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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2014. 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 30 minuts del dia 16 d’abril 
de 2014, 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 del senyor/a regidor/a, Òscar Aparicio i Ledesma, Rosa Maria Serra i Oliva i  
Miguel Largo i Coca adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, 
així com dels senyors/es regidors/es, Eva Llovet i Castelló i Xavier Guix i Carrera, adscrit/es al  
grup municipal de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteixen la senyora regidora Maria Isabel Garcia Sansegundo adscrita al grup  
municipal de “Convergència i Unió", la qual ha excusat la seva absència, ni la senyora regidora 
Carme Lledó i Martínez adscrita al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, qui s’incorporarà una vegada iniciada la sessió. 
 
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 13 hores i 30 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació del 
assumpte inclòs al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRES SUPOST 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DE L’EXERC ICI 2014. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que es tracta d’un pressupost realista, real  i adaptat a la situació 
i als moments que estem vivint, que incorpora alguns aspectes de canvi en positiu pel que fa 
referència al capítol d´ ingressos i també pel capítol de despeses per les actuacions del capítol 6 
d’inversions que estan previstes i per tant és un pressupost que creuen que quan puguin donar 
compte del percentatge de compliment i execució de tot el que està previst, preveuen que 
arribaran a un compliment d’un percentatge força elevat d’aquest pressupost, i que per tant és un 
pressupost que respecte a l’exercici anterior suposa un petit augment, recordant que el 
pressupost de l’any 2013 tenia un import  de  2.507.621,44 euros i el  d’enguany de 2.609.996 
euros. Reitera que l´increment no és important però que com deia abans, incorpora aquest 
concepte d’algunes inversions que es preveu portar a terme aquest exercici 2014. 
 
Indica a continuació que pel que fa a l’estat d’ingressos, no hi ha res inflat, no és res 
desproporcionat,  ni res que s’hagi fet una provisió per sobre del que són els padrons municipals 
de recaptació, IBI,  IAE ,increment de valors de terrenys de naturalesa urbana. Afegeix que  pel 
que fa a l’Impost sobre construccions e instal·lacions i obres s’ha fet una provisió d’ingressos en 
aquest sentit molt acurada, i per la resta d’impostos per sota del que hi ha com a padró aprovat, i 
s’han basat bàsicament en quantitats que s’han recaptat en aquest 2013, de l’estimació de la 
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liquidació 2013, perquè sigui acurat i perquè desprès els ingressos que preveuen no generin unes 
despeses que desprès no suposin  problemes de tresoreria. Afegeix que hi ha un increment 
important de la taxa per subministrament d’aigua potable que respon bàsicament a la 
incorporació del cànon que ara es contempla com a ingrés i com a despesa, i que pel que fa  
referència a altres serveis no hi ha canvis substancials i que pel que respecta als padrons s’ha 
tingut en compte la informació de l’estimació de la liquidació del 2013, s’ha incorporat la 
participació en els tributs de l’Estat, el fons de cooperació local de la Generalitat, que havia 
minvat, indicant que pel que respecta a aquesta última s’ha ampliat la quantia i permet assolir la 
mateixa que l’any 2012 segon ha comunicat el Departament de Governació, havent-se també 
consignat les subvencions de la Diputació, del Consell Comarcal i les de la Generalitat. 
 
Pel que fa a les inversions reals, el senyor Alcalde exposa al ple que consten al capítol VI de 
l’estat de despeses, i que algunes ja estaven al pressupost del 2013 però que en no haver-se 
iniciat la contractació s’han donat de baixa i es tornen a donar d’alta al pressupost del 2014, fent 
referència al dipòsit d’aigua de 300 metres cúbics pel que es disposa d’una subvenció del Pla 
únic d’obres i serveis per import de  124.979,10 €, s’incorpora la plataforma elevadora aquí a 
l’edifici de l’ajuntament, que està subvencionada en aquest nou Pla únic d’obres i serveis per 
import de 69.676€,  la instal·lació de la pista multiesportiva, que si bé és pel 2017, en Junta de 
govern local s’ha fet la petició de canvi d’anualitat i encara  no es té aprovat aquest canvi 
d’anualitat però diu que amb les converses amb el departament és possible que l’estimin, també 
consta la previsió d’ingrés pel que fa la subvenció per a l’asfaltat de diferents vies municipals 
per import de 17.400, tot això seria l’aportació econòmica de la Generalitat de Catalunya, i pel 
que respecta a la Diputació de Barcelona, la segona part, ja que ja es va consignar una part en el 
pressupost del 2013, del projecte de millora de l’eficiència energètica de enllumenat públic 
recordant que es varen incorporar 50.000 € en el pressupost del 2013 i en aquest cas 
s’incorporen pràcticament 62.000 €. 
 
En aquest moment de la sessió, essent les 13:40 hores s’incopora la senyora regidora Carme 
Lledó Martinez adscrita al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” 
 
Afegeix el senyor Alcalde que s’han presentat a la Diputació de Barcelona unes memòries 
valorades per a obtenir ajuts pel seu finançament, una relativa a pel que fa referència a 
equipaments  de caràcter singular, concretament per a l’arranjament del pavelló,  i la segona és 
la relativa a la reconstrucció del camí dret del riu Llobregat pel que fa a la torre del Breny que 
connecta amb el barri de Boades de la  que n’han parlat diverses vegades en aquest ple i que és 
una obra  que li correspondria executar a l’agència catalana de l’aigua que no ho fa, i ja que 
l’Ajuntament té l’oportunitat de presentar-se en aquesta convocatòria, doncs ho fa i espera tenir 
aquesta aportació econòmica de la Diputació i el que queda d’aquest exercici poder executar 
l’obra. Diu també que el mateix passa en la reforma i millora interna d’alguns accessos que 
s’han previst bàsicament de substitució de les portes existents contra incendis, i en algunes 
qüestions internes de millora,  esperant que resolguin les sol·licituds abans de l’estiu. Per últim 
el senyor Alcalde fa referència  també en el que queda, en aquest exercici 2014, pendent 
d’executar del FEDER, del programa  “viure al poble”, en el que una de les accions que queda, 
perquè tota la resta penjarà del pressupost 2013, és el pla de dinamització comercial  i dels 
serveis de proximitat. 
 
Pel que respecta a l’estat de despeses, diu el senyor Alcalde que evidentment han de començar 
pel capítol 1, el qual diu que ve condicionat per les restriccions o les obligacions de les diferents 
lleis aprovades pel Govern central i que són d’aplicació, per tant per aquí no hi ha previsió 
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d’augment  ni en quantitat ni en característiques i sí que s’incorpora el que es va tractar a la 
darrera sessió del ple  pel que fa referència a la retribució econòmica de l’Alcalde pel que fa 
referència  a la seva renúncia fa unes setmanes, i com a  conseqüència d’haver-se incorporat 
com a Diputat del Parlament de Catalunya, i l’altra diferència respecte a l’exercici anterior és la 
incorporació dels plans d’ocupació que han de contractar directament, ja que es té la possibilitat 
, el segon semestre, de contractar a dues persones més a traves de la subvenció  que es té de la 
Diputació de Barcelona per a l’activació econòmica. Pel que respecta al capítol 2, diu el senyor 
Alcalde que  com han comentat abans, no hi ha grans canvis, ja que  s’ha intentat ajustar en 
funció de l’estimació de la liquidació de l’any 2013, si bé destaca el factor relatiu a la gestió de 
de l’aigua potable  cal incorporar el cànon que suposa aquest augment, de moment no s’ha 
previst perquè no se sap quan  s’aplicarà i quan tindrà efecte la contractació agregada tramitada 
pel Consorci Localret i a la qual es va adherir l’Ajuntament pel que fa referència  al consum de 
telefonia fixa, mòbil i dades, havent resultat adjudicatària de la primera Vodafone i de la resta 
Movistar, i s’ha previst per tant mantenir la consignació habitual en els darrers anys. Diu també 
que s’ha consignat el preu del nou contracte de la neteja d’equipaments i el corresponent a 
l’escola bressol. 
 
