes vegades són ells   
els qui han de tibar perquè la gent participi. Conclou indicant que tenen la possibilitat,o sigui, la 
Llei no prohibirà que es faci una nova exposició, llavors era donar la possibilitat  en aquest 
sentit de dir que la gent sàpiga que hi ha hagut modificacions des d’aquella aprovació inicial 
degut a informes, no tenen perquè ser al·legacions, poden haver estat derivades d’informes 
d’altres administracions que facin que hi hagi canvis, però entenen que la planificació del 
municipi és una cosa prou important com perquè la gent sàpiga quin curs està prenent i quines 
modificacions està sofrint, i que  era aquest l’únic sentit de la moció , i que està a la mà del ple 
de fer-ho.  
 
El senyor Alcalde li respon que hi ha una cosa que haurien d’entendre, el que demanen aquí és 
tornar a fer una informació pública i que tornar a fer una informació pública tal com marca la 
Llei, vol dir, pràcticament tornar a començar de nou, a la qual cosa li diu la senyora regidora 
que no, amb el període mínim. 
  
El senyor Alcalde intervé de nou per dir que una exposició pública, una altra aprovació inicial , 
vol dir pràcticament tornar a començar i que aleshores cada persona que ha al·legat, i tal com ha 
dit la senyora regidora la Llei no l’han redactat ells, ha de ser contestada a l’aprovació 
provisional i que això és el que es farà quan aquest ple tingui el document quan estigui 
definitivament tancat per l’equip redactor i l’hagi presentat i tornaran  a tenir aquest debat. 
Conclou dient que en aquest sentit ells tenen la responsabilitat de decidir i de governar i entenen 
que no cal ara una altra aprovació inicial perquè estan endarrerint tot aquest procés i que a partir 
d’aquí han quedat prou clars els punts de vista, els posicionaments i per tant, passarien  a la 
votació.  
 
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 moció presentada pel grup municipal de "Convergència i Unió" de 
l’Ajuntament de Castellgalí de data 21 de març de 2013 (RE núm. 451/13), que 
transcrita literalment diu:  

 

“MOCIÓ 
 
“Que presenta el grup municipal de “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” al Ple de l’Ajuntament 
de Castellgalí. 
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MOCIÓ PER A SOL·LICITAR EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL POUM 
PROVISIONAL 
 
Atès que des de l’avanç del POUM i posteriorment desprès de l’aprovació inicial s’han 
presentat múltiples al·legacions al POUM. 
 
Atès que han passat 5 anys des del inici de la tramitació del POUM.  
 
Atès que no s’ha contestat cap al·legació sinó que s’han incorporat algunes d’elles en el redactat 
actual per l’aprovació provisional i per tant s’han fet modificacions sense que la població tingui 
coneixement d’aquestes modificacions incorporades.  
 
Atès als canvis socials, econòmics i de desenvolupament urbanístic que han afectat precisament 
aquests darrers anys a tot el país, i per tant també al plantejament urbanístic com a poble.  
 
Atès que l’informe que va emetre la comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central 
proposava diversos canvis i suggeriments i demanava un informe geològic que ha fet que 
s’hagin d’adoptar més modificacions en la redacció inicial. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents acords: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Que es dugui a terme una nova exposició pública, per tal de que els veïns disposin de 
tota la informació i puguin conèixer les modificacions incorporades en la proposta d’aprovació 
provisional. 
 
Segon.- Que amb aquesta exposició pública s’obri un nou període d’al·legacions (el mínim 
termini que la llei permeti per tal de no entorpir la tramitació) i que puguin ser considerades si 
s’escau.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per  quatre vots a 
favor, que es corresponen al/a les quatre regidor/es adscrit/es al grup municipal de 
“Convergència i Unió” i cinc vots en contra, que es corresponen als/a les cinc regidors/es 
adscits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, la seva no 
aprovació. 
 
 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” SOBRE LA SOL·LICITUD 
D’ACTUACIÓ EN ZONES DE PERILL MEDIAMBIENTAL. 
 
