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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 27 DE NOVEMBRE DE 2013. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 27 de novembre de 
2013, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar sessió 
ordinària, sota la presidència de l’Il· lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias i amb 
l’assistència dels senyors/es regidors/es Rosa Maria Serra i Oliva, Òscar Aparicio i Ledesma, 
Carme Lledó i Martínez i Miguel Largo i Coca, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i 
Castelló, Núria Lozano i Arcas i Xavier Guix i Carrera, ell i elles adscrit/es al  grup municipal 
de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteix la senyora regidora Maria Isabel García i Sansegundo adscrita al  grup municipal 
de “Convergència i Unió", qui ha excusat la seva assistència.  
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la Corporació. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i un cop comprovat per part del senyor 
Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació dels 
assumptes inclosos al següent 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTER IOR.  
 

El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al respecte 
de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de setembre de 2013 i de l’acta de la sessió 
extraordinària de data 8 de novembre  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. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA -

PRESIDÈNCIA DE RECONEIXEMENT A LA PERSONA DE L’IL·L M. SR. JOAN 
VILA I FITÉ. 

 
A sol·licitud del senyor Alcalde, el senyor Secretari procedeix a donar lectura a la proposta de 
l’Alcaldia-Presidència que incorpora l’expedient, la qual transcrita literalment, diu: 
 
“ Fa uns dies acompanyàvem, tot el poble de Castellgalí, a la família i amics de qui fou Alcalde 
del municipi de Castellgalí durant dues legislatures compreses entre els anys 1983 i 1991 , 
l’Il· lm. Senyor Joan Vila i Fité . 
 
És de justícia que aquest ple municipal , representatiu de tots els veïns i veïnes del municipi ,  
reconegui oficialment la tasca , dedicació i entrega, en uns moments difícils pel poble i pel país, 
que va mostrar sempre en Joan Vila com Alcalde del seu Ajuntament. Eren, sens dubte, uns 
moments , no millors que els actuals , on les dificultats econòmiques de les administracions 
locals i la necessitat de dotar al municipi de nous serveis es contraposaven constantment. 
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Els veïns i veïnes de Castellgalí van viure aquells anys amb la il· lusió de veure com podia 
créixer el municipi i també de començar a creure en les seves possibilitats després de patir amb 
molta contundència les conseqüències de la crisi del tèxtil, que al municipi va suposar que es 
tanquessin empreses del sector així com les auxiliars que depenien d´elles .  
 
L´atur , la incertesa dels moments  i la manca de finançament van ser obstacles  que l´Alcalde 
Joan Vila , va haver de superar i que, amb tot i això , va ésser capaç,  amb el suport dels seus 
equips de govern i dels treballadors municipals , de començar a invertir la tendència negativa al 
poble i assentar les bases de la gestió de posteriors equips de govern que van concretar projectes 
i accions cabdals pel municipi de Castellgalí . 
 
Dintre de la seva acció de govern, al marge de la gestió del dia a dia de l’Ajuntament en la que 
sempre es varen prioritzar els interessos del municipi,  es van materialitzar molts projectes i 
actuacions que posen de relleu la seva dedicació i entrega, entre les moltes de les quals es poden 
destacar les següents: 
 

- Cessió local edifici nou Ajuntament per la creació del Dispensari Municipal. 
 
- Construcció estació depuradora abastament d’aigua. 

 
- Millores en l’enllumenat públic del Barri La Fàbrica i del nucli urbà. 

 
- Ampliació del pont sobre la RENFE al barri Can Font. 

 
- Obres diverses en millores xarxa abastament aigua . 

 
- Constitució Agrupació de Defensa Forestal (A.D.F.)   
 
- Obres d’urbanització del carrer Puigterrà. 

 
- Obres d’urbanització de la plaça Joan Cadevall. 

 
- Obres  d’adequació de l’edifici del Teatre. 
 
- Aprovació del Projecte d’Urbanització del sector Casajoana. 
 
- Gestions davant la Direcció General de carreteres de la Generalitat per fer el 

nou enllaç d’accés a la c-1411 (actualment C-55) amb pas elevat.  
 

- Obres pavimentació carrers del  Raval la Fàbrica. 
 

- Millores de la pavimentació de l’Avinguda Montserrat entre l’actual C-55 i el 
nucli antic. 

 
- Construcció nova canonada distribució aigua al Raval dels Torrents. 

 
- Redacció i aprovació del Pla Parcial d’Ordenació del sector industrial de 

Boades. 
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- Redacció i aprovació del Pla Parcial d’Ordenació del sector industrial 2-A. 
 
- S’insta a la Direcció General d’Urbanisme la redacció i tramitació de la 

documentació tècnica necessària de la finca “El plà”, per tal de dotar de sòl 
industrial el que és actualment el sector industrial 2-G). 