Pel que fa a les despeses financeres indica el senyor Alcalde que  hi ha baixes, substancialment 
perquè en aquest cas, en el que queda d’aquest exercici, doncs s’acabaran de liquidar els 
interessos del pla d’ajust. És a dir,  que en l’exercici anterior i part d’aquest es  paguen els 
interessos havent finalitzat  els dos anys de carència, i per tant, pel que fa a les despeses 
financeres hi ha una baixa respecte al que és l’exercici anterior.  
 
Prossegueix la seva intervenció indicant que consten les despeses que es  tenen  dels convenis 
amb l’Ajuntament de Castellbell pels tècnics socials, el conveni amb el Pla Educatiu d’Entorn 
amb Sant Vicenç de Castellet, els diferents convenis amb el Consell Comarcal del Bages i els 
costos de gestió de residus a traves del Consorci de Residus, el paquet de les subvencions a 
entitats de tot tipus del municipi i que cada vegada n’hi ha més, respecte a l’exercici anterior, ja 
que per exemple el grup de diables no hi era. 
 
Indica que el pressupost contempla en cada cas la manera en que està previst executar i finançar 
les obres, però que entén que en general tenen una subvenció per a cadascuna de les actuacions 
del 100% o del 90% o del 95% i que per tant creuen viable poder-lo executar.  
 
Conclou dient que abans de procedir-se al debat, que es compleixen tots els requisits necessaris 
que marca la Llei d’estabilitat, respecte també del deute i que  per tant, tal com deia abans, és un 
pressupost que el creuen real, ajustat, possible, amb unes previsions estimatives molt moderades 
i sobretot fonamentades amb la prudència i com deia abans, amb la realitat, i que per sort 
sembla que hi ha un cert repunt en l’activitat econòmica, que tampoc és per tirar coets, però en 
general hi ha un cert moviment. També, diu,  hi ha peticions de llicències d’obres menors, 
algunes peticions de llicències una mica que tenen pressupost una mica més elevat, però que han 
fet, com ha dit,  una previsió molt ajustada i per tant, preveuen  que és el pressupost que els ha 
de permetre seguir prestant els mateixos serveis que estan prestant ara al municipi i amb una 
qualitat molt similar i amb unes garanties que les segueixin prestant tots aquests exercicis, per 
tant, aquesta és la proposta i el projecte de pressupost per aquest 2014 i que ara ja tenen també 
informació d’aquesta que els hi faltava, sobre resolucions d’algunes d’aquestes convocatòries i 
per tant, creuen que és un pressupost que creuen que el podran complir amb un percentatge 
força alt.  
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A la fase de debat intervé la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló, qui diu que tenen un dubte i alguna observació. 

Diu en primer lloc que al respecte que està complint i que està dins de la Llei, s’han llegit els 
informes i no en tenen cap dubte. En segon lloc formula l’observació, que ja ha fet en altres 
ocasions, de que aquesta sessió es faci en Setmana Santa i respecte de l’horari de la mateixa, si 
bé evidentment l’Alcaldia escull el dia i l’hora de la convocatòria i que per això estan governant 
però reitera que es tracta d’un ple en que s’aprova el pressupost i que a sobre el seu grup 
municipal té un regidor menys, fets pels quals diu que ho troben poc encertat l’aspecte relatiu al 
dia i l’hora de la sessió. 
  
Afegeix que també vol fer referència  a que ho estan fent a l’abril, no gaires dies, poquets dies 
abans que l’any passat, i que amb això no han millorat gaire els terminis. Indica que  no es 
disposa de la liquidació del 2013 tampoc i que algun cop han comentat el fet que seria ideal 
poder fer un seguiment de l’execució del pressupost com es fa a d’altres llocs i és molt bó que 
puguis fer un seguiment. Diu al respecte que no tenen la liquidació del 2013, estem entrant ja a 
abril de 2014, a ells,  com a oposició, no hi ha comissions com hi havia, els pressupostos se’ls hi 
passen amb aquest paquet de papers i que vol dir que com cada any, es queixen una mica, tan de 
la informació com els hi arriba, la manera, els terminis i que tots fem el que podem i que se’ls hi 
fa molt difícil de seguir.   
 
Prossegueix la seva intervenció dient que no hi ha un gran debat per a fer perquè com saben els 
números estan ajustats, estan ajustadíssims. Amb l’únic que poden tenir diferent criteri és sobre 
quines inversions farien, quines despeses farien aquí, o quin estalvi farien allà,  però no hi ha 
gaires coses però estaria bé poder, tal  com es queixen cada any, de tenir la informació d’una 
altre manera i amb uns terminis diferents. 
 
Indica tot seguit la senyora Llovet que també tenen algun dubte, perquè s’ha comentat que en el 
capítol I de despesa, s’hi inclou la renúncia de la dedicació exclusiva del senyor Alcalde però 
que també hi ha un increment del que percebran els regidors que tenen la dedicació parcial i que 
s’ha de dir tot, per un lloc hi ha un descens i per l’altre un increment. Diu que també es puja en 
el tema del capítol I ja que hi ha algunes diferències,  l’apartat de funcionaris puja, als regidors 
també puja, el laboral fix baixa, , no sé sap si és que hi ha menys hores i si els hi pot fer algun  
comentari, el sou del conserge de l’Escola queda igual,  però la figura del conserge en aquest 
municipi, la feina que fa és excel· lent, entenen que hi ha llocs de treball que es pugen el sou i 
per exemple aquest seria un lloc de treball on potser se li podria apujar el sou  a aquesta persona.  
 
Afegeix que una cosa que tampoc no acaba de veure es perquè en el pressupost, a més de les 
despeses i els ingressos, hi ha també les inversions, i la plantilla, i que hi ha 25 persones en 
plantilla, 7 més que l’any passat segons el full, i pregunta si és correcte això i que consten a 
l’apartat de personal no qualificat i que com és que baixa el capítol I, i que aquests dubtes, 
també es poden resoldre aquí però també estaria bé poder-ne parlar. 
  
Diu així mateix que després,  les despeses de manteniment baixen un 16%, i que es  porten uns 
quants anys baixant el pressupost de manteniment de carrers i manteniment general en general, 
si bé aquest any és d’ un 16%,  i pregunta al respecte del fet de que augmenti l’energia elèctrica, 
el pressupost d’energia elèctrica  de 80.000 € a 102.000 €  i que en una sessió del ple s’havia 
parlat d’un canvi de l’empresa subministradora que havia de suposar una millora en els preus 
però en canvi la consignació ha pujat. 
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Indica que pel que fa al tema del telèfon es continuen pressupostant 20.000 €, i que el senyor 
Alcalde ha parlat que depèn de veure com es resol el tema de LOCALET i pregunta si saben si 
aquest any finalment ja hi podrà haver un estalvi en aquest tema, o no. 
  
