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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 3 DE MAIG DE 2013. 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 17 hores i 32 minuts del dia 3 de maig 
de 2013, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar sessió 
extraordinària, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias i amb 
l’assistència dels senyors/es regidors/es, Òscar Aparicio i Ledesma, Maria Rosa Serra i Oliva, 
Carme Lledó i Martínez i Miguel Largo i Coca, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i 
Castelló,  Maria Isabel Garcia i Sansegundo i Xavier Guix i Carrera , ell i elles adscrit/es al  
grup municipal de “Convergència i Unió". 

No hi assisteix la senyora regidora Núria Lozano i Arcas, adscrita al grup municipal de 
“Convergència i Unió” , qui ha excusat la seva absència.  

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 17 hores i 32 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: 

 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DE L’EXERCICI 2013. 

 
El senyor Alcalde inicia la seva intervenció dient que a l’expedient del pressupost s’incorporen, 
com és habitual, les bases d’execució, la última liquidació del pressupost aprovada, l’annex del 
personal de l’Ajuntament, el deute viu de les operacions de crèdit vigents, la memòria de 
l’Alcaldia, l’informe de Secretaria-Intervenció, l’informe econòmic financer i també per primera 
vegada el de la Llei d’estabilitat pressupostària que ara és el primer any que el pressupost l’ha 
d’incorporar.  
  
Diu el senyor Alcalde que és un pressupost que d’ingressos i despeses s’ha compensat amb 
aquest import de 2.507,621,44 €, el qual,  comparativament amb el de l’exercici 2012 que tenia 
2.363.387,45 €, suposa percentualment doncs un augment d’un 6,10 %. Pel que fa als recursos 
ordinaris del pressupost, és de 2.097.093,26 € mentre que l’any 2012 era de 2.016.615,34, el  
que suposa un petit augment d’un 3,99 %.  
 
Prossegueix dient que és un pressupost que l’equip de govern municipal el definiria com a 
realista, com adequat als moments que s’estan vivint i al mateix temps també amb una certa 
ambició i amb l’objectiu de complir alguns dels compromisos que tenen d’execució de projectes 
i d’obres que per l’assignació i per les bases d’algunes d’aquestes subvencions obliga també a 
fer-los durant el 2013. Es refereix bàsicament als temes del Viure al Poble i al Pla Únic  d’Obres 
i Serveis de la Generalitat de Catalunya. Per tant, diu, que han fet unes previsions començant 
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pels ingressos, que evidentment tenen en compte els ingressos de l’Impost de béns immobles, 
tant els d’urbana com els de rústega. L’Impost d’activitats econòmiques, l’Impost de vehicles de 
tracció mecànica i en aquest sentit diu que han tingut en compte els padrons fiscals i s’han basat 
més en la recaptació dels exercicis anteriors que en els càrrecs reals que hi ha en alguns padrons 
d’aquest any 2013. Destaca que han de recordar que hi ha un increment important d’ingrés 
d’impostos directes pel que fa referència a l’aplicació del Reial Decret 2/2011 d’increment del 
tipus de gravamen de l’IBI, el qual ja va ser aplicació al 2012 i que també és d’aplicació al 2013 
i que per tant això òbviament ho contemplen, si bé tot i així reitera que en el pressupost no tenen 
en compte el total del padró, sinó que tenen en compte l’estimació de recaptació que han tingut 
en aquest exercici anterior. Per tant, respecte als altres impostos, diu que aquest és l’únic que sí 
que comparativament té un increment relativament important.  
 
Afegeix que com recordaran, amb les ordenances fiscals no es va aprovar cap increment dels 
tipus de gravamen, tot el contrari, fins i tot pel que fa a les plusvàlues i l’Impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que sofreix una disminució d’un 11% 
respecte al pressupost de l’exercici anterior bàsicament perquè són aquests i l’Impost de 
construccions, instal·lacions i obres, es preveu un 28% menys respecte al pressupost del 2012.  
 
Per tant, diu que en conclusió amb el que fa referència als ingressos, les previsions aquestes són 
estimatives, són molt moderades i com han fet sempre en els pressupostos des de fa molts anys, 
són basades en la prudència i com diu també, reals, adaptades a la realitat del moment perquè 
saben com poden anar les coses i la recaptació de les taxes i dels ingressos que tenen 
habitualment que fonamenten el pressupost d’ingressos, han de veure com evolucionen aquest 
2013 que també serà difícil per tothom. 
  
Pel que fa referència a les transferències corrents aquest 2013, el capítol 4rt. té un import de 
466.045,80 €, el qual diu que és una mica superior al de l’any 2012 però que ve fonamentat per 
les subvencions del PUOSC, del Viure al Poble i també de la Diputació de Barcelona amb les 
peticions que ja tenim confirmades. Per tant, diu que això és pel que fa a l’estat d’ingressos, si 
ho volen amb més detall han tingut la documentació el temps que ha estat possible. Poden 
ampliar la informació però vol que també quedi clar que fan i executen les obres i accions amb 
aquest pressupost del 2013 que tenen un finançament elevat i que han compaginat, el Viure al 
Poble, el PUOSC i la Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona, tenint en compte 
que l’aportació municipal que en altres exercicis han contemplat d’un 10 o 15 % d’aportació de 
recursos propis en algunes de les obres, en aquest pressupost del 2013 hi ha una previsió de 
finançament d’aportació municipal de fons propis que ascendeix al 2,04 % en el global.  
 