 
Per tot l’anterior, aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple de la Corporació l’adopció del 
següent 
 

ACORD: 
 
 
Primer:  Expressar el més sentit condol per la pèrdua de l’Il· lm. senyor Joan Vila i manifestar el 
reconeixement oficial del ple de l’Ajuntament de Castellgalí a la seva  persona, qui en fou el seu 
Alcalde del 1983 fins el 1991.   
 
Segon: Que es doni trasllat del present acord a la família de l’Il· lm. senyor Joan Vila i Fité. 
 
Castellgalí, 21 de novembre 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:  Expressar el més sentit condol per la pèrdua de l’Il· lm. senyor Joan Vila i manifestar el 
reconeixement oficial del ple de l’Ajuntament de Castellgalí a la seva  persona, qui en fou el seu 
Alcalde del 1983 fins el 1991.   
 
Segon: Que es doni trasllat del present acord a la família de l’Il· lm. senyor Joan Vila i Fité. 
 
3. 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 248/13 al 324/13 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2013. 
 
Acte seguit procedeix a donar compte al ple que fa uns dies, un parell de setmanes 
escasses que està en funcionament la nova web municipal per a la que ens ha donat 
assistència la Diputació de Barcelona,  per tal d’actualitzar-la i per a posar-la  en 
funcionament, i de fet se’n farà difusió a la propera edició del Crit del Gall, ara el mes 
de desembre perquè la gent pugui entrar a visitar-la i a partir d´aqui fer-hi aportacions. 
 
4. ES DÓNA COMPTE AL PLE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE  TRESORERIA 
DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, 
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DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004 DE  29 DE DESEMBRE, 
PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES CONTRA LA MOROSITA T EN LES 
OPERACIONS COMERCIALS. 
 
El senyor Alcalde dóna compte al ple de l’informe trimestral de tresoreria de 
conformitat en lo que disposa la llei per la qual s´estableix mesures contra la morositat 
en les operacions comercials, amb un número d´obligacions  total de 22 i amb un import   
total de 47.846,51 i la relació on estan totes les factures aquí recollides. 
  
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ACTA, AMB ELS DO CUMENTS 
COMPLEMENTARIS, DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ EN TRE ELS 
TERMES MUNICIPALS DE CASTELLGALÍ I DE MANRESA.  

 
El senyor Alcalde sol· licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord que integra 
l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, diu: 
 
“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 7 de març de 2013 (R.E. núm. 386/13) la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya 
va assenyalar l’inici de les operacions de delimitació amb el terme municipal de Manresa pel dia 
10 d’abril de 2013 a les 10.00 hores a la seu de l’ajuntament de Manresa. 
 
Atès que d’acord amb 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 Manresa. 
 
Vist que amb data 10 d’abril de 2013 i posteriorment amb data 9 d’octubre de 2013 es van 
reunir les comissions municipals de delimitació dels termes de Castellgalí i de Manresa, 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, amb data 9 d’octubre de 
2013 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 del següent 
 
 

ACORD: 
 
Primer: Aprovar l’acta, amb els documents complementaris, de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals de Castellgalí i Manresa, 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 Manresa. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
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 Manresa, 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 Manresa. 
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6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJU NTAMENT DE 
CASTELLGALÍ A L’EXERCICI DE L’ANY 2012  

 
El senyor Alcalde sol· licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita 
literalment, diu: 
 
“Vistos els estats i comptes anuals i els seus annexos que han estat formats i elaborats per 
l’Ajuntament de Castellgalí, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i 
auxiliars, patrimonials i de tresoreria portades a terme durant l’exercici de 2011, d’acord amb el 
que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, 101 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, l’article 212 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març, pel que s’aprova el Text Refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la regla 
100 de l’Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
Normal de Comptabilitat local. 

 

Atès que la Intervenció ha format el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de 
l’exercici de 2012, el qual està integrat pel Compte del propi Ajuntament. 

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

 
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Il.lm. Sr. Alcalde-
President. 
 
Atès que examinat el Compte General i els seus justificants s’informà favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament reunida el dia 04 d’octubre de 2013 per la qual 
cosa el Compte General juntament amb l’informe esmentat restà exposat al públic, prèvia 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de data 18 d’octubre de 2013, 
i al tauler oficial d'edictes de la Corporació,  pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit 
més no es presentà cap al·legació. 
 
Considerant que havent-se complert els tràmits i requisits exigits per la legislació vigent, 
procedeix de conformitat amb allò que estableix l’article 212.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, sotmetre 
el Compte General a l’aprovació del ple acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S: 
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Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 2012, 
composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril i integrat pel Compte de la pròpia 
Corporació el qual ha estat rendit per l’Il.lm. Sr. Alcalde-President. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que preveu 
l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la proposta d’acord a votació el ple acorda cinc vots a 
favor, que es corresponen als cinc regidor/es adscrit/es al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” presents a la sessió i tres abstencions, les quals es corresponen 
als tres regidors/es del grup municipal de “Convergència i Unió” presents a la sessió, 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 General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 2012, 
composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril i integrat pel Compte de la pròpia 
Corporació el qual ha estat rendit per l’Il.lm. Sr. Alcalde-President. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que preveu 
l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes. 
 