També vol destacar que aquest any, com ha dit el senyor Alcalde, es comencen a pagar els 
53.000 € del Pla d’Ajust, i que en els propers 8 anys  suposa que es notaran. 
 
Respecte dels ingressos diu la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
que pel que ha vist ha fet un pressupost realista sobre el que s’ha de recaptar, però varem estar 
parlant aquí fa poc de l’Organisme de recaptació de la Diputació de Barcelona, i venia un 
import molt important d’impostos que no es cobraven que eren uns 300.000 € o així, que 
segurament es cobraran però que clar, que a l’hora de fer, de pressupostar potser sí que han de 
tenir en compte per ser més realista que potser no tots aquests diners es recaptaran i que el que 
ha comentat sobre el servei de l’aigua, aquest augment del 30% només respon al cànon,  
preguntant si és així i que tenien aquest dubte.  
 
Sobre les inversions diu la senyora regidora Eva Llovet que les ha pressupostat pràcticament, tal 
com ha dit el senyor Alcalde, sense saber ben bé encara si es resoldrien o no, no sap si té els 
indicis que té l’Alcalde de les converses que ha tingut, si realment tot això entrarà aquest any o 
no, indicant que ella ho veu una mica difícil que tot això entri per aquest any,i que  això no ho 
veu gaire realista. 
 
Conclou dient que  en general, al final és això, entre que no estem d’acord amb la manera i com 
per molt que estiguin en majoria absoluta, el seu grup municipal veu un altre tipus de pressupost 
d’una altra manera, i que ara han resolt aquests dubtes però votaran en contra d’aquest 
pressupost.  
 
Pren la paraula a continuació el senyor Alcalde per dir que desitja aclarir-li alguns dubtes i les 
interpretacions i observacions que ha fet la senyora portaveu del grup municipal de 
“Convergència i Unió”, començant dient que ja fa molts anys que comenta el tema de la 
liquidació, indicant-li que  els ajuntaments, perquè ho tingui assimilat i ho entengui ella que 
també està en altres administracions, i sap que la liquidació, en cas de l’Ajuntament de 
Castellgalí, però en altres ajuntaments més grans o altres administracions, no hi ha la liquidació 
encara aprovada, és a dir, els Ajuntaments grans aproven l’exercici d’aquest any 2014 al 
novembre o desembre que és el que toca, la Llei d’Hisendes Locals marca que la liquidació de 
l’exercici en curs hi ha termini d’aprovar-la fins a finals de març de l’any següent, aleshores és a 
dir sempre, es fa amb estimació, la redacció del projecte de pressupost es fa amb l’estimació de 
la liquidació. Ja li avança, diu, que de la liquidació d’enguany d’aquest 2013 s’en donarà 
compte aquest mes de maig i que per tant està en una fase força avançada en aquest sentit i 
doncs s’ha de felicitar la feina que estan fent els serveis tècnics de l’Ajuntament, la intervenció, 
i la tresoreria per a tenir això al dia i pràcticament està apunt. Afegeix que no s’obsessioni amb 
la liquidació del pressupost, es fa dintre de termini i aquest any, diferència d’altres anys, ho 
tindran més apunt. Diu així mateix que la senyora regidora sap que hi ha moltes altres 
administracions i ajuntaments més grans que tampoc no tenen aprovada la liquidació i pel 
seguiment està a la seva disposició el personal d’aquesta casa per tots els dubtes que pugui tenir 
però en aquest sentit el pressupost l’aproven ara a aquestes alçades, març –abril, ja que a nivell 
de l’equip de govern estaven parlant de si aprovar-ho a finals de març o a principis d’abril, ja 
que també els hi  faltaven algunes d’aquestes convocatòries i resolucions de subvencions per 
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fer-lo una mica més acurat. Afegeix que quan li diu que fan el que poden, ell li agraeix però li 
diu que es plantegi si potser han de fer una mica més, no ho sap, però que s’ho plantegin, ja que 
si amb el que fan tenen tots aquests dubtes, potser caldria que es plantegessin doncs fer alguna 
cosa més.  
 
Respecte dubtes del que ha traslladat, diu el senyor Alcalde que si que és veritat que hi ha el 
decrement de la partida del pressupost pel que fa referència al sou de l’Alcalde, hi ha un petit 
augment, que després ho passaran en el punt corresponent de la sessió, un petit augment derivat 
de la distribució d’una mica del volum de feina dels regidors i regidores.. Pel que fa referència 
al capítol I, una de les qüestions que ell creu que no s’ho ha mirat bé consisteix en que no hi ha 
cap lloc de treball que experimenti increment, bàsicament perquè no poden, l’únic que és 
possible, que no ho recorda amb molt detall exhaustiu és si hi ha algun trienni que ha vençut per 
part d’algun personal funcionari i que en aquest sentit tingui alguna incorporació, però en aquest 
cas no hi ha cap personal funcionari que experimenti increment en la seva retribució. I pel que 
fa al laboral fix hi ha dues situacions diferents a l’exercici anterior, la primera relativa a una 
treballadora familiar que estava contractada que va causar baixa, no sap a quina alçada de l’any 
anterior, la senyora Carme Fernández, i en aquest cas doncs s’incorpora a aquesta situació que 
la compensen amb una aportació del capítol II de la contractació amb una empresa, en aquest 
cas IBADA.  Respecte del conserge diu el senyor Alcalde que és igual, tot el personal té el sou 
congelat però es que no poden fer una altre cosa. Exposa així mateix que per tant, les persones 
que hi ha de més al capítol I són bàsicament les  dels plans d’ocupació i per tant, aquesta 
previsió d’aquestes persones, comptar en aquesta distribució també els regidors, perquè també 
estan donats d’alta els regidors i regidores a la Seguretat Social, i per tant doncs en aquest sentit 
el capítol I no té més secret que aquest, no hi pot haver augment, no hi ha augment i la 
distribució que hi ha i tant personal funcionari com personal laboral estarà en aquesta situació 
que ella ja ha esmentat mentre intervenia, afirmant que sí que hi ha la despesa del tècnic de 
joventut, els 8.695,26 € , doncs el mateix que hi la treballadora social, els monitors del casal 
d’estiu, entre d’altres. 
 
Pel que respecta al manteniment, exposa el senyor Alcalde que és on han d’anar buscant totes 
aquestes partides que abans tenien molts calaixos de sastre que eren reparacions i manteniment i 
conservació de diferents equipaments, de diferents espais, de vies públiques, de diferents parcs i 
jardins que en alguns casos o poden suplir amb aquests plans d’ocupació i en d’altres casos ho 
poden fer d’una altra manera, i ho han ajustat al que sigui més real, afegint que  el que és 
evident és que no deixaran de fer des del punt de vista del manteniment del que es té en aquests 
moments, el necessari  per a poder mantenir els espais del municipi i els equipaments del 
municipi en unes condicions similars i el més òptimes possibles. 
 