Prossegueix la seva intervenció dient que pel que fa a l’estat de despeses, evidentment el Capítol 
I és el mateix, és a dir, no hi ha augments perquè hi ha l’aplicació del Reial Decret que obliga a 
no haver-hi augment del capítol I de personal i tampoc evidentment dels càrrecs electes, per tant 
en aquest sentit és el mateix, fins i tot hi ha una petita disminució perquè l’any anterior hi havia 
imputat els costos de la treballadora familiar i en virtut de l’aportació del Consell Comarcal del 
Bages a través del conveni és una mica inferior. Per tant, diu que en el Capítol I no hi ha 
previsió d’incorporar ningú més ni de contractar ningú més entre altres perquè no ho poden fer.  
 
Pel que fa referència al Capítol II, relatiu a despeses en bens corrents i serveis, indica el senyor 
Alcalde que respecte a l’any 2012, aquí es contempla una mica d’augment, concretament un 
8,62 % però que ve motivat perquè han hagut d’incorporar, i està compensat tant en despeses 
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com en ingressos, l’increment del servei de subministrament d’aigua potable bàsicament pel que 
fa referència al nou cànon, fet pel qual en aquest capítol estan parlant de l’increment d’aquest 
8,62 %.  
 
Indica que per tant, en quan a despesa, l’objectiu i la voluntat no deixa de ser altre de seguir 
mantenint els serveis i fer el manteniment de totes les instal·lacions i de tots els conceptes que 
en els diferents exercicis anteriors també havien pogut mantenir i per tant, han intentat ser 
curosos, han intentat ajustar el màxim possible fins allà on els permetia mantenir aquesta 
capacitat de gestionar aquests serveis, mantenint-los en un nivell òptim. I pel que fa referència 
al global de les despeses corrents, diu que el mateix que amb els ingressos, doncs creuen que ho 
han fet d’aquesta forma que no hagin de disminuir massa la satisfacció del serveis per part dels 
veïns i veïnes del municipi i l’objectiu és, com ha dit, de  mantenir-los i conservar-los.  
 
Pel que fa referència a les inversions reals, exposa que ja ho ha dit una mica al principi, hi ha les 
accions, o sigui les inversions reals en el capítol VI, que l’execució del Viure al Poble els obliga  
a finals d’aquest 2013 a tenir-ho executat i per tant hi ha les accions que encara hi ha que estan 
subvencionades, com és el projecte museogràfic del museu de l’edifici de l’antic hostal cafè, el 
projecte de senyalització turística, el pla de dinamització comercial i serveis de proximitat i 
també la intervenció al mur del castell i paral·lelament els honoraris de direcció d’obra que 
també estan subvencionats.  
 
Afegeix que al marge del que fa referència al Viure al Poble hi ha dos projectes més que els han 
incorporat en aquest 2013, un que és la construcció d’un dipòsit de 300 m3,  que amb el termini 
allargat per part del Departament de Governació de la Generalitat,  de poder executar aquesta 
obra per tot el 2013 i fins el 2014, l’objectiu és poder començar aquest dipòsit d’aigua en aquest 
2013. I l’altre projecte, del  que també n’han parlat en altres plens, és el Projecte de Millora de 
l’Eficiència energètica de l’enllumenat públic, que és la col·locació de reductors de flux i 
reguladors de flux amb tots els quadres d’enllumenat públic que encara queden. El primer era 
amb subvenció del PUOSC amb un 95% sobre els 131.525,37 €, que és el que val l’obra, i en 
l’altre cas és una actuació plurianual que té una part de subvenció de 50.000 per l’any 2013 i la 
resta que ve de la Diputació de Barcelona, que és del 2014. I finalment, diu que hi ha tota 
l’amortització dels préstecs que bàsicament ja saben que són de la Diputació de Barcelona amb 
interès 0 i que per tant doncs permet poder-ho anar tornant dins del possible. 
  
Diu  així mateix que per tant, per no allargar-se més i donar opció doncs al debat i si hi ha 
preguntes o alguna qüestió que cal aclarir, que amb l’annex d’inversions s’especifica de quina 
manera es financen totes les obres però repeteix, que entre una cosa i l’altre les diferents línies 
es podran executar només aportant-hi aquest percentatge de recursos propis, cosa que suposa 
una mica de diferència del que havien fet en exercicis anteriors, amb el 10 % i el 15% i en 
aquests moments han de ser molt curosos amb això per no generar més problemes o més 
dificultats de tresoreria.  
 