 
7. MOCIÓ PER RAÓ D’URGÈNCIA: 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INSTAR AL DEPARTAMENT DE T ERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL C OMPROMÍS DE 
REALITZAR EL DESDOBLAMENT DE LA CARRETERA C-55 DEL TRAM DE 
MANRESA (EL GUIX) FINS A CASTELLBELL I EL VILAR AIX Í COM DE 
L’ADOPCIÓ D’ALTRES MESURES EN RELACIÓ A LA AUTOPIST A C-16. 
 
Abans de procedir al torn de precs i preguntes el senyor Alcalde exposa al ple que hi ha un 
assumpte sobrevingut a la convocatòria de la sessió, consistent en l’aprovació d’instar al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya pel compromís de 
realitzar el desdoblament de la carretera C-55 del tram de Manresa (El Guix) fins a Castellbell i 
el Vilar així com de l’adopció d’altres mesures en relació a la autopista C-16. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que el motiu de presentar-ho per moció d´urgència  es 
deu bàsicament al fet que la mobilització que hi va haver aquest dissabte consistent en 
un tall de la carretera, i que la petició en aquest cas no només és de la plataforma “no 
més morts a la C-55” sinó també  de la Federació d’associacions de veïns de Manresa i 
de l’O.N.G. “STOP accidents”, i com a equip de govern han considerat que creien 
necessari presentar-la com a moció per raó d’urgència ja que la sessió del ple ja estava 
convocada quan s’ha produït aquesta mobilització ciutadana.  
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Pren la paraula a continuació la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència 
i Unió”, Eva Llovet i Castelló qui manifesta que el seu grup municipal ha votat en 
contra de la introducció d’aquest punt a l’ordre del dia per raó d’urgència ja que entenen 
que no hi ha cap termini per adoptar un acord com aquest i que el seu grup sempre ha 
votat a favor de la introducció de mocions per raó d’urgència al ple quan hi havia una 
raó de ser  i en depenien unes conseqüències, i que al respecte d’aquesta moció en 
concret, presentaran una esmena que agrairia que l’equip de govern municipal 
considerés.  

 
Sotmesa a votació  la introducció a l’ordre del dia de la sessió aquesta moció per raó d’urgència, 
el ple acorda per cinc vots a favor, que es corresponen als 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 tres regidors/es del grup municipal de “Convergència i 
Unió”, presents a la sessió, la seva inclusió a l’ordre del dia. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari doni lectura a la moció 
presentada, la qual transcrita literalment, diu: 
 
 

“MOCIÓ DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
En Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde-President de l'Ajuntament de Castellgalí, atès 
que amb data 23 de novembre de 2013 es va procedir al tall de la circulació a la 
carretera C-55  a iniciativa de les entitats federació d’associació de veïns de Manresa (FAVM), 
l’organització no governamental STOP ACCIDENTS i la plataforma NO+MORTS A LA C-55, 
acte motivat per la sinistralitat existent en el tram d’aquesta carretera situat entre els municipis 
de Manresa i Castellbell i el Vilar, i tenint en compte que la sessió del ple de la corporació 
s’havia convocat amb anterioritat, d'acord amb el que disposa l'article 106.2 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, eleva a la consideració del ple, prèvia adopció per part del 
mateix de l'acord d'inclusió en l'ordre del dia per raó d'urgència, la present,   

 
 

MOCIÓ PER RAÓ D'URGÈNCIA: 
 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INSTAR AL DEPARTAMENT DE T ERRITORI I 
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL C OMPROMÍS DE 
REALITZAR EL DESDOBLAMENT DE LA CARRETERA C-55 DEL TRAM DE 
MANRESA (EL GUIX) FINS A CASTELLBELL I EL VILAR AIX Í COM DE 
L’ADOPCIÓ D’ALTRES MESURES EN RELACIÓ A LA AUTOPIST A C-16. 
 
 
Atès que el dissabte dia 23 de novembre de 2013 es va procedir a efectuar un tall de la 
circulació a la carretera C-55 al nostre terme municipal a iniciativa de les entitats federació 
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d’associació de veïns de Manresa (FAVM), l’organització no governamental STOP 
ACCIDENTS i la plataforma NO+MORTS A LA C-55, acte motivat per la sinistralitat existent 
en el tram d’aquesta carretera situat entre els municipis de Manresa i Castellbell i el Vilar. 
 
Vist que segons els organitzadors, aquest acte de protesta respon a la necessitat de traspassar 
densitat de trànsit de la C55 a la C-16. 
 
Tenint en compte que segons els organitzadors, la quantitat de trànsit que cal que passi de la 
C55 a la C-16 supera els 18.000 vehicles diaris i que  aquesta operació només serà 
possible per fases ja que actualment la C-16 només connecta la comarca del Bages amb 
el Vallès i Barcelona Nord.  
 