Pel que fa al subministrament d’energia elèctrica, indica el senyor Alcalde que tot i que varen 
fer l’adjudicació ara fa uns mesos a Gas Natural Fenosa,  al maig d’aquest any  preveuen que 
hauran de tornar a fer una altra licitació o adherir-se al conveni de  l’Associació Catalana de 
Municipis pel que fa a l’energia elèctrica, si bé  ho han d’acabar de veure amb els tècnics de la 
Diputació, i que tot i això suposa un augment perquè l’energia elèctrica el govern central l’ha 
convertida en un “Dragon Khan” gràfic i un “Dragon Khan” emocional per a les famílies i per 
tothom i per tant, suposa un increment de la despesa de l’energia elèctrica en general. 
 
Al respecte de la telefonia manifesta el senyor Alcalde que preveuen que sí, preveuen que hi 
només amb l’adjudicació que han fet a VODAFONE del telèfon fix, del preu de sortida ha 
suposat un 67% de baixa, no només de Castellgalí, sinó a la comarca, a la Diputació de 
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Barcelona, a través del Consorci Localret, per tant preveuen que sí que hi haurà una reducció en 
aquesta despesa però encara no saben quina. 
 
Pel que fa referència al Pla d’Ajust, exposa el senyor Alcalde que està incorporat i preveuen que 
la càrrega que això suposarà ho podran sustentar els diferents pressupostos municipals d’aquest 
any i de propers exercicis. 
 
En relació als ingressos, diu el senyor Alcalde que ja li ha dit, del que varen donar compte en 
altres plens i això és el que vol dir i bé que ho hauria de saber, aquests 380.000 € que estaven 
pendents de cobrament, eren d’exercicis anteriors, indicant que en aquest exercici en cada 
pressupost el que agafen són els padrons municipals, el padró d’IBI, el padró d’escombraries, el 
padró de vehicles, tots aquests padrons tenen uns imports i el que han fet és no ficar els imports 
totals, han fet aquesta disminució, dient-li que si agafa el padró d’IBI veurà el que s’hauria de 
recaptar, si es recaptés el 100% no són 671.662 €,  són al voltant de 750.000 € o quasi 800.000 
€ tampoc. 
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló diu que ella considera que no és suficient, i que 
l’observació era en aquest sentit i que en tot cas ja es veurà. 
 
El senyor Alcalde intervé de nou per dir que per això li ha dit que és un pressupost realista i real 
que incorpora en funció de les recaptacions que fa la Diputació de Barcelona, es preveuen els 
ingressos per on poden anar i per tant no s’han de barrejar altres exercicis amb aquest i que tot 
el que es cobri d’exercicis anteriors anirà a millorar la situació de la Tresoreria però la del 
pressupost. 
 
 
Respecte del cànon de l’aigua, diu el senyor Alcalde que també aquesta mesura és discutible 
però que per a contribuir amb  la col·lectivitat  s’ha fet des de l ´ACA i en aquest sentit suposa 
que s’ha de pressupostar, i respecte a la ultima qüestió que ha plantejat sobre la previsió que han 
fet d’ingressos per les obres i d’execució per les obres, per la informació que té de la Diputació 
s´en refia al 100% , i els han dit que resoldran abans de l’estiu o potser al setembre, i no sap si 
resoldran el 100% del que han sol·licitat  però per les reunions que va tenir amb el vicepresident 
de la Diputació i els tècnics de la Diputació al Consell Comarcal del Bages, van dir que molt 
probablement serà així, i pel que fa a la Generalitat l´únic dubte que tenen, tot i que incorporant 
tres obres d’execució de la Generalitat tenen dubtes pel que fa referència al canvi d’anualitat  
com ha dit, ja que  tenien la subvenció per a la pista multiesportiva i la plaça de l´ajuntament pel 
2017 i han demanat canvi d’anualitat que encara no l’han resolt i es l´únic dubte que tenen, 
afegint que el problema de la Generalitat és que també, a no ser que canviïn molt les coses, té 
dificultats i pagarà quan pugui , si bé té assumit que la possibilitat d´executar l’obra del dipòsit 
de l’aigua està en el PUOSC 2011,  el  que es la execució de la plataforma elevadora a 
l’Ajuntament, al  PUOSC del 2014,  i que aquestes obres les faran però el cobrament d´aquestes 
obres veuran una mica com va i molt probablement generaran, com li deia abans, tensions de 
tresoreria però pel que fa a la previsió del compliment entenen que sí perquè la Diputació admet 
memòries valorades ja estan fetes, consensuades tècnica i políticament amb l´equip de govern i 
en aquesta qüestió s´ha de fer el procés de licitació que toqui en funció de l´import i per la resta 
exactament el mateix, per tant preveuen que hi haurà  un compliment d’execució força elevat 
d’aquest pressupost  
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La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló pren 
de nou la paraula ja que desitja dir un parell de coses, la primera consistent en que hi ha molts 
ajuntaments que estan com aquest i hi ha molts d’altres que no, i que hi ha ajuntaments que fan 
el seguiment del pressupost al dia i d’altres que no, però que ho vol deixar aquí si bé també ha 
dit al principi que aquest és un pressupost molt ajustat, i la segona és per dir-li al senyor Alcalde 
que no li ha agradat gens ni el tó ni el que ha dit sobre el que han de saber o no els regidors del 
seu grup municipal, i no li ha agradat perquè a ell, ella no li diu el que saben o no els regidors de 
l’equip de govern, afegint que aquí l’únic professional de la política que hi ha és el senyor 
Alcalde i els seus regidors també treballen una part i cobren per això, mentre que els del seu 
grup, li torna a repetir, fan el que poden, afegint que li semblen molt malament les paraules que 
ha utilitzat sobre el que haurien o no de saber i li diu que no vagi per aquesta línia ja que ells en 
cap moment li falten en res a ell. 
 
El senyor Alcalde li demana a la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i 
Unió”, Eva Llovet, que no s’enfadi i que el que ell simplement li ha dit és que si creuen que 
necessiten més informació estan a la seva disposició, no només ells, perquè ells apliquen els 
criteris que creuen i que han d’aplicar els objectius i la tendència que creuen que han de donar al 
pressupost, afegint que però això els hi passa a tots, en diferents moments quan han estat en 
diferents situacions de responsabilitat, més que de professionalitat o no professionalitat, i per 
tant no és que vulgui anar en cap línia ni atacar-los en aquest sentit, reiterant que estan a la seva 
disposició ells com a regidors i també els tècnics municipals per aclarir-los els temes que 
necessitin. 
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta d’acord 
que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita 
literalment, diu: 
 
 
 “Vist el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Castellgalí per a l’exercici de 2014 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 2014 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 següent, 
 

A C O R D  

 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2014, el qual es presenta 
anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de DOS MILIONS SIS-
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CENTS NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS D’EURO 
(2.609.996,31 €), 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 2014 

ESTAT DE DESPESES AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAL 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 

DESPESES DE PERSONAL 
   570.070,52 

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   
      1.277.375,73 

3 
DESPESES FINANCERES 

           45.800,00 

4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

         144.538,82 

6 INVERSIONS REALS          415.178,21 
7 

TRANSFERÈNCIES  CAPITAL 
                   0      

8 
ACTIUS FINANCERS 

                   0 

9 
PASSIUS FINANCERS 

       157.033,03 

  

TOTAL DESPESES 
 

 
    2.609.996,31 

 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2014 
ESTAT D’INGRESSOS AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 

IMPOSTOS DIRECTES 
     1.003.460,11 

2 IMPOSTOS INDIRECTES           15.000,00 

3 
TAXES I ALTRES INGRESSOS 

        719.868,03 
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4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

        473.739,10 

5 
INGRESSOS PATRIMONIALS 

      2.100,00 

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                    0,00               
7 

TRANSFERÈNCIES  CAPITAL 
        395.829,07 

8 
ACTIUS FINANCERS 

             0,00 

9 
PASSIUS FINANCERS 

                   0,00 

  

TOTAL INGRESSOS 
 

 
     2.609.996,31 

 
 
Segon.-  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 ben entès 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. 
 