Conclou dient que per tant, aquest és el projecte de pressupost que presenten a l’aprovació en 
aquest ple, i és un projecte que com diu és realista, adaptat al moment, a les circumstàncies, 
pensant en el municipi, pensant en els veïns i veïnes i al mateix temps començant a invertir una 
mica la dinàmica d’aquest 2012 en que no han estat capaços de poder executar el projecte de 
pressupost de l’exercici del 2012 en el que hi havia molts d’aquests projectes contemplats, però 
la situació econòmica, la situació en general financera i de subvencions no va permetre poder-ho 
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fer, per tant, en aquest 2013 l’objectiu es poder-los complir, poder arribar a un percentatge de 
compliment important en aquest pressupost i per tant entenen que és el que en aquests moments 
han de presentar i poden contribuir amb petits granets de sorra en aquestes accions, amb algun 
d’aquests projectes, a poder tenir les coses una mica més endreçades i sobretot també a no 
perdre per terminis algunes d’aquestes subvencions que es tenen atorgades.  
 
Intervé a continuació la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló donant les gràcies per l’explicació. Diu que tenen dubtes, que també tenen 
alguna pregunta i alguna observació. Diu que després d’uns quants anys, el tema dels 
pressupostos i dels comptes i dels números sempre és un tema complex encara que faci temps 
que es tracti. 
 
El senyor Alcalde intervé dient que fins que no porti 20 anys, fins passats 20 anys, no et 
comences a assabentar de coses, que és farragós.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, diu 
que té un dubte,  mirant a nivell de partides, consistent en què a l’estat d’ingressos, en el compte 
de servei d’abastament d’aigua potable està pressupostat per 315.010 € i en el 2012 estava 
pressupostat per 200.000 €, el qual és un augment d’un 50%  i pregunta a que es deu realment 
aquest augment i si és pel cànon. 
 
Li respon el senyor Alcalde que el cànon representa que l’ha de facturar l’Ajuntament i que fins 
ara el facturava i el liquidava SOREA, la companyia que gestiona el servei d’aigua potable. Ara 
el liquida l’Ajuntament i el repercuteix en els veïns i l’han de retornar a l’ACA, per tant, 
l’augment, l’estimació és la que avança la companyia d’aigua.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló diu 
que però això en cap cas és un augment a nivell de compte, que recaptem això, ho haurem de 
pagar i el que fa és pujar 100.000 € el pressupost final, perquè comencen a recaptar una cosa 
que no es recaptava.  
 
El senyor Alcalde li respon dient que queda compensat i que ho ha pogut comprovar al capítol 
de despeses que hi ha els 315.000 € i el capítol d’ingressos.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, diu 
que era una observació de que és un augment molt significatiu, però que això era un dubte ben 
bé relatiu a les partides, com a cosa més, perquè clar, diu que aquí hi ha un tema que és el tema 
de si estan o no estan d’acord amb quins diners es pressuposten o es destinen en cada partida, si 
ells ho farien diferent o no i està clar que l’equip de govern pensa que aquest és el pressupost 
que és més adequat pel poble, que  hauran discutit, hauran valorat i han arribat a aquesta 
conclusió. Diu que ells, el seu grup municipal, potser no entenen que en certes partides no 
s’apliquin reduccions més importants i que estan en la situació que estan i que hi ha moltes 
necessitats. Afegeix que l’equip de govern es pensa que han de destinar tant allà, i ho 
reparteixen d’aquesta manera i és la seva unilateral decisió i no hi estan d’acord i ells ho farien 
d’una altra manera però no hi ha gran cosa més a dir. Potser, diu, no entenen encara com un 
Ajuntament de 2.000 habitants continuï amb una alcaldia amb dedicació exclusiva, amb quatre 
regidors a dedicació parcial, anant les coses com estan anant. Ho han de dir perquè ho veuen 
així i ells potser farien canvis de destinacions.  
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Prossegueix la seva intervenció dient que no vol entrar en els detalls de perquè es destina menys 
a arranjar parcs o perquè no es destina menys a despesa de telefonia o despeses de gasoil i 
desplaçaments o a despesa de no sé que. Vol dir que seria un debat i que ja aquestes alçades són 
una manera de veure les coses. Però el que sí que els hi ha de dir és que, i li vol dir ja més 
directament, que varen fer una reunió una mica així, no informal, però varen quedar per parlar 
sobre el pressupost el senyor Alcalde i ella, perquè ella entén que aquella reunió devia ser com 
per dir, he de quedar mínimament bé i fer quatre explicacions perquè aquesta gent de l’oposició 
ens va dient cada cop que no tenim comissions, que no tenim prou informació, que no sé que, i 
com a mínim amb el tema dels pressupostos farem una mica de xerrada. Diu que per part d’ella  
benvinguda, però el que passa és que en aquella xerrada i que potser també per inexperiència, 
però ell li va comentar les partides, en varen parlar “pim pam” i resulta que quan és l’hora del 
moment dels pressupostos, el dilluns a última hora rep un correu electrònic, el dimarts no poden 
venir a buscar la documentació, dimecres és festa i el dijous al matí venen a buscar aquesta 
documentació. Diu que ells, i  no sap els regidors de l’equip de govern, quan s’ho han mirat o 
ho han comentat i tal,  no disposen ni de la liquidació del 2012, tenen la liquidació del 2011, en 
uns moments on la situació econòmica està  variant cada dia, cada mes, a sobre es trobem amb 
un informe nou, que és del pla d’ajust degut a que l’Ajuntament va demanar el Pla d’Ajust a 
Madrid, doncs és un informe nou, diferent, per això diu que per molt que tu intentis estar i 
tinguin en compte que tots treballen i no tenen dedicació ni parcial ni res. 
 