Considerant que quan la C-16 estigui connectada també a l' A2 es podrà completar el 
traspàs dels vehicles que vagin al Baix Llobregat, Barcelona Sud, Port de Barcelona, 
Port de Tarragona i aeroport. 
 
Atenent a que el motiu principal d'aquestes inversions és aturar l'accidentalitat de la C-
55, ja que fa molts anys que hauria d'estar desdoblada, atès que la Unió Europea 
recomana el desdoblament a partir de 12.000 vehicles diaris, i que la C55 fa més de 18 
anys que supera aquestes xifres en escreix, gairebé actualment de forma triplicada . 
 
Considerant així mateix l’alt índex de mortalitat i de persones que han resultat ferides de 
forma greu o lleu per causa de l’accidentalitat existent actualment en aquest tram de la 
carretera C-55, la qual obliga a tenir consciència per ser exigents alhora de protegir la 
vida dels ciutadans. 
 
Tenint en compte així mateix la importància de la competitivitat de la comarca, la 
connexió amb l'àrea metropolitana i les infraestructures de transport, atès que 
actualment la comarca del Bages resulta menys competitiva que d’altres i que des del 
punt de vista economicista la Catalunya Central ha estat i està orfe d'inversions en 
infraestructures viàries i ferroviàries. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent, 
 

 
ACORD: 

 
Primer: Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
la realització del desdoblament de la carretera C-55 del tram existent entre Manresa (El 
Guix) i Castellbell i el Vilar. 
 
Segon: Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
la negociació per assolir la gratuïtat de l'autopista C-16 en el tram Manresa-Terrassa. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
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El senyor Alcalde intervé per a dir que es tracta no d’una decisió de l’Alcalde sinó que 
està compartida per tot l’equip de govern i que aquests fets varen succeir el dissabte i els 
qui hi varen anar i es varen trobar amb les cares, no sols dels organitzadors sinó també 
dels veïns i veïnes o de persones que en diferents moments o circumstàncies han patit 
les conseqüències d’aquesta sinistralitat els han portat a presentar aquesta moció. Indica 
al respecte que les associacions promotores del tall a la carretera demanaven que la 
moció contemplés moltes altres coses però que l’equip de govern ha considerat demanar 
el que entén que pertoca al municipi, fent referència als apartats de l’acord que conté la 
proposta. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló pren la paraula per a dir que considera que es tracta d’un tema que s’han de 
prendre amb molta seriositat i que ella el coneix amb una mica de profunditat per estar 
al Consell Comarcal, i que no sap si s’hauria de debatre aquí un tema d’aquesta 
important envergadura, afegint que és un tema important de repercussió perquè es tracta 
d’accidents que han provocat víctimes, essent per tant un tema delicat. 

Afegeix que ella a la concentració que es va fer el dia 23 no hi va poder ser però sí que 
en canvi va estar a la del dia 17 celebrada a la plaça Sant Domènec de Manresa on va 
poder parlar amb representants d’aquestes associacions que han demanat la presentació 
de la moció, i que quan parles amb aquestes persones, entenen que fer un desdoblament 
de la carretera en una situació com en la que estem és un tema molt complicat i que el 
moment en que es proposava el desdoblament tal com es va projectar es corresponia a 
una situació molt diferent a l’actual i no només pel tema econòmic sinó també per molts 
altres conceptes que han anat canviant. 

Indica així mateix la senyora regidora que en el Consell Comarcal es debaten temes com 
aquest, de més abast, que no tan municipal, i que els acords adoptats fins ara no estan en 
la línia de la que recull aquesta moció, fet pel qual el grup municipal de “Convergència i 
Unió”, proposarà dues esmenes. Afegeix que ella, a més a més,  parla com afectada 
directa ja que una cosina germana seva va morir amb 26 anys en un accident en aquesta 
carretera, fet pel qual té plena consciència del que és perdre algú estimat en un accident 
però que això no la desvia de que han de pensar en quina solució cal trobar i de quines 
eines es disposa. Al respecte diu que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, el dia 13 
de setembre, va fer una conferència a Manresa, a la que hi va assistir el senyor Alcalde i 
en la que va explicar quines són les línies a seguir pel que fa a diferents temes i en 
concret a aquest i que pel que fa al tema del desdoblament va dir que no seria possible 
fer-lo, al menys, a curt o mitjà termini. 

La senyora regidora prossegueix la seva intervenció indicant que pel que respecta a les 
víctimes dels accidents el seu grup municipal està d’acord en el segon punt de la moció  
relatiu a demanar la gratuïtat de l’autopista ja que podria suposar un desviament molt 
important de tràfic de la carretera a l’autopista, i que també estan d’acord en demanar la 
millora de les comunicacions ferroviàries per tal que també es descongestioni el trànsit i 
que també estan d’acord, i ho entendria en aquest cas tractant-se d’una moció per raó 
d’urgència, que es demani que es facin actuacions puntuals en els denominats punts 
negres de la carretera, com s’ha fet en la mitjana que s’ha instal·lat a la pujada que porta 
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cap a Bufalvent, ja que des que es va instal·lar, d’accident greu no n’ha succeït cap més 
i no vol entrar en saber perquè no es va fer abans, i que ara que la situació econòmica 
està molt malament es comencen a fer coses i que cal demanar coses que siguin 
possibles, com que pel 2014-2015 s’eliminin tots els punts negres o la gratuïtat de 
l’autopista. 