Tercer.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i un altre al Departament de Governació i relacions 
institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 

Castellgalí, 10 d’abril de 2014 
 

L’Alcalde-President: 
 
 

Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la proposta d’acord a votació el ple acorda per  cinc 
vots a favor, que es corresponen als/a les cinc regidors/es adscrits al del “Partit dels Socialistes 
de Catalunya-P.M.”, presents a la sessió, i dos vots en contra, que es corresponen al/a les dos 
regidor/es adscrit/es al grup municipal de “Convergència i Unió” presents a la sessió, la seva 
aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, l’acord que la mateixa conté, que és el que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2014, el qual es presenta 
anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de DOS MILIONS SIS-
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CENTS NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS D’EURO 
(2.609.996,31 €), 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 2014 

ESTAT DE DESPESES AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAL 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 

DESPESES DE PERSONAL 
   570.070,52 

2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   
      1.277.375,73 

3 
DESPESES FINANCERES 

           45.800,00 

4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

         144.538,82 

6 INVERSIONS REALS          415.178,21 
7 

TRANSFERÈNCIES  CAPITAL 
                   0      

8 
ACTIUS FINANCERS 

                   0 

9 
PASSIUS FINANCERS 

       157.033,03 

  

TOTAL DESPESES 
 

 
    2.609.996,31 

 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2014 
ESTAT D’INGRESSOS AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 

IMPOSTOS DIRECTES 
     1.003.460,11 

2 IMPOSTOS INDIRECTES           15.000,00 

3 
TAXES I ALTRES INGRESSOS 

        719.868,03 
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4 
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

        473.739,10 

5 
INGRESSOS PATRIMONIALS 

      2.100,00 

6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                    0,00               
7 

TRANSFERÈNCIES  CAPITAL 
        395.829,07 

8 
ACTIUS FINANCERS 

             0,00 

9 
PASSIUS FINANCERS 

                   0,00 

  

TOTAL INGRESSOS 
 

 
     2.609.996,31 

 
 
Segon.-  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 ben entès 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. 
 
Tercer.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i un altre al Departament de Governació i relacions 
institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-P RESIDÈNCIA DE 
NOMENAMENT DE LA SEGONA TINENT D’ALCALDE DE L’AJUNT AMENT.  
 
El senyor Alcalde exposa al ple que es tracta de donar compte d’aquest Decret de nomenament 
de la segona Tinent d’Alcalde de la Corporació i que a partir d’ara tot són decrets o acords que 
es plantegen per a reestructura o distribuir funcions de l’equip de govern, sol· licitant del senyor 
Secretari que es procedeixi a donar lectura d’aquest Decret, el qual transcrit literalment diu:  
 

“ DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Vist que un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret 424/2011 
de 28 de març, el dia 22 de maig de 2011 i un cop construït el nou Ajuntament, per Decret de 
l’Alcaldia-Presidència de data 22 de juny de 2011 es va resoldre nomenar com a tinents 
d’alcalde els següents regidors/es de l’Ajuntament: 
 

- Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Regidor Òscar Aparicio i Ledesma. 
- Segon Tinent d’Alcalde:  Sra. Regidora Ana Belén Jara i Martínez. 
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Atès que per acord del ple de la corporació a la sessió de data 25 de juliol de 2012 es va acordar 
prendre coneixement de la renúncia al càrrec de l’Ajuntament de Castellgalí de la senyora Ana 
Bélen Jara i Martinez, no procedint-se a nomenar un/a nou/va regidor/a com a segon tinent 
d’alcalde. 
 
Vist l’escrit presentat amb data 24 de març de 2014 (registre d’entrada núm. 621) per  aquest 
Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias, mitjançant el qual exposa que és de la seva voluntat 
comparèixer al Parlament de Catalunya, a la sessió del dimecres dia 26 de març del present, per 
tal de prendre possessió del càrrec de Diputat, desprès d’ haver concorregut com a candidat per 
la llista electoral corresponent al  Partit dels Socialistes de Catalunya a les darreres eleccions 
autonòmiques al Parlament de Catalunya  celebrades el dia 25 de novembre de 2012, la qual 
cosa així va efectuar en la data indicada. 
 
Considerant que en l’escrit presentat, va sol·licitar renunciar a la dedicació exclusiva atribuïda  
per acord del ple de l’Ajuntament de Castellgalí adoptat a la sessió de data 6 de juliol de 2011 
per a l’exercici del càrrec d’Alcalde-President. 
 
Atès que per acord del ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 
2014 es va acordar la pressa de coneixement de la renúncia al règim de dedicació exclusiva pel 
que respecta a l’exercici del càrrec d’Alcalde-President. 
 
Vist que per a la reorganització del funcionament intern de l’Ajuntament i en virtut de la 
potestat d’autoorganització amb l’objecte de garantir l’eficàcia en la gestió i el bon 
funcionament, es necessari nomenar un/a nou/va segon/a tinent d’alcalde de l’Ajuntament. 
 
Vist el que disposa l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al ens locals l’exercici de la 
potestat d’autoorganització.  
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article  23.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i 55 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, la designació dels 
Tinents d’Alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament 
mitjançant Decret. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que té legalment conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Nomenar com a segona tinent d’Alcalde a la senyora regidora de l’Ajuntament, Rosa 
Maria Serra i Oliva. 
 
Segon: Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les atribucions i 
competències que li reconeix la legislació vigent i, en especial l’ordenació de pagament i 
l’autorització de xecs bancaris, seran desenvolupades pels Tinents d’Alcalde  segons l’ordre del 
seu nomenament. 
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Tercer: A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme municipal, 
establirà mitjançant Decret la durada de la seva absència, designant al Tinent d’Alcalde que hagi 
d’assumir les seves competències. 
 
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel primer 
Tinent d’Alcalde, i en el seu defecte, pel segon, els quals hauran de donar compte del fet a la 
resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més 
d’un d’ells. 
 
Quart: Comunicar aquest Decret a la Tinent d’Alcalde afectada, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es 
manifesta res en contra, fent-lis constar que haurà de mantenir informada a aquesta Alcaldia de 
l’exercici de les seves atribucions com Alcaldessa accidental, no podent durant l’esmentat 
exercici ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcaldia amb anterioritat ni 
atorgar-ne altres de noves. 
 
Cinquè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària 
que es convoqui en compliment del que preveu l’article 38 del R.O.F.R.J.E.L. aprovat pel RD 
2568/1986 de 28 de novembre.  
  
Sisè: Publicar aquesta resolució al Butlletí oficial de la Província i al tauler oficial d’edictes de 
la Corporació en compliment del que disposa l’article 46 del Reglament indicat a l’apartat 
anterior. 
 