El senyor Alcalde dóna la paraula a la senyora  Eva Llovet i Castelló, portaveu del grup 
municipal de “Convergència i Unió”, qui exposa al ple que la moció es presenta en relació amb 
un problema que sembla que ve d’unes bombes que han de bombejar les aigües brutes i que ho 
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no funcionen bé o s’encallen i que a la zona aquesta concreta de la que parla, és perquè un veí 
els va venir a veure per explicar-los-hi, dient que s’havien queixat molts veïns al respecte.  
Afegeix que és un lloc on ella mateixa ho va anar a veure,i que ella no sap exactament d’on surt 
però allà hi ha un lloc on l’aigua bruta surt d’algun lloc i va a parar al camp, i a l’estiu fa 
moltíssima pudor i a l’hivern, que hi ha anat ella, doncs Déu n’hi do, i que  ella aquesta 
porqueria que va avall ni sap on va, ni sap exactament d’on surt, però si que els veïns comenten 
que per la zona d’allà de Cal Papa també, per allà darrera, no sap exactament on, hi ha una altra 
bomba d’aquestes que no funciona bé, i també una de les bombes deu ser, allà al final del carrer 
Manresa, que tenia problemes i no bombejava. Diu que llavors ella no diu de qui és culpa o de 
qui no és culpa però potser això s’ha de mirar de solucionar doncs la intenció d’aquesta moció 
és fer que això es miri.  
 
El senyor Alcalde dóna la paraula al senyor regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, medi 
ambient i serveis locals, Òscar Aparicio i Ledesma, adscrit al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” qui diu en primer lloc que sí que hi ha unes quantes bombes de 
bombament d’aigües brutes degut a l’orografia del municipi que fa necessari, en alguns indrets, 
bombejar les aigües residuals cap enrere per a poder-les dirigir cap a on han d’anar. Indica que 
aquestes bombes estan col·locades en pous, que es on va caient la brutícia quan arriben a un 
nivell però que a vegades el problema ve per pluges excessives que provoquen que hi hagi 
massa cabal i que llavors la bomba no dóna de sí i aquestes bombes tenen un sobreeixidor que 
fa que quan arriba al límit, l’aigua surt i té una sortida cap a alguna riereta o algun pas d’aigua 
que pugui fer marxar aquesta aigua amb la pluja. Afegeix que la normativa permet que tinguin 
un 3 a 1 d’aigua neta de pluja amb aigua amb residu per la qual cosa en aquest casos es tractaria 
d’un 25 % d’aigua bruta per un 75 % d’aigua neta de pluja. 
 
Diu el senyor regidor que l’altre motiu perquè marxi l’aigua pot ser que s’ha embussat o s’ha 
trencat la bomba, respecte del qual diu que  és una cosa que últimament es pot veure més sovint 
perquè hi tenen un control bastant més efectiu des de fa uns 3 anys i hi estan molt més al 
damunt d’aquestes bombes, ja que  cada pràcticament 15 dies es va a mirar com estan, es mira si 
funcionen i s’hi fan reparacions i  que aquesta és la percepció que fa que la gent ara pot dir que 
hi ha unes bombes perquè abans gairebé ningú sabia que hi eren, i que ara realment la gent veu 
que s’hi treballa i que s’hi fan coses.  
 
Al respecte de perquè s’embussen aquestes bombes diu el senyor regidor Òcar Aparicio que la 
majoria de vegades per un mal ús, o una deixadesa dels usuaris que hi llencen des de 
tovalloletes de roba, no les de paper, perquè les de paper els mateixos ventiladors les trinxen, 
però tovalloletes de roba, draps, i es podrien imaginar el que s’hi troba en una claveguera, 
quaranta-mil coses, i així es taponen les aspes que ho fan bombejar i cremen el motor. Quan el 
motor està cremat s’ha de treure la bomba, s’ha de canviar i probablement passi una setmana, 
passen 10 dies, aquell pou s’intenta que no s’ompli, però si pel que sigui hi ha un excés i 
s’omple pel sobreeixidor marxa aquesta aigua bruta i va a caure a punts que intenten que siguin 
el menys molestos possibles. 
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que ella ho anat a veure i a olorar-ho al mes de febrer, i Déu  
n’hi do, o sigui, no es un tema de si està amb la normativa o no, cosa que ella desconeix però 
que els veïns aquests a l’estiu, el dia que sobreexeixi mentre s’arregla o no s’arregla, ha de ser 
espantós, perquè si a l‘hivern se sent,  el que se sent doncs a l’estiu.  
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El senyor regidor Òscar Aparicio diu que  també caldria veure si hi ha cap veí que ha fet una 
connexió no correcte, i que en compte de connectar la claveguera general ho ha fet al tub del 
sobreeixidor perquè li anava millor.  
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que el que va dir a aquestes persones és que fessin un escrit 
i presentessin la queixa i que li sembla que d’aquest problema de les males olors sí que se n’han 
queixat, a la qual cosa el senyor regidor Òscar Aparicio li diu que com a instància a ell no li ha 
arribat. 
 