Diu la senyora regidora que els hi està intentant explicar com han d’abordar la votació d’aquests 
pressupostos ells, perquè ells es podrien abstenir, si l’equip de govern té una visió de com han 
d’anar les coses, les inversions i les despeses i ells una altra, es podrien abstenir, però es que es 
trobem com els explicava amb un informe que desconeixen, amb un informe important, que 
requereix d’uns compliments, d’unes coses molt específiques, i tenen un dia i mig per poder ho 
mirar. Diu així mateix que ella té dubtes a nivell, ara així d’entrada, tècnic. Aquí tu vas llegint 
els informes i et diu que haurien de tenir la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i una 
avanç de la del corrent i que ella al final de l’informe hi ha una conclusió on ens diu que, i no en 
té cap dubte, que s’assoleix l’objectiu d’estabilitat, el de la regla de la despesa, que l’objectiu 
del deute de l’exercici està dins dels marges legals i per tant bé, aquest és l’informe del Secretari 
que ella no posa en dubte, el que passa és que el que veu és que no sap si tota la informació de la 
que haurien de disposar està en disposició i no sap si li ho podria aclarir. 
 
El senyor Alcalde li respon que en tot cas  això li contestarà al final.   
 
Prossegueix la seva intervenció la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i 
Unió”, Eva Llovet i Castelló, exposant que llavors clar, per aquí tu continues llegint aquests 
informes, aquests documents i diu que es disposa d’un avanç de la liquidació amb unes dades 
que són suficientment per a poder fer aquest treball. D’acord, diu que ells  disposen d’aquestes 
dades, però que el seu grup municipal no les disposen en absolut. I a més a més, afegeix, les han 
reclamat ja que ella   en un moment donat li va parlar i va fer referència, a poder tenir accés una 
mica a com es va desenvolupar el pressupost i tal, i que la gent d’aquesta casa, els 
administratius, li varen dir que en la mesura que puguin hi estan treballant i tenen ganes de que 
això es posi al dia i ella ho creu. Afegeix que ella no els hi atribueix el fet de no tenir-ho a ells ja 
que qui gestiona aquesta casa és l’equip de govern i principalment el senyor Alcalde. Aleshores 
entén que tota aquesta documentació de que estan parlant és suficientment important com 
perquè es queixi molt i moltíssim, de no poder i de cada cop menys, tenir la informació 
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necessària per a poder almenys votar amb les condicions i analitzar i llegir un pressupost com 
Déu mana. Conclou dient que aleshores ells no poden, per tota aquesta sèrie de motius,  votar a 
favor ni es poden abstenir i que votaran en contra. Però és que a més a més li demana aclarir si 
estan o no estan en els terminis de presentar la documentació que s’ha de presentar perquè, ja no 
per ells, que també, però per a complir amb tots els terminis legals amb els que s’ha de complir i 
que sí com a pregunta directa, vol saber si aquestes dades ells les podrien tenir,  perquè no les 
tenen, o els hi donessin una mica d’explicació d’aquesta situació.  
 
Li respon el senyor Alcalde que hi ha diferents qüestions que creu que és convenient que li 
contesti i no sé sap si començar pel principi o començar pel final. Començarà pel final, per la 
pregunta i per les qüestions dels seus dubtes.  Diu al respecte de la informació que és evident 
que el fet de tenir ell com Alcalde, la dedicació exclusiva, i els regidors que estan amb dedicació 
parcial, tenen accés en aquest sentit possiblement a una mica més d’informació, no li diu que 
no. Ara, afegeix,  no entengui que és amb ànim de no donar-la ni de no facilitar-la perquè vostè 
sap que la donen, que la faciliten i tota la quina està a disposició, està tancada i és oficial se’ls hi 
facilita. Respecte a l’estimació que es fa del 2012 diu que ell tampoc no sap exactament encara 
del tot com quedarà tancat el 2012. Això, amb precisió, amb exactitud no ho saben però tenen 
dades de l’Organisme Autònom de com ha anat el cobrament dels diferents impostos i taxes en 
el període en voluntària. Diu que tenen  doncs bàsicament el que incorpora el gruix important 
d’ingressos i sobre això es fa aquesta estimació de la liquidació del 2012. Afegeix que la llei 
estableix que si no hi ha la liquidació del 2012, i no són l’únic Ajuntament de Catalunya i 
Espanya que no té la liquidació del 2012, la qual per cert està pràcticament a punt però encara 
no està del tot tancada, s’ha de fer amb la liquidació del 2011. I per tant, diu que a ell li toca fer 
de polític i li toca fer d’Alcalde i amb els regidors de l’equip de govern doncs els toca fer de 
polítics i prendre les decisions. Diu que no hi ha cap dubte ni cap qüestió que a nivell tècnic i a 
nivell administratiu,  no són tècnics de l’equip de govern, són tècnics de l’Ajuntament i per tant, 
amb tota la neutralitat elaboren i confeccionen els seus informes, i per tant, tota la confiança en 
aquest sentit i si li hagués de dir una altra cosa, li pot assegurar que la hi diria. 
 