Castellgalí,  3 d’abril de 2014. 
 
L’Alcalde-President:     Davant meu, 
       El Secretari: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.”  
 
Efectuada la lectura del Decret, el ple se’n dóna per assabentat. 
 
3. ES DÓNA COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-P RESIDÈNCIA DE 
LA DELEGACIÓ DE FORMA GENÈRICA A FAVOR DEL SENYOR R EGIDOR 
ÒSCAR APARICIO I LEDESMA LES ATRIBUCIONS D’ADMINIST RACIÓ, 
DIRECCIÓ I GESTIÓ D’ASSUMPTES PRÒPIES DE L’ÀREA D’H ISENDA I 
PATRIMONI.  
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del Decret que 
integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i el qual transcrita literalment, 
diu: 
 
 
 
 

“ DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA : 
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Vist que per escrit presentat amb data 24 de març de 2014 (registre d’entrada núm. 621) per 
aquest Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias, mitjançant el qual exposa que era de la seva 
voluntat comparèixer al Parlament de Catalunya, a la sessió del dimecres dia 26 de març del 
present, per tal de prendre possessió del càrrec de Diputat, desprès d’haver concorregut com a 
candidat per la llista electoral corresponent al  Partit dels Socialistes de Catalunya a les darreres 
eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya  celebrades el dia 25 de novembre de 2012, 
la qual cosa així va efectuar amb la data indicada. 
 
Considerant que en l’escrit presentat, es va sol· licitar renunciar a la dedicació exclusiva 
atribuïda  per acord del ple de l’Ajuntament de Castellgalí adoptat a la sessió de data 6 de juliol 
de 2011 per a l’exercici del càrrec d’Alcalde-President. 
 
Atès que per acord del ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 
2014 es va acordar la presa de coneixement de la renúncia al règim de dedicació exclusiva pel 
que respecta a l’exercici del càrrec d’Alcalde-President. 
 
Vist que per a la reorganització del funcionament intern de l’Ajuntament i en virtut de la 
potestat d’autoorganització amb l’objecte de garantir l’eficàcia en la gestió i el bon 
funcionament, és necessari delegar l’Àrea d’Hisenda i Patrimoni a un/a regidor/a de 
l’Ajuntament. 
 
Atès el que disposa l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al ens locals l’exercici de la  
potestat d’autoorganització.  
 
Vist que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta 
Alcaldia pot delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels 
supòsits previstos com a no delegables  als articles 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases de 
Règim Local, 53.3 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 i per l’article 13.2 de la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que té legalment conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Delegar de forma genèrica en favor del senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma les 
atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes propis de l’Àrea i en conseqüència 
atorgar-li les atribucions genèriques  de caràcter no resolutori que s’indiquen a continuació, pel 
que respecta a l’Àrea d’Hisenda i Patrimoni: 
 
1. La coordinació, direcció i gestió de la regidoria.  
 
2. La tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la regidoria. 
 
3. L’elaboració de programes, plans, estudis en relació amb la matèria de la regidoria. 
  



 
AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

Av. Montserrat, s/n – 08297 
Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21 

e-mail: castellgali@diba.cat 
 
 

 

 16 

4. La signatura dels documents de tràmit que no suposin resolució administrativa i  que siguin 
necessaris per a dur a terme la gestió efectiva de la regidoria. 
  
5. La convocatòria de reunions de treball, relacionades amb la gestió de la regidoria. 
 
6. Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficàcia i execució de la gestió de la 
regidoria , amb l’autorització prèvia de l’Alcaldia-Presidència.. 
 
Segon: En cas d’absència, vacant o malaltia del/la regidor/a titular de l’Àrea, operarà la seva 
substitució en la persona de l’Alcalde-President de la Corporació. 
 
Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, 
no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. 
 
Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a 
titular de la competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la 
delegació, sent per tant aquestes executives i presumptament legítimes. 
 
Tercer: Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del R.O.F.R.J.E.L. 
aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de 
notificació d’aquest Decret al Regidors afectat, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la 
potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
 
Quart: Notificar aquesta resolució al Regidor afectat, entenent-se acceptada la competència 
delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en 
contra, o es fa ús de la delegació. 
 
Cinquè: Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució al primera sessió que tingui 
lloc i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa 
l’article 44.2 del text legal abans esmentat. 
 
Castellgalí, 3 d’abril de 2014. 
 
L’Alcalde-President:     Davant meu, 
       El Secretari: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
Efectuada la lectura del Decret, el ple se’n dóna per assabentat. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT D E LES SESSIONS 
DEL PLE DE L’AJUNTAMENT.  
 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquesta proposta d’acord és relativa a la modificació de la 
determinació de la periodicitat de les sessions del ple, perquè no coincideixi amb els plens del 
Consell Comarcal, si bé en aquesta proposta no es va preveure  els mesos que tenen cinc 
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setmanes i que podia coincidir amb el ple del Consell Comarcal, tal i com es va redactar 
inicialment, afegint que s’ha consensuat una esmena a la proposta per part dels portaveus dels 
dos grups municipals que integren el ple. 
 
Es procedeix per part del senyor Secretari a donar lectura de la proposta d’acord que integra 
aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, diu: 
 
“ Atès que per acord del ple de l’Ajuntament a la sessió extraordinària d’organització i 
funcionament de data 6 de juliol de 2011 es va establir que les sessions del Ple de la Corporació 
que se celebressin amb caràcter ordinari,  tindrien lloc l’últim  dimecres no festiu de cada dos 
mesos, a les 20:00 hores, en el saló de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte. 
 
Vist que per acord del ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 
2014 es va acordar la presa de coneixement de la renúncia al règim de dedicació exclusiva pel 
que respecta a l’exercici del càrrec d’Alcalde-President, degut a la seva presa de possessió del 
càrrec de Diputat al Parlament de Catalunya desprès d’haver concorregut com a candidat per la 
llista electoral corresponent al  Partit dels Socialistes de Catalunya a les darreres eleccions 
autonòmiques al Parlament de Catalunya  celebrades el dia 25 de novembre de 2012. 
 
Atès que el càrrec que ostenta aquest Alcalde com a Diputat al Parlament de Catalunya, 
necessita la dedicació setmanal i presencial al Parlament de Catalunya, com a mínim, els 
dimecres de cada setmana, coincidint amb el dia de celebració del Ple ordinari de l’Ajuntament. 
 
Vist el que disposen al respecte els articles 46.2 a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de 
les bases de Règim Local i 98 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 quan determinen que en municipis 
de menys de 5.000 habitants el ple té sessió ordinària, com a mínim, cada tres mesos. 
 
Atès el que disposa l’article 4.1 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local i l’article 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al ens locals l’exercici de la  
potestat d’autoorganització.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció del següent 
 
 

ACORD: 
 

Primer: Establir que les sessions del Ple de la Corporació que se celebraran amb caràcter 
ordinari,  tindran lloc el penúltim  dilluns no festiu de cada dos mesos, a les 20:00 hores, en el 
saló de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte, amb el ben entès que si aquest cau en 
dia inhàbil la sessió se celebrarà el dia hàbil immediatament següent. 
 