Intervé el senyor Alcalde que per dir que el sentit del vot del seu grup municipal serà donar 
suport a comprovar i verificar i fer els informes tècnics que pertoquin i que determinaran amb 
quin estat estan i com estan les coses, a partir de la situació que al municipi no hi ha xarxes 
separatives d’aigües, és a dir, les aigües residuals i les aigües pluvials van totes a espetegar al 
mateix lloc. Afegeix que al respecte del clavegueram ja els avança que amb contactes que han 
tingut amb responsables de la Diputació per altres temes, en el catàleg de serveis que la 
Diputació de Barcelona treurà aquest 2013, sembla que hi haurà la possibilitat de demanar plans 
directors de clavegueram i d’això n’han parlat com equip de govern, se’ls hi ha traslladat 
verbalment i si és així doncs demanaran a la Diputació de Barcelona que elabori el Pla director 
de clavegueram. 
 
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: 
 
 
 

““MOCIÓ 
 
“Que presenta el grup municipal de “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” al Ple de l’Ajuntament 
de Castellgalí. 
 
 
MOCIÓ PER A SOL·LICITAR ACTUACIÓ EN ZONES DE PERILL 
MEDIAMBIENTAL 
 
Atès que hem tingut coneixement del mal funcionament de les bombes que bombegen les aigües 
brutes de diferents punts del nostre municipi.  
 
Atès que aquest grup municipal ha comprovat in situ un d’aquests punts situats a la zona 
compresa entre la masia del Pla i les primeres edificacions de la urbanització Mas Planoi (per 
sota del carrer del Teatre), i ha verificat que les aigües brutes al sobreeixir de la bomba allà 
instal·lada van a parar a la superfície i en conseqüència provoquen mal olor i és un perill de 
salut pública.  
 
Atès que hi ha d’altres punts del municipi on hi ha bombes que bombegen aigües brutes i 
tampoc funcionen adequadament.  
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Atès que aquest grup municipal entén que l’Ajuntament té competència en primera instància en 
matèria de salut pública i medi ambient, i considerant els fets greus,  
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents acords: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Comprovar i verificar tots els punts on s’utilitzen aquest tipus de bombejos i s’emeti 
informe per part del tècnic municipal. 
 
Segon.- D’acord amb l’informe resultant s’actuï immediatament i s’iniciïn els processos 
necessaris per tal de solucionar el problema, informant si cal a les administracions adients.  
 
Tercer.- Que tan bon punt tinguin el resultat dels informes i la solució proposada, ho 
comuniquin per escrit a aquest grup municipal. 
 
Castellgalí, 21 de març de 2013 
 
 
 Eva Llovet Castelló  
 Portaveu del grup municipal de  
 CIU a l’Ajuntament de Castellgalí” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció dels acords que la mateixa conté i que són els que 
es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer.- Comprovar i verificar tots els punts on s’utilitzen aquest tipus de bombejos i s’emeti 
informe per part del tècnic municipal. 
 
Segon.- D’acord amb l’informe resultant s’actuï immediatament i s’iniciïn els processos 
necessaris per tal de solucionar el problema, informant si cal a les administracions adients.  
 
Tercer.- Que tan bon punt tinguin el resultat dels informes i la solució proposada, ho 
comuniquin per escrit a aquest grup municipal 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL DE “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” SOBRE L’EXERCICI DE LA 
SOBIRANIA FISCAL. 
 