Afegeix la senyora Llovet que ella ha estat a la concentració del dia 17 i ha parlat de la 
realitat i que li seria molt fàcil dir algú que ja demanarem el  desdoblament quan sap 
que no es farà i que a ella el que la preocupa és solucionar els accidents que hi ha i els 
problemes que coneixem i que els sabem tots, a ella el que la preocupa es això i si el que 
ens preocupa es això, demanem que es solucioni això, perquè a ella el primer punt de la 
seva moció li sona a dir a la gent que estan preocupats per aquest tema, prometre’ls un 
desdoblament , donar una il· lusió d’un desdoblament que ara per ara sabem que no està 
sobre la taula, i que la tasca de tots també és treballar per la realitat i per la possibilitat 
de les coses, per la qual cosa demanen que s’acceptin dues esmenes que modifiquen 
aquesta moció però que en cap cas  en canvien el sentit.  
 
Prossegueix la seva intervenció la senyora regidora Eva Llovet indicant que estem 
vivint un moment on estem criticant la despesa en infraestructures innecessàries que 
s’han fet a l’Estat, aeroports que no funcionen, carreteres que no hi va ningú, trens 
infrautilitzats, i que tenim una autopista i una carretera que passen pel territori no és 
necessari fer una inversió monstruosa en una altre carretera que torna a partir el territori 
i que a més a més aquesta carretera comportarà una despesa de manteniment , s’haurà 
de mantenir quan podríem pensar en altres possibilitats. Diu també que ella creu que de 
les coses que han fet, n´han après una mica, i els demana una mica de realisme i de dir 
que si s’han entès a nivell comarcal i s’estan entenent a nivell de Generalitat per trobar 
punts en comú, si el tema no fos tant important i tant sensible, tampoc estaria aquí fent 
el discurs que està  fent, però es que troba que és un tema sensible i important com 
perquè quedin clares les seves posicions i demanar a l’equip de govern que facin una 
reflexió sobre el que està explicant i en tot cas que li donin un motiu per no acceptar les 
esmenes que els hi proposaran.  
 
La senyora regidora diu que la seva intenció era poder tenir aquest debat prèviament 
amb el senyor Alcalde, i així li ho va demanar, però que no hi ha hagut pràcticament 
temps possible i per tant han optat per presentar les següents esmenes, la primera de les 
quals consisteix en substituir el primer punt de la moció pels següents dos punts: 
 
Primer: Demanar al Departament de Territori  que prioritzi les actuacions de la millora 
de la seguretat a  les principals carreteres del Bages, amb una especial atenció a aquells  
punts que registrin  una major accidentalitat. En aquest sentit, es redactin nous projectes 
de millora a la C-55 i a la C-58, molt utilitzades en els moviments locals, que 
continuaran en la línea de les obres recentment finalitzades, a la C-55 al seu pas per 
Manresa i per Castellbell i el Vilar.  
 
Segon: Que els projectes constructius concretin tècnicament les actuacions i les obres 
corresponents i s’executin en els exercicis 2014 i 2015. Que aquestes actuacions 
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afectaran al ferm, la senyalització (vertical, horitzontal i orientació) la redistribució de 
carrils, la revisió de trams d’avançament i de carrils addicionals o la formació de  
rotondes, i s’adeqüin els sistemes de contenció  de vehicles i s’estudiï la implementació 
de separadors  entre els sentits de circulació on sigui tècnicament possible. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor Alcalde per dir que ell és conseller del Conseller 
Comarcal, i aquí és alcalde de Castellgalí, i es deu absolutament, primer, al seu equip de 
govern i creu que desprès als veïns i veïnes del municipi, i per tant prefereix que parlin 
els regidors i regidores perquè no es una decisió individual seva o un caprici seu per 
posar-los en dificultats.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, intervé de nou que ella mateixa podria entendre el desdoblament quan 
l’economia anava bé però que amb la situació actual cal rectificar o acceptar noves 
propostes i que n’hi ha que no vénen precisament de “Convergència” i altres grups, com 
“Esquerra Republicana de Catalunya” també les defensa ja que es pregunta per què s’ha 

de partir un altre cop el territori en una carretera que a més a més portarà una despesa, 
quin es el motiu si podem buscar una altre via, de gastar aquests diners i tornar a ficar-se 
en aquesta despesa sobre el manteniment d’aquesta carretera si podríem aconseguir la 
gratuïtat de la C-16 i millorar la carretera  que tenim, perquè n’hem de fer una altra, i si 
no es poden destinar aquets diners a unes altres coses que ara realment son necessàries.  
 