Respecte de la reunió celebrada, diu el senyor Alcalde que ell li va traslladar el pressupost amb 
una mica més d’antelació, el que era l’esborrany, el gros,  però que evidentment faltava acabar, 
els nous informes que la senyora regidora ha dit, amb tot un treball previ d’anàlisi, però que era  
el gros i en aquest sentit no era amb ànim de quedar bé, ja que ella els hi ho havia reclamat en 
altres pressupostos, en l’aprovació de pressupostos i si que és veritat que entenen que el projecte 
de pressupost d’un Ajuntament és el projecte que determina quina ha de ser la funció, la vida, 
l’activitat d’un municipi i és convenient tenir  una mica més de temps per a poder-ho analitzar i 
poder-ho fer les aportacions. Diu que no ho va fer amb ànim de quedar bé sinó que ho va fer 
amb ànim de com a mínim estalviar-se el retret de dir que amb dos dies no havia tingut temps de 
mirar-s’ho i  si segueix sent així, que ho sent.  
 
Prossegueix dient el senyor Alcalde que li accepta el retret i cap problema i que en tot cas ho va 
fer, desprès de parlar-ne amb l’equip de govern, i que no és una decisió individual seva, en 
varen parlar com equip de govern i ho va fer amb aquesta intenció, i li va dir que era 
l’esborrany, que hi podrien haver alguns canvis però que el gros estava allí. 
  
Afegeix que a partir d’aquí, els nous que incorpora aquest projecte de pressupost sincerament 
ells se’ls ha mirat, no li vol dir que no se’ls ha mirat evidentment perquè això no ho pot dir, però 
se’ls ha mirat en la vesant de les seves conclusions. Diu així mateix que si té qualsevol dubte 
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tècnic, que ho pot entendre, que ell els té encara avui, tot i ser-hi molt i tot i mirar-s’ho, ja que 
és complicadíssim, l’interventor i el tresorer, o tots dos, o com entre tots determinin, queden un 
dia i amb molt de gust suposa que li aclariran tots els problemes, els dubtes o les inquietuds que 
tingui. Diu que també vol que tingui clar que els tècnics d’aquest Ajuntament, com molts 
d’altres tècnics d’ajuntaments de la nostra dimensió, en diferents moments, demanen suport a la 
Diputació de Barcelona per si cal supervisar o aclarir dubtes i que a l’igual que es va fer amb el 
Pla d’ajust, i ara també amb la valoració d’aquest informe, tècnics de la Diputació  han 
supervisat i han donat una mica un cop de mà.  
 
Diu així mateix que no vulgui capitalitzar el debat d’aquest pressupost en si té tota la informació 
o no la té tota, que no ho vulgui fer així, i les dades que estiguin tancades oficials, que siguin 
públiques i que se li puguin facilitar, no en tingui cap mena de dubte que se li faciliten i se li 
facilitaran totes. Evidentment, diu que sobre la liquidació del 2012 tenen una estimació, però 
falta acabar-la de tancar i la Llei estableix en quins termes i de quina manera es pot fer i de 
quina manera es pot elaborar. Per tant, diu, és amb la documentació que tenen amb la que han 
elaborat aquest pressupost que evidentment ell entén que ells, aquest projecte de pressupost, 
l’haguessin plantejat d’una altra manera doncs la dedicació de l’Alcalde i dels regidors i 
regidores hauria estat d’una altre manera, ho pot entendre, però entenen que amb el coneixement 
de com estan les coses, de com poden anar, amb l’indicador sobretot de l’Organisme autònom 
de gestió tributària, de com han anat en cobrament en voluntària la recaptació d’aquest 2011 i 
2012 i quina evolució pot tenir en aquest 2013 , en base això s’han fet aquests pressupostos.  
 
Conclou dient que l’explicació que li va fer, va ser, si ella vol, neutra, i si ella vol, una mica per 
sobre evidentment. Diu que no serà ell qui li expliqui l’entrellat d’aquest pressupost. En tot cas, 
diu, que si té qualsevol dubte ell els hi aclareix, però aquest pressupost el que vol és seguir 
mantenint l’activitat, els serveis i la dinàmica que té el municipi en aquesta línia,  a diferència 
del de 2012, sense poder executar els projectes i aquest del 2013, amb un cert convenciment de 
que sí que els podran executar.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló pren 
de nou la paraula per dir que el que li sembla és que el senyor Alcalde està intentant és 
precisament dir que no centrem el debat en això i l’està centrant ell en això i no vol que hi hagi 
lloc a dubte. El primer que ha fet és agrair-li que tingués aquesta reunió amb ells, però li va 
sobtar quan després els torna a avisar reconeguent que ens hem trobat amb errors i que hi faltava 
documentació, no hi havia els informes, i  per tot això es queixem de tant poc temps que han 
tingut, es queixen d’això, i que es queixen de no tenir feta la liquidació del 2012 com hauria 
d’estar liquidat per terminis, i això s’està incomplint i que quedi claríssim i que consti en acta, 
que en cap cas s’està  queixant de la feina dels tècnics, al revés, els hi dona el seu suport i els 
anima a que continuïn amb la feina que Déu n’hi dó el complicada que és i com més, encara 
més, ho compliquen, però en cap cas se’n queixa. Del que es queixa, diu, que és del senyor 
Alcalde i de la seva gestió ja que és ell qui gestiona tot aquest personal i aquest Ajuntament i si 
les coses no estan al dia el que esta al capdavant és ell i ella de qui es queixa és del senyor 
Alcalde 
 