El senyor Alcalde dóna la paraula a la senyora  Eva Llovet i Castelló, portaveu del grup 
municipal de “Convergència i Unió”, qui exposa al ple que aquesta moció ve a demanar el 
compromís per part de les institucions i de la ciutadania, com és una mica una declaració 
d’intencions, però que és un pas més doncs a donar resposta als fets que s’estan produint a 
Catalunya des del darrer 11 de setembre, a la declaració de sobirania que es va aprovar al 
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Parlament de Catalunya per majoria i el que la motiva, tal com coneixen perfectament, la 
situació d’ofec econòmic que té la Generalitat actualment, i és greu que un govern que té ja vora 
dels 14, 16 o 18.000.000 de dèficit que té any darrera any, doncs que la Generalitat de 
Catalunya es trobi amb la situació econòmica que es troba de col·lapse pràcticament. Diu que 
aquesta declaració només va en el sentit de que insta a la Generalitat que creï l’Agència 
tributària de Catalunya perquè els catalans, els ciutadans i les institucions catalanes i empreses 
puguin dipositar els seus impostos i aquesta Agència Tributària sigui la que pagui els impostos 
al govern de Madrid i pugui gestionar els recursos que es generen a Catalunya. 
  
Afegeix que aquesta moció va en aquest sentit però també és un altra demanda de suport per tot 
el procés que ha engegat Catalunya, i que  aquesta moció, com més municipis, com més 
ajuntaments hi donin suport, doncs més passos estan fent perquè això sigui una realitat i el que 
suposa que ningú pot discutir és que a nivell econòmic la Generalitat, pràcticament per a 
continuar sent, necessita gestionar els seus recursos d’alguna manera. Diu que estan sentint cada 
dia a les notícies que estan patint les empreses i les institucions que saben que tenen que rebre 
diners de la Generalitat, i que la Generalitat no té crèdit però es dona la paradoxa de que té un 
deute per exemple del govern de Madrid que no es paga i que si per exemple gestionés els 
recursos ella mateixa, podria fer els pagaments.  Aleshores, diu,  és una declaració d’intencions 
però és una declaració d’intencions molt important que creu que com a país doncs han d’avalar i 
han de donar-hi suport com més gent millor, fet pel qual demanen l’aprovació per part del ple. 
 
El senyor Alcalde li respon que és evident que ja sap que no comparteixen aquest projecte des 
del grup municipal que està al govern de l’Ajuntament de Castellgalí i per tant doncs des del 
més absolut respecte per a tots els posicionaments polítics doncs no ho comparteixen i per tant  
ja li avança que votaran en contra d’aquesta moció, entre d’altres coses també perquè entenen 
que aquest és un debat que no els correspon tenir-lo en un ajuntament petit com el nostre. 
Afegeix que  creu que tots els grups parlamentaris que estan al Parlament de Catalunya i en el 
Parlament Espanyol també, tenen la capacitat per a determinar el que ens pertoca fer als 
Ajuntaments i que ara a més a més els hi volen treure competències, volen treure moltes coses, 
per tant, aquest és un debat que no pertoca fer-lo en ajuntaments com el nostre. Diu que s’han de 
dedicar a coses com les quines han parlat abans, del dia a dia, de les situacions i els problemes 
de la gent. Conclou dient que si es rep la instrucció de la Direcció General de Política Financera 
de la Generalitat de Catalunya de que han de transferir els seus impostos a l’Agència Tributària 
de Catalunya li assegura que amb molt de gust si ell és Alcalde, ho faran, però quan vingui la 
instrucció de la mateixa Generalitat de Catalunya, i que  per tant, aquí s’ hi juguen entrar en el 
límit de la legalitat. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet, intervé per a 
puntualitzar que de veritat creu que analitzar i donar aquesta poca importància a aquest tema, 
dient que no ens pertoca, desprès del que està passant al país, ho troba un error perquè a la 
declaració de sobirania que es va aprovar al Parlament de Catalunya per majoria absoluta, el que 
es fa és demanar a totes les institucions, i entre elles als ajuntaments, que facin el possible i que 
afavoreixin el fet de que Catalunya exerceixi un dret a decidir, en tenir unes institucions, en 
tenir una hisenda,  en iniciar. Afegeix que  hi ha moltes mocions que els arriben que el seu grup 
no les ha  debatut, n’estan entrant alguna perquè realment el tema és tan important, perquè ens 
hi juguem tan tots, i entén que des dels ajuntaments han de prendre aquesta responsabilitat. 
Prossegueix dient que ella li pot acceptar que ell, que el seu grup polític, es posicioni en contra i 
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pot acceptar molts arguments però que li digui que no els hi  toca als ciutadans i als 
ajuntaments, quan s’ha creat l’Associació de Municipis per la Independència, quan hi ha 
moviments ciutadans que s’organitzen i que estan aquí al carrer amb ells. Ella creu que els 
ajuntaments s’han de moure en aquest sentit o posicionar-se i que sí  que els toca opinar sobre 
aquests temes i en aquest en concret, estan parlant única i exclusivament de gestionar els seu 
recursos i d’aquí el que es demana, es demana que la ciutadania estigui al costat de la 
Generalitat i doni el seu suport aprovant aquesta moció perquè la Generalitat tingui més força 
per emprendre tot això que han d’emprendre. Conclou dient que per tant, sí toca demanar el 
suport als ajuntaments i que els ajuntaments es posicionin i que aleshores després poden estar en 
contra de la filosofia i en contra de tot això, hi poden estar, però que li digui que no és una cosa 
important i que no s’ha de debatre en els ajuntaments del nostre país, amb això hi està totalment 
en desacord i que no està interpretant el que esta passant al nostre país.  
 