El senyor Alcalde li respon que creu que ha quedat clar el seu punt de vista i convida a 
intervenir als regidors i regidores de l’equip de govern, fet pel qual el senyor regidor 
delegat de l’àrea de governació, Miguel Largo i Coca pren la paraula per a dir que la 
senyora Llovet ha estat parlant d’infraestructures com aeroports que no serveixen, 
carreteres que no s’utilitzen, amb la qual cosa i està d’acord, però diu que  estan 
demanant respecte d’una carretera que s’ha emportat moltes vides i que el fet de que 
estem en crisi a ell li és igual perquè si pel fet d’estar en crisi s’han de quedar amb els 
braços creuats i no demanar mai res, li sembla molt malament i que s’estan gastant 
molts diners i no s’inverteix aquí, indicant que la nova termina de l’aeroport de 
Barcelona s’ha fet en plena crisi ja que hi ha una afluència i necessitava ser ampliat, tal i 
com passa amb aquesta carretera. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor regidor adscrit al grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Xavier Guix i Carrera qui pregunta quants anys porta governant 
el senyora Alcalde, si en són catorze, vuit dels quals en un govern tripartit a la 
Generalitat amb el partit polític del senyor Alcalde com a força més gran, en els que 
s’han viscut uns anys de bonança increïbles, i que troba oportunista, desprès del que ha 
succeït aquest dissabte amb la mort d’un veí de Vic de seixanta-nou anys, entri 
d’aquesta manera una moció per raó d’urgència sobre aquest tema quan el senyor 
Alcalde ha tingut catorze anys en els que no recorda cap moció d’aquest tipus.  
 
Intervé acte seguit el senyor regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Òscar Aparicio i 
Ledesma qui diu que quan estan parlant de víctimes a la carretera  li és igual que siguin 
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convergents, socialistes o el que sigui, qualsevol persona no ha de morir en una 
carretera, tothom som persones a la carretera i no pot haver-hi cap víctima, si ho poden 
evitar, i que està ben feta la despesa que s’està fent en aquest moment, però el que no li 
agradaria és que s’anessin fent petits pegots a base de pegots i quant hagin de fer la 
inversió ben feta, no hi hagin diners perquè s’ ho han anat gastant en coses petites i que 
cal fer-ho ben fet, cal fer el desdoblament ben fet.  
 
Afegeix que no s´està avançant perquè de Manresa fins a Berga s’ha avançat tot el que 
s’ha volgut, Berga s’ha fet molt ràpid perquè l’ autopista tingui una fluïdesa i que 
nosaltres no som necessaris en aquest cas, quant passen 30.000 vehicles per la carretera 
diàriament, i que som tan prioritaris com Manresa- Berga que passen  30.000 el cap de 
setmana, que es quan van a esquiar els senyors de Barcelona.  
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló intervé per a preguntar al senyor Alcalde, de qui diu que ho fa perquè està 
relacionat amb el Departament de Territori i Sostenibilitat, al respecte de si intueix si hi 
haurà un canvi de línia o de pensament al respecte del tema de les infraestructures i que 
pel que fa al desdoblament hi ha moltes probabilitats de que no es farà, si més no, en 
molts anys. 

El senyor regidor adscrit al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, Òscar Aparicio i Ledesma intervé per a dir que es sol·licita la gratuïtat de 
l’autopista amb la qual cosa la concessió seguirà amb un peatge a l’ombra que pagarà 
tothom sense tenir una millora i per això prefereix el desdoblament. 

 
El senyor Alcalde intervé per a dir que han quedat clares les posicions i que ell creu que 
es podrien admetre les esmenes proposades a la moció però com Alcalde de Castellgalí 
ell no renuncia al desdoblament perquè és conscient de la situació, de les dificultats, 
però entén que aquesta és una situació que s’hauria d’haver solucionat molt abans i 
respecte als set anys que va governar el tripartit, demana que es revisin les 
hemeroteques i es podrà comprovar les baralles que ell va tenir amb els qui governaven 
el país, que eren del seu mateix partit. Afegeix que li pot dir que a nivell polític 
discrepen, com a Castellgalí  amb el Partit de socialistes de Catalunya de l’agrupació de 
Manresa.  
 
La senyora regidora Carme Lledó i Martínez, adscrita al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.” intervé per a dir que ells han vist els plànols del 
desdoblament i que per això han de demanar-lo com a institució però que si els arribés 
una veu de la Generalitat dient que no es farà, ja no ho proposarien, a la qual cosa el 
senyor regidor adscrit al grup municipal de “Convergència i Unió”, Xavier Guix, li 
respon que si ho veuen tan clar i el projecte es tan sòlid, no insisteixin sinó que 
exigeixin. 
 