Segon: Disposar que la primera sessió ordinària del ple se celebrarà el dilluns 19 de maig de 
2014. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord a tots/es els/les Regidors/es i a tota l’administració de 
l’Ajuntament pel seu coneixement i efectes. 
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No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 3 d’abril de 2014. 
 
L’Alcalde-President: 
  
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Acte seguit es procedeix per part del senyor Secretari a donar lectura de l’esmena a la proposta 
d’acord que ha estat presentada pels portaveus del grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.” i del grup municipal de “Convergència i Unió”, la qual transcrita literalment, 
diu: 
 
“ESMENA A PROPOSAR A LA PROPOSTA D’ACORD DEL PUNT N ÚM. 4 DE 
L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2 014 RELATIU A 
L’APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE LA MODIFICACIÓ DE LA DET ERMINACIÓ DE 
LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE DE L’AJUNTA MENT. 
 
A l’apartat primer de l’acord, allà on diu: 
 
 
Ha de dir: 
 
“Establir que les sessions del Ple de la Corporació que se celebraran amb caràcter ordinari , 
tindran lloc el tercer dilluns no festiu de cada dos mesos, a les 20:00 hores...”. 
 
 
Castellgalí, 16 d’abril de 2014. 
 
El Portaveu del Grup Municipal   La portaveu del Grup Municipal 
del PSC-PM:     de CiU.: 
Òscar Aparicio i Ledesma.   Eva Llovet i Castelló.”. 
 
 
 
 
En primer lloc es sotmet a votació l’esmena transcrita, la qual és aprovada amb el vot favorable 
de la unaniminitat dels membres del ple presents a la sessió. 
 
Acte seguit, es procedeix a la votació de la proposta d’acord abans transcrita amb la inclusió de 
l’esmena aprovada, la qual s’aprova amb el vot favorable de la unanimitat dels membres del ple 
presents a la sessió, i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’acord que la mateixa conté, el 
qual transcrit literalment, diu: 
 
“ Primer: Establir que les sessions del Ple de la Corporació que se celebraran amb caràcter 
ordinari , tindran lloc el tercer dilluns no festiu de cada dos mesos, a les 20:00 hores en el saló 
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de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte, amb el ben entès que si aquest cau en dia 
inhàbil la sessió se celebrarà el dia hàbil immediatament següent. 
 
Segon: Disposar que la primera sessió ordinària del ple se celebrarà el dilluns 19 de maig de 
2014. 
 
Tercer: Comunicar aquest acord a tots/es els/les Regidors/es i a tota l’administració de 
l’Ajuntament pel seu coneixement i efectes.”. 
 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT D E LES SESSIONS 
DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT.  
 
El senyor Alcalde  sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita 
literalment, diu: 
 
 “Atès que per acord del ple de l’Ajuntament a la sessió extraordinària d’organització i 
funcionament de data 6 de juliol de 2011 es va determinar que la Junta de Govern Local, 
presidida per l’Alcaldia i integrada pels/les regidors/es nomenats mitjançant Decret de 
l’Alcaldia-Presidència de data 6 de juliol de 2011 i posterior modificació per Decret de 
l’Alcaldia-Presidència de data 5 de setembre de 2012, celebrarà sessions ordinàries resolutòries 
cada 15 dies, fixant-se el dia i hora de celebració els dimecres a les 19.00 hores i les sessions 
extraordinàries quan el President ho decideixi. 
 
Vist que les funcions de la Junta de Govern Local es circumscriuen en l’assistència a 
l’Alcalde/ssa en l’exercici de les seves atribucions, les que l’Alcalde/ssa o un altre òrgan 
municipal li delegui o les que en el seu cas li atribueixin les lleis. 
 
Tenint en compte que la Junta de Govern Local està integrada per l’Alcalde/ssa i un número de 
regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenats i separats 
lliurament per l’Alcalde/ssa, qui n’ha de donar compte al ple. 
 
Atès que per acord del ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 
2014 es va acordar la presa de coneixement de la renúncia al règim de dedicació exclusiva pel 
que respecta a l’exercici del càrrec d’Alcalde-President, degut a la seva presa de possessió del 
càrrec de Diputat al Parlament de Catalunya desprès d’haver concorregut com a candidat per la 
llista electoral corresponent al  Partit dels Socialistes de Catalunya a les darreres eleccions 
autonòmiques al Parlament de Catalunya  celebrades el dia 25 de novembre de 2012. 
 
Vist que el càrrec que ostenta l’Alcalde-President com a Diputat al Parlament de Catalunya, 
necessita la dedicació setmanal i presencial al Parlament de Catalunya, com a mínim, els 
dimecres de cada setmana, coincidint amb el dia de celebració de la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
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Primer: Determinar que la Junta de Govern Local, presidida per l’Alcaldia i integrada pels 
regidors nomenats mitjançant Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 6 de juliol de 2011 i 
posterior modificació per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 5 de setembre de 2012, 
celebrarà sessions ordinàries resolutòries cada 15 dies, fixant-se el dia i hora de celebració els 
dilluns a les 13.30 hores i les sessions extraordinàries quan el President ho decideixi 
 
Segon: Disposar que la Junta de Govern Local podrà celebrar també sessions deliberants quan 
es convoquin amb aquest caràcter, essent la seva finalitat a la funció d’assessorament i 
assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions per al d’analitzar temes puntuals, 
sense adopció d’acords resolutoris. 
 
Tercer: Disposar que la primera sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament se 
celebrarà el dilluns 28 d’abril de 2014. 
 
Quart: Comunicar aquest acord a tots/es els/les Regidors/es i a tota l’administració de 
l’Ajuntament pel seu coneixement i efectes. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 3 d’abril de 2014. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per  cinc vots a favor, 
que es corresponen als/a les cinc regidors/es adscrits al del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, presents a la sessió, i dues abstencions, que es corresponen al/a les dos regidor/es 
adscrit/es al grup municipal de “Convergència i Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència i 
pel mateix quòrum, l’acord que la mateixa conté, que és el que es transcriu literalment a 
continuació: 
 
Primer: Determinar que la Junta de Govern Local, presidida per l’Alcaldia i integrada pels 
regidors nomenats mitjançant Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 6 de juliol de 2011 i 
posterior modificació per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 5 de setembre de 2012, 
celebrarà sessions ordinàries resolutòries cada 15 dies, fixant-se el dia i hora de celebració els 
dilluns a les 13.30 hores i les sessions extraordinàries quan el President ho decideixi 
 
Segon: Disposar que la Junta de Govern Local podrà celebrar també sessions deliberants quan 
es convoquin amb aquest caràcter, essent la seva finalitat a la funció d’assessorament i 
assistència a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions per al d’analitzar temes puntuals, 
sense adopció d’acords resolutoris. 
 
Tercer: Disposar que la primera sessió ordinària de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament se 
celebrarà el dilluns 28 d’abril de 2014. 
 
Quart: Comunicar aquest acord a tots/es els/les Regidors/es i a tota l’administració de 
l’Ajuntament pel seu coneixement i efectes. 
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6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DE LA DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES  QUE 
DESENVOLUPARAN EL SEU EXERCICI EN RÈGIM DE DEDICACI Ó PARCIAL, LA 
RETRIBUCIÓ DELS MATEIXOS I LES INDEMNITZACIONS DELS  ÒRGANS 
COL·LEGIATS DE QUE FORMEN PART ELS/LES REGIDORS/ES.  
 