Pren novament la paraula el senyor Alcalde per a dir que en absolut estan banalitzant res i que 
en absolut no hi donen cap importància, l’únic que diu en nom del grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.” és que aquest és un debat que no els hi pertoca fer en els 
ajuntaments i que ha començat dient que no comparteixen aquest projecte i que a partir d’aquí 
respectaran totes les posicions individuals, personals i ciutadanes i que en aquest sentit no 
donaran suport a aquesta moció que demana la sobirania fiscal 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: 

“Vista la moció presentada pel grup municipal de "Convergència i Unió" de l’Ajuntament de 
Castellgalí de data 21 de març de 2013 (RE núm. 453/13), que transcrita literalment diu:  

 

MOCIÓ 
 
Que presenta el grup municipal de “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” al Ple de l’Ajuntament 
de Castellgalí. 
 
 
MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL QUE PRESENTA EL 
GRUP MUNICIPALDE CONVERGÈNCIA I UNIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ.  
 
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que afecta i agreuja la retallada 
de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica 
l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya 
amb especial virulència. 
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Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat 
amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran 
quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.  
 
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg dels anys, 
fins i tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la 
dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les 
mitjanes europees. 
 
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin de la 
denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per a una 
solució definitiva. 
 
Així doncs, per assolir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal i corregir aquest tracte 
discriminatori és peremptori que la nostra institució més representativa, la Generalitat de 
Catalunya, tingui el control directe sobre tots els impostos que es paguen a Catalunya, de 
manera que les Institucions i els ciutadans i les ciutadanes del nostre país els liquidin a 
l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que 
actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb les 
dificultats socials que patim a resultes de la situació econòmica, podem i hem de contribuir a 
posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant, des 
d’aquest moment, a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a 
l’Agència Tributària espanyola.  
 
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple Municipal l’adopció dels 
següents acords: 

 
ACORDS 

 
Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a l’Agència Tributària de Catalunya que 
estableixin un protocol d’actuació que permeti fer els pagaments de l’Impost sobre la Renda de 
les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a l’esmentada Agència, 
duent a terme, els canvis normatius necessaris. 
 
Segon.- Exercir tot seguit la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per 
l’Ajuntament de Castellgalí, corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF), i també en cas d’haver-n’hi, els corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, quan 
sigui possible, a l’Agència Tributària de Catalunya en lloc d’efectuar-los a l’Agència Tributària 
espanyola com s’han realitzat fins ara.  
 