El senyor Alcalde li respon que al respecte d’això d’exigir, són maneres, i que ell ha 
intentat sempre mantenir la compostura com a mínim oficialment, i per tant creu que 
des d’un punt de vista de respecte institucional, perquè ens dirigim a la Generalitat de 
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Catalunya, és més correcte instar que no exigir que facin això, instar és que facin,  a que 
procurin, i que ell vol dir una última cosa com Alcalde, ja que  no sap si es farà o no es 
farà el desdoblament i tampoc no té la veritat absoluta de la C-16 però la C-16,  i això sí 
que ho diu en clau política, és una hipoteca encoberta que es va decidir en un moment 
determinat, que perjudica el territori i és una hipoteca que com a territori no la podran 
treure mai, perquè les condicions pecuniàries en que es va donar aquesta concessió ens 
penalitzen a totes les comarques per les que passa aquesta autopista ja que hi ha unes 
bonificacions que les paguem entre tots, però aquestes condicions de la concessió a 
l’any 1999 , tres mesos abans d’unes eleccions autonòmiques, es varen millorar a favor 
de la concessionària aquestes condicions, indicant que les coses estan així i que els 
possibles costos que suposaria per a la Generalitat de Catalunya rescatar la C-16, això 
des del seu punt de vista, ho veu encara molt més difícil que aconseguir el 
desdoblament. Afegeix que si s’aconseguís la gratuïtat de l´autopista, probablement no 
seria necessari desdoblar però com que té tant poca certesa que s’aconsegueixi rescatar 
l’autopista, ell no renuncia al desdoblament de la C-55. 
 
El senyor Alcalde sotmet a votació les dues esmenes proposades pel  grup municipal de 
“Convergència i Unió”, que consisteixen en substituir el primer punt de la moció pels 
dos punts següents: 
 
Primer: Demanar al Departament de Territori  que prioritzi les actuacions de la millora 
de la seguretat a  les principals carreteres del Bages, amb una especial atenció a aquells  
punts que registrin  una major accidentalitat. En aquest sentit, es redactin nous projectes 
de millora a la C-55 i a la C-58, molt utilitzades en els moviments locals, que 
continuaran en la línea de les obres recentment finalitzades, a la C-55 al seu pas per 
Manresa i per Castellbell i el Vilar.  
 
Segon: Que els projectes constructius concretin tècnicament les actuacions i les obres 
corresponents i s’executin en els exercicis 2014 i 2015. Que aquestes actuacions 
afectaran al ferm, la senyalització (vertical, horitzontal i orientació) la redistribució de 
carrils, la revisió de trams d’avançament i de carrils addicionals o la formació de  
rotondes, i s’adeqüin els sistemes de contenció  de vehicles i s’estudiï la implementació 
de separadors  entre els sentits de circulació on sigui tècnicament possible. 
 
Sotmesa la introducció de les esmenes a votació, el ple acorda per cinc vots en contra, 
els quals es corresponen als cinc regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-P.M.” presents a la sessió, i tres vots a favor, els quals es 
corresponen als tres regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió”, 
presents a la sessió, la seva desestimació. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sotmet a votació la proposta d’acord que conté la moció 
per raó d’urgència presentada, la qual queda aprovada amb el vot favorable dels 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 tres regidors/es 
adscrits/es al  grup municipal de “Convergència i Unió”, i per tant amb l’acord que es 
transcriu literalment a continuació: 
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Primer: Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
la realització del desdoblament de la carretera C-55 del tram existent entre Manresa (El 
Guix) i Castellbell i el Vilar. 
 
Segon: Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
la negociació per assolir la gratuïtat de l'autopista C-16 en el tram Manresa-Terrassa. 
 
 

8. 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 de dos decrets, el primer dels quals és 
el relatiu al recurs que ha interposat l’empresa que té el contracte del servei de neteja 
contra la licitació del servei i el segon respecte al retorn de dues factures de la mateixa 
empresa, fet pel qual voldria saber si ha passat alguna cosa entre l’empresa i 
l’Ajuntament que no coneguin i tampoc entén com és que aquesta empresa s’ha 
presentat a la licitació. 

 
El senyor Alcalde li respon que no hi ha res estrany, i que una vegada finalitzat el 
contracte l’empresa ha de seguir prestant el servei i una vegada iniciada la licitació 
s’han presentat tres empreses, i respecte de les factures retornades indica que es tracta 
de les dels mesos de juliol i agost que eren errònies perquè contemplaven hores que no 
s’havien fet en els centres lúdics i educatius amb motiu de les vacances d’estiu. 
Mitjançant el decret indicat es va demanar a l’empresa que rectifiqués les factures, la 
qual cosa ja han fet. 
 
Respecte del recurs, indica el senyor Alcalde que el fonamenten en que no estan d’acord 
amb el preu de sortida en considerar-lo massa ajustat i no tindrien benefici tenint en 
compte els costos salarials que tenen que assumir de les tres persones que tenen 
contractades, afegint que el recurs no és admissible perquè no correspon segons la 
legislació vigent, i que l’equip de govern estava neguitós perquè la licitació no quedés 
deserta si fos cert que el preu fos tan ajustat, però que s’han presentat tres empreses i 
entre elles, la que ha presentat el recurs. 
 