Indica la senyora regidora que no ha volgut entrar en l’anàlisi de les partides, per no estar aquí 
debatent que si el llum, que si l’aigua, que si les carreteres, que si els sous, que si les dietes, ja 
que a aquestes alçades no cal, ho ha deixat a part, i després estan les formes que sincerament 
creu que sí que es poden millorar, i l’únic que li ha fet referència es que ell, quan la crida, ella 
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encantada i cada cop més agraïda,  però després no es correspon, i li pregunta si el senyor 
Alcalde li pot contestar sincerament, de veritat, si es pot amb un dia, un dia i mig, analitzar 
aquest pressupost i fer una votació. Diu que així es troben ells i així li transmeten. I al final, i 
per tercer bloc, les partides, les formes i ella creu que la idea de l’Ajuntament, la idea de 
conèixer, amb aquesta resposta de que no serà ell qui li expliqui els entrellats, ella creu que la 
idea no va per aquí, no hauria d’anar per aquí. Respecte de com funcionen ajuntaments i com es 
pressuposten, com es fan les coses, com es pensa el futur d’un ajuntament, que d’aquí dos anys 
començarà un deute que tenia acumulat, per això varen haver de demanar el Pla d’Ajust, per 
això estan fent aquests informes que han de fer, que molts ajuntaments no tenen perquè no tenen 
aquest deute. Afegeix que fins d’aquí a dos anys no es començarà a pagar aquest deute i amb 
interessos, i que ella creu que la idea seria canviar una mica i donar una mica de, ja sap,  la 
paraula no és transparència, sinó és compartir una mica el funcionament del poble i cap a on ha 
d’anar el poble. Això, diu,  no està lligat en decidir, en manar, en tenir majoria absoluta, en fer 
el que jo digui i punt, això no està renyit, és perfectament compatible, amb  tenir un intercanvi 
de com i per què es fan les coses, amb acabar decidint i acabar fent el que un té tot el dret 
legítim de fer. I la queixa, diu, ja és global i ho fan aquí perquè ho fan aquí en aquest ple perquè 
et trobes sempre amb el mateix. I tot acumulat, la poca comunicació envers el seu grup 
municipal, entre ahir i avui, s’ha materialitzat profundament, i aprofiten perquè ho sàpiguen, 
perquè coneguin com es trobem, i el perquè voten en contra d’aquests pressupostos. Que si fos 
només perquè destinen uns imports tant en un lloc com en un altre, s’abstindrien simplement, 
perquè és la seva decisió però de la manera que van les coses hi votaran en contra. Conclou 
dient que únicament li vol demanar al Secretari-Interventor si els hi podria confirmar si realment 
la liquidació del 2012, en aquests moments, hauria d’estar aprovada. 
 
El senyor Secretari-Interventor diu que  efectivament, el termini legal  és el  31 de març.  
 
El senyor Alcalde pren de nou la paraula per dir que creu que han quedat clars els dos punts de 
vista, les dues opinions, les queixes, les inquietuds i les observacions respecte a les formes i que 
ell personalment no hi està d’acord però el que es compromet a fer és una cosa,  és a compartir-
ho amb el seu equip de govern.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló li diu 
al senyor Alcalde que ell és el regidor d’Hisenda a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que 
si el seu equip de govern li diu què s’ha de fer, comparteixen entre tots que ho han de fer com 
ho estan fent i si ho han de canviar, ho canviaran i que si no ho han de canviar, ho seguiran fent 
així, perquè entenen que estan d’alguna manera legitimats. Afegeix que ja sap que ella 
introduirà el concepte de que han de canviar i que les coses s’han de fer diferents, i que ell 
també hi està d’acord i que creu que mostres n’han donat, però que canviar per canviar, ell és 
sempre partidari de que les coses que funcionen, fer-les canviar el just i imprescindible, i que el 
que farà, repeteix, serà compartir amb el grup municipal de “Convergència i Unió”, donant-lis 
tota la informació com estan fent i a partir d’aquí ho posaran en consideració i analitzaran tot el 
resultat. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló  
intervé per a dir que s’ha referit que en certs punts al senyor Alcalde, però els hi ha estat parlant 
a tots. 
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El senyor Alcalde li respon  que correcte, però en qualsevol cas que queden clares les coses. Diu  
que el pressupost s’elabora, és fa amb el temps que es pot, el comparteixen com equip de 
govern, incorporen això, incorporen allò, més cap aquí, més cap allà, cada regidor/a incorpora 
les seves inquietuds. Hi ha coses que es poden encaixar, hi ha coses que no es poden encaixar. 
Hi ha aplicacions legislatives que obliguen a complir una sèrie de qüestions i aquestes es 
compleixen i per tant doncs l’exercici d’esforç, d’informació i de fer-ho doncs amb uns terminis 
més o menys adequats és més complexa del que tocaria. I pel que respecta de la liquidació del 
2012 diu que és evident que és així, si bé també possiblement es podrien plantejar altres termes, 
contractar alguna persona de suport però tampoc ho poden fer, i això els quins legislen haurien 
de tenir en compte, no només aquest Ajuntament,  sinó que hi ha molts ajuntaments petits en 
que a vegades és té una activitat determinada i que hi ha un volum de feina que amb l’estructura 
de personal a vegades no es pot complir el 100% com és legisla, amb els terminis que es posen, 
però que en qualsevol cas es va relativament bé pel que li diuen els tècnics respecte aquesta 
liquidació del 2012 i espera, no ho sap del cert encara del tot, però intentaran que al ple del mes 
de maig es pugui presentar aquesta liquidació del 2012 i a partir d’aquí doncs les coses estan 
com estan. Conclou dient que per tant, això és un projecte, un projecte de pressupost, i caldrà 
treballar-lo, caldrà esforçar-se, i caldrà també que ells facin l’exercici de fiscalització del 
compliment d’aquest pressupost per si no ho fan bé.  
 