Tercer.- Habilitar els mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar cobertura a aquells 
ciutadans o empreses  de Castellgalí que vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular.  
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Quart.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Conselleria d’Economia i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Tributària de Catalunya, i a les entitats municipalistes 
de Catalunya (FMC i ACM). 
 
No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient. 
 
 Castellgalí, 21 de març de 2013 
 
 
Eva Llovet Castelló  
Portaveu del grup municipal de  
CIU a l’Ajuntament de Castellgalí.“ 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda quatre vots a favor, 
que es corresponen al/a les quatre regidor/es adscrit/es al grup municipal de “Convergència i 
Unió”, i per  cinc vots en contra, que es corresponen als/a les cinc regidors/es adscits/es al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, la seva no aprovació. 
 
 
10. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, formula una pregunta al respecte d’un Decret que parla de la renovació d’una pòlissa 
de crèdit i era per aclarir si s’anul·la una pòlissa de crèdit de 200.000 € i se’n crea una de 
130.000 €. 
 
El senyor Alcalde li respon que recordarà que tenien el 2012 una pòlissa de crèdit amb l’antiga 
Caixa Penedès per import de 200.000 €, i que durant aquell any es varen amortitzar, tai i com es 
varen comprometre amb l’entitat de crèdit, 7.000 € al mes, pel qual l’import s’ha reduït en 
70.000 € i que per tant ara pertocava cancel·lar la de l’import de 200.000 € i tornar-ne a 
concertar una per a l’any 2013 per import de 130.000 €, la qual també s’ha constituït amb el 
compromís d’amortitzar 7.000 € cada mes, amb l’objectiu de poder cancel·lar-la en acabar 
aquest any tal i com es va poder fer amb la de la Caixa de Pensions per import també de 
200.000 €. 
 
En segon lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló pregunta al respecte de que en els darrers dies hi ha hagut algun altre robatori a 
Castellgalí i un intent de robatori en un bloc de pisos on hi viu una regidora, i a la darrera sessió 
del ple l’equip de govern va dir que potser es faria una xerrada informativa sobre el tema i que 
ella entén que no s’ha fet. 
 
El senyor Alcalde li dóna la paraula al senyor regidor delegat de l’Àrea de Governació, Miguel 
Largo i Coca, qui diu que fa dos dies que li varen entrar, a la qual cosa li diu la senyora regidora 
adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, Maria Isabel Garcia i Sansegundo que va 
ser una temptativa frustrada però allí sí que varen entrar a l’edifici i que la nit de divendres a 
dissabte ho van provar a baix i no va funcionar i allí, al dia següent, la nit de dissabte a 
diumenge  aquesta vegada sí que en van enganxar a dos i que  els Mossos d’Esquadra  van 
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portar a terme una detenció però l’altre va fugir, però que és que això ja és diari ja que  en tres 
dies en són tres, al mateix lloc.  
 
El senyor regidor Miguel Largo diu que ell ha tingut diverses xerrades amb els Mossos i que li 
han dit que no hi ha cap augment greu de delinqüència aquí a Castellgalí, i que de moment està 
tota la zona tranquil·la, afegint que  no hi ha cap perill, estan fent més vigilància, i que també els 
hi ha demanat que vinguin. Indica que tenen concertada una xerrada informativa  pel dia 16 
d’abril i que ara es farà una bustiada per avisar la gent.  
 
En tercer i últim lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet, intervé per a formular el que denomina com al prec de cada ple consistent en sol·licitar 
que l’equip de govern s’avingui a tornar a instaurar les comissions informatives per tal de que 
els seu grup municipal pugui estar més informat i puguin portar els temes al ple per a tenir un 
intercanvi d’opinions i també poder fer arribar d’una manera més distesa les seves aportacions 
com es feia abans i que l’equip de govern les pugui considerar, i que aquest prec el continuaran 
fent, al qual el senyor Alcalde li respon que el sospesaran com equip de govern i que sap que 
disposa de tota la informació necessària.  
 
La senyora regidora li diu al senyor Alcalde que li sembla que no se’n recorda del difícil que es 
venir a demanar documents i tenir que estar amb els terminis justos i amb els horaris. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 54 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. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 