Després de demanar la paraula a la presidència, el senyor Secretari intervé per a dir qie 
desitjaria fer un aclariment consistent en que per part de l’Ajuntament no es pot 
desestimar el recurs ja que això ho ha de fer l’òrgan en matèria de recursos contractual 
de la Generalitat al que se li ha donat el trasllat del recurs i de l’expedient, demanant 
que declari la improcedència del recurs especial en matèria de contractació en no 
tractar-se d’un procediment subjecte a regulació harmonitzada i a part hi havia el tema 
de la sol·licitud de suspensió de la licitació que no es va estimar  perquè no era 
obligatòria  ja que només ho seria, si fos susceptible d’interposició el recurs especial en 
matèria de contractació, respecte de l’acord de l’adjudicació, mentre que la suspensió és 
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potestativa de l’òrgan de contractació al respecte de la resta d’actes previs de la 
licitació. 
 
La senyora regidora Eva Llovet diu que es curiós que després de tot això l’empresa es 
presenti. 
 
En segon lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló intervé per a dir que a la darrera sessió del ple o en l’anterior es va 
parlar del tema dels robatoris i de la seguretat ciutadana i que malauradament n’han de 
tornar a parlar ja que n’han tornat a succeir en entrar a les cases, i pregunta al respecte 
del compromís de fer una xerrada, la qual tornen a reclamar, així com altres mesures 
com poden ser una bustiada o un avís a la web. 

En tercer lloc la senyora regidora pregunta al respecte d’una notícia que ha sortit 
publicada a la premsa segons la qual el senyor Alcalde està imputat en un procés 
judicial junt amb altres personalitats de la comarca. 

 
El senyor Alcalde li respon que amb molt de gust n’informarà sense cap problema ja 
que no està declarat el secret de sumari, i que el primer que vol posar de manifest és que 
està imputat com altres 53 persones pel tema d’uns acords que es van prendre en dos 
consells d’administració de Catalunya Caixa. En el seu cas en concret diu que ho està 
només per un acord adoptat en un dels consells i que ja han anat a declarar. Afegeix que 
ell estava com a  membre de del Consell d’administració de Caixa Manresa representant 
al Consell Comarcal, i tot indica, pel que els hi diu la defensa que molt probablement 
quedarà en no res, però evidentment no es una situació agradable a nivell personal i 
polític tampoc, però es va participar en aquelles reunions i per tant varen explicar al 
jutge el que varen votar perquè hi havien discrepàncies amb el qui havia votat a favor i 
qui en contra i qui es va abstenir, en contra a favor, perquè allà el secretari del Consell 
d’administració de Caixa Manresa, no és tan pulcre i tan eficient com el secretari de 
l’ajuntament que posa qui vota i qui no vota, el secretari d’allà no va posar qui va votar 
a favor, qui va votar en contra i qui es va abstenir, per tant ara està pendent de que el 
jutge determini què correspon fer. Afegeix que està absolutament tranquil tal i com ho 
ha manifestat als mitjans de comunicació com tota la gent que va anar en representació 
de la Caixa de Manresa o de la Caixa de Tarragona, i per tant espera que se sobreeixí el 
cas i si no veurem una mica el procés quin és, tenint en compte que aquest també és un 
procés polític i mediàtic de desprestigi de la classe política. 
 
La senyora regidora i portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet li pregunta al senyor Alcalde si li pot concretar què es votava i que va votar ell, 
més que res per poder respondre adequadament si algú li ho pregunta a ella, a la qual 
cosa li respon el senyor Alcalde que es varen votar uns increments retributius a l’equip 
de direcció amb motiu de la fusió de les caixes que varen suposar en global un 
increment del 4,7 % l’any 2010, i pel que respecta concretament als senyors Todó u 
Massana era de l’1,5 %, ja que quan es vol que una cosa funcioni s’hi ha de posar a les 
persones que creus que poden tirar endavant aquell projecte i es va adoptar aquell acord 
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sobiranament perquè el podien adoptar i així ho va explicar també el vicepresident 
primer, el senyor Manel Rosell. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló agraeix l’explicació per tal de poder dir les coses com són i expressa el seu 
desig de que tot surti bé i li pregunta al senyor Alcalde si ara tornaria a votar a favor, a 
la qual cosa el senyor Alcalde li respon que si les coses haguessin funcionat bé li diria 
que sí ja que no ho trobava desmesurat, però que ara s’han barrejat coses com les 
preferents, l’ERO, el tancament d’oficines, etc., si bé en el Consell d’Administració del 
que ell en va formar part no es va admetre ni una preferent ni una subordinada però que 
si hagués sabut com havia d’acabar la cosa segurament hauria votat que no. 

Abans de cloure la sessió el senyor Alcalde desitja molt bones festes de Nadal a tothom 
i no havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores i 22 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. 
 