Acte seguit 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: 
 
“Vist el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Castellgalí per a l’exercici de 2013 que 
formula l’Alcaldia-Presidència del mateix, en la forma prevista pels articles 168 del R. D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’art. 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de l’esmentada Llei, en matèria pressupostària. 
 
Atès que el mateix conté la documentació que exigeix l'article 168 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 
5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Considerant que el pressupost de l’exercici de l’any 2013 assoleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, compleix el càlcul de la regla de la despesa i l’objectiu del deute previst a la 
LL.O. 2/2012 del 27 d’abril. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següents, 
 

A C O R D S 

 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2013, el qual es presenta 
anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de DOS MILIONS CNC-
CENTS SET MIL SIS-CENTS VINT-I-UN AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
D’EURO (2.507.621,44 €), així com les Bases d’Execució del mateix i la plantilla orgànica de 
personal, que conté el següent resum per capítols de l’estat d'ingressos i de despeses, tenint en 
compte que el mateix assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compleix el càlcul de la 
regla de la despesa i l’objectiu del deute previst a la LL.O. 2/2012 del 27 d’abril: 
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PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2013 

ESTAT DE DESPESES AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAL 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
1 DESPESES DE PERSONAL    603.109,68

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS     1.200.428,60
3 DESPESES FINANCERES          71.700,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS        127.093,72
6 INVERSIONS REALS        399.494,35
7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL                    0 
8 ACTIUS FINANCERS                    0
9 PASSIUS FINANCERS        105.795,09
 

TOTAL DESPESES 
 

    2.507.621,44

 
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2013 

ESTAT D’INGRESSOS AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
1 IMPOSTOS DIRECTES        969.829,43
2 IMPOSTOS INDIRECTES          25.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS        634.618,03
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS        466.045,80
5 INGRESSOS PATRIMONIALS       1.600,00
6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                  0,00 
7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL        410.528,18
8 ACTIUS FINANCERS              0,00
9 PASSIUS FINANCERS                   0,00

 
TOTAL INGRESSOS 

 
    2.507.621,44

 
 
Segon.-  Declarar la plurianualitat de l’actuació corresponent al Projecte que porta per títol 
“Projecte executiu de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic” amb un 
pressupost de contracta per import de 111.971,71 €, pel que respecta als exercicis dels anys 
2013 i 2014, autoritzant la despesa plurianual per l’import de 50.000,00 € pel que respecta al 
primer dels exercicis indicats i de 61.971,71 € pel que respectarà al segon, amb el compromís de 
consignar dita quantitat en els estats  de despeses i d’ingressos del pressupost de l’any 2014.  
 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies a comptar des del 
primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, 
per tal que les persones interessades el puguin examinar a la Secretaria Municipal en hores 
d’atenció al públic per tal de formular les al·legacions i reclamacions que consideren 
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convenients, amb el benentès que de no produir-se’n cap s’entendrà aprovat definitivament en 
els termes del que disposa l’article 169.1 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual 
s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost al Ministeri 
d’Economia i Hisenda i un altre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per cinc vots a favor, que es corresponen 
als/a les cinc regidors/es adscrits/es al  grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.” presents a la sessió i tres vots en contra, els quals es corresponen als/a les tres regidors/es 
adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i 
en conseqüència i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté, i que són els 
que es transcriuen literalment a continuació:  
 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2013, el qual es presenta 
anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de DOS MILIONS CNC-
CENTS SET MIL SIS-CENTS VINT-I-UN AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
D’EURO (2.507.621,44 €), així com les Bases d’Execució del mateix i la plantilla orgànica de 
personal, que conté el següent resum per capítols de l’estat d'ingressos i de despeses, tenint en 
compte que el mateix assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compleix el càlcul de la 
regla de la despesa i l’objectiu del deute previst a la LL.O. 2/2012 del 27 d’abril: 

 
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2013 

ESTAT DE DESPESES AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAL 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
1 DESPESES DE PERSONAL    603.109,68

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS     1.200.428,60
3 DESPESES FINANCERES          71.700,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS        127.093,72
6 INVERSIONS REALS        399.494,35
7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL                    0 
8 ACTIUS FINANCERS                    0
9 PASSIUS FINANCERS        105.795,09
 

TOTAL DESPESES 
 

    2.507.621,44
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PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2013 
ESTAT D’INGRESSOS AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
1 IMPOSTOS DIRECTES        969.829,43
2 IMPOSTOS INDIRECTES          25.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS        634.618,03
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS        466.045,80
5 INGRESSOS PATRIMONIALS       1.600,00
6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                  0,00 
7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL        410.528,18
8 ACTIUS FINANCERS              0,00
9 PASSIUS FINANCERS                   0,00

 
TOTAL INGRESSOS 

 
    2.507.621,44

 
Segon.-  Declarar la plurianualitat de l’actuació corresponent al Projecte que porta per títol 
“Projecte executiu de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic” amb un 
pressupost de contracta per import de 111.971,71 €, pel que respecta als exercicis dels anys 
2013 i 2014, autoritzant la despesa plurianual per l’import de 50.000,00 € pel que respecta al 
primer dels exercicis indicats i de 61.971,71 € pel que respectarà al segon, amb el compromís de 
consignar dita quantitat en els estats  de despeses i d’ingressos del pressupost de l’any 2014.  
 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies a comptar des del 
primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, 
per tal que les persones interessades el puguin examinar a la Secretaria Municipal en hores 
d’atenció al públic per tal de formular les al·legacions i reclamacions que consideren 
convenients, amb el benentès que de no produir-se’n cap s’entendrà aprovat definitivament en 
els termes del que disposa l’article 169.1 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual 
s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost al Ministeri 
d’Economia i Hisenda i un altre al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL 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  recordaran que aquest tema ja va ser objecte de debat en 
aquest ple per fer l’aprovació inicial i feta la informació pública i tots els tràmits que 
pertocaven, no hi ha hagut cap al·legació i ara la proposta d’acord estableix que han de fer 
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l’aprovació provisional i enviar-ho a on pertoqui perquè faci l’aprovació definitiva perquè és 
una d’aquestes accions que ja esta incorporada en el pressupost del 2013.  
 
Acte seguit 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: 
 
“APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 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. 
 
Atès que el ple de l’Ajuntament de Castellgalí, a la sessió de data 30 de gener de 2013 va 
aprovar inicialment la modificació puntual 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 la 
d’una parcel·la qualificada actualment d’equipament de la urbanització Mas Planoi, redactada 
per la Sra. arquitecta municipal Mònica Pozo i Lluch i promoguda per l’Ajuntament de 
Castellgalí. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 85.4 en relació amb l’article 8.5 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Urbanisme (en 
endavant TRLLUC), l’expedient es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes 
prèvia inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de data 19 de febrer 
de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6323 de data 16 de febrer de 
2013, al diari “Regió 7”  de data 22 de febrer de 2013, al diari “La Vanguardia” de data 6 de 
març de 2013, així com  al tauler oficial d’edictes de la Corporació i  la pàgina web municipal 
de Castellgalí (www.castellgali.cat). 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 85.7 del TRLLUC s’ha procedir a donar 
audiència de l'aprovació inicial a les corporacions locals limítrofes. 
 
Considerant que tal i com consta en l’acord d’aprovació inicial de l’expedient en aquesta 
modificació puntual de les NNSS es garanteix el manteniment de la superfície de la funcionalitat 
dels sistemes objecte de  la modificació, de conformitat amb el que disposa l’article 98.1 del 
TRLLUC. 
 
Vist el que disposa l’article 85 del TRLLUC, es proposa a aquesta Alcaldia-Presidència sotmet 
a la consideració del ple, per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents, 

 
ACORDS: 

 
Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual del text refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi, promoguda per l’Ajuntament de Castellgalí, 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, redactada per la Sra. arquitecta municipal Mònica 
Pozo i Lluch i promoguda per l’Ajuntament de Castellgalí. 
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Segon: Donar trasllat per triplicat exemplar del Projecte i de l’expedient administratiu a l’Hble. 
Sr. Conseller de Territori i Sostenibilitat per tal que, previ informe favorable de la Comissió 
territorial d’Urbanisme de Barcelona  i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya es procedeixi 
a la seva aprovació definitiva.  

 

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda per cinc vots a favor, que es corresponen 
als/a les cinc regidors/es adscrits/es al  grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”presents a la sessió i tres abstencions, les quals es corresponen als/a les tres regidors/es 
adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió" presents a la sessió, la seva aprovació, i 
en conseqüència i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté, i que són els 
que es transcriuen literalment a continuació:  
 

Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual del text refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament del municipi, promoguda per l’Ajuntament de Castellgalí, 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, redactada per la Sra. arquitecta municipal Mònica 
Pozo i Lluch i promoguda per l’Ajuntament de Castellgalí. 

 
Segon: Donar trasllat per triplicat exemplar del Projecte i de l’expedient administratiu a l’Hble. 
Sr. Conseller de Territori i Sostenibilitat per tal que, previ informe favorable de la Comissió 
territorial d’Urbanisme de Barcelona  i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya es procedeixi 
a la seva aprovació definitiva.  

 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 18 hores i 21  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. 
 
 
    