El senyor Alcalde exposa al ple que tal com ja ha comentat,  a partir del 1 de maig del 2014 els 
regidors de govern amb la dedicació parcial d’unes hores mínimes, que diu que en fan moltes 
més,  tindran la retribució que es planteja en aquest punt de l’ordre del dia, amb un augment en 
tots els regidors i una mica més de moment pel que fa al primer Tinent d’Alcalde, el senyor 
Òscar Aparicio i Ledesma, també no només com a Tinent alcalde sinó també per les funcions 
delegades que se li han traslladat de l´àrea d´Hisenda i patrimoni, i per tant en termes de 
retribució neta diu que estan redistribuint entre tots aproximadament uns 300 € nets al mes entre 
tots els regidors i regidores i creuen que en aquesta distribució, i la responsabilitat que suposarà 
per les funcions que tenen delegades cada regidor, regidora, seguiran funcionant correctament i 
complint amb les responsabilitats i obligacions que tenen. 
 
Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta d’acord 
que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així s’efectua i la qual transcrita 
literalment, diu: 
 
 
“Vist que per acord del ple de l’Ajuntament a la sessió extraordinària d’organització i 
funcionament el ple de l’Ajuntament celebrada el dia 6 de juliol de 2011, es va acordar establir 
que amb efectes del dia 11 de juny, el règim de dedicació dels membres de la Corporació, 
establint, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupen les seves funcions en règim 
de dedicació exclusiva i parcial, les retribucions percebudes en catorze pagues, dotze 
corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de 
juny i desembre, i l’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 
Considerant que en el mateix acord del ple es va establir a favor dels membres de la Corporació 
que no tinguin reconeguda la dedicació exclusiva ni la parcial, el règim d’indemnitzacions per 
assistències a les sessions del ple, a la comissió especial de comptes i a les comissions 
informatives no permanents i a actes de la mesa de contractació. 
 
Atès que per acord del ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 26 de març de 
2014 es va acordar la presa de coneixement de la renúncia al règim de dedicació exclusiva pel 
que respecta a l’exercici del càrrec d’Alcalde-President, degut a la seva presa de possessió del 
càrrec de Diputat al Parlament de Catalunya desprès d’haver concorregut com a candidat per la 
llista electoral corresponent al  Partit dels Socialistes de Catalunya a les darreres eleccions 
autonòmiques al Parlament de Catalunya  celebrades el dia 25 de novembre de 2012. 
 
Atès que la percepció de les retribucions establertes a favor dels membres de la corporació, 
porta inherent l’exercici de les funcions, les quals comporten les atribucions que han estat 
delegades als senyors i senyores regidors/es de forma genèrica en el Decret d’aquesta Alcaldia 
de data 22 de juny de 2011,  i una presència efectiva a l’Ajuntament, essent compatible la 
dedicació parcial reconeguda amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o privades, 
en els termes previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 
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Règim Local, en concordança amb el disposat per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració  pública. 
 
Vist que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d‘abril,  
Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb l’article  166 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 i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, els membres de les 
Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en 
la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formen part. 
 
Vista la necessitat d’ampliar la dedicació mínima establerta als regidors amb dedicació parcial 
per tal de garantir l’eficàcia en la gestió i el bon funcionament intern de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 

Primer: Establir amb efectes del dia 1 de maig de 2014, a favor dels/les senyors/es regidors/es 
de l’Ajuntament que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial les 
retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze 
corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribucions 
(EUR/any)14 
mensualitats 

Dedicació 
mínima 

hores/mes 
Òscar Aparicio i 
Ledesma 

-Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme, obres, serveis locals, 
via pública, medi ambient i 
desenvolupament sostenible. 
-Regidor de la Junta de Govern 
Local. 
- Regidor delegat de l’Àrea 
d’Hisenda i Patrimoni 
 

7.644,56 € Parcial 
50 h. 

Rosa Maria Serra i 
Oliva 

- Segona Tinent d’Alcalde 
-Regidora delegada de l’Àrea 
cultura i festes, joventut, turisme i 
lleure. 
-Regidora de la Junta de Govern 
Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 
 

6.115,62 € Parcial 
40 h. 

Carme Lledó i -Regidora delegada de l’Àrea 6.115,62 € Parcial 
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Martínez d’Educació, infància i esports. 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
salut pública i consum 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
gent gran i de la dona 
- Regidora delegada de la Junta de 
Govern Local 

40 h. 

Miguel Largo i 
Coca 

-Regidor delegat de les àrees de 
governació i promoció econòmica 

6.115,62 € Parcial 
40 h. 

 
 
La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les seves funcions, les quals 
comporten les atribucions que han estat delegades als senyors i senyores regidors de forma 
genèrica en el Decret d’aquesta Alcaldia de data 22 de juny de 2011,  i una presència efectiva 
mínima a l’Ajuntament de 40 hores al mes, excepte pel senyor regidor Òscar Aparicio i 
Ledesma amb una presència efectiva mínima de 50 hores al mes, essent compatible la dedicació 
parcial reconeguda amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o privades, en els 
termes previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en concordança amb el disposat per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració  pública. 
 
Segon: Establir a partir de la data actual a favor dels membres de la Corporació que no tinguin 
reconeguda la dedicació exclusiva ni la parcial, el règim d’indemnitzacions següent: 
 

a) Per assistència a les sessions del ple i a les Juntes de Govern Local:  30 €. 
 

b)  Per assistència a les sessions de la comissió especial de comptes i de les comissions 
d’estudi i informatives no permanents:  20 €. 
 
c)  Per assistència a actes de les meses de contractació:  30 €. 

 
 
Tercer: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als 
Regidors/es afectats, fent constar a els qui hagin estat designats per a desenvolupar el seu càrrec 
en règim de dedicació parcial aquesta circumstància, i que s’entendrà acceptat aquest règim per 
l’afectat/da, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació. 
 
Quart: Comunicar els precedents acords a les empreses o altres entitats públiques o privades en 
les que el regidor o regidora  afectat desenvolupi la seva activitat laboral, als efectes del que 
disposa l’article 46 de l’estatut dels treballadors als efectes de l’excedència forçosa. 
 
Cinquè: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler oficial d’edictes de 
la Corporació l’acord adoptat en relació a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i 
parcial. 
 
No obstant, el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 3 d’abril de 2014. 
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L’Alcalde-President: 
  
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, 
intervé a la fase de debat per a dir que el seu grup votarà en contra de la proposta ja que ho 
entenen com una excusa, en estalviar-se uns diners del sou de l’Alcalde i repartir-los entre els 
regidors i regidores de l’equip de govern, i que ells estan en contra d’aquest fet i no entraran a 
considerar com es fan o no aquestes distribucions, si s’ajusten o no els regidors i regidores a les 
hores que han de fer, sobre qui en fa més o menys, perquè no són les hores sinó la feina que fas 
i com la fas, manifestant que no estan d’acord en que s’aprofitin d’aquest fet per a pujar-se el 
sou els regidors i regidores de l’equip de govern. 
 
El senyor Alcalde li respon que no es tracta d’aprofitar sinó que el que no es pot pretendre és 
que si aquest Alcalde que els parla tindrà una mica menys de dedicació de la que tenia, es que es 
faci tot en els mateixos termes que es feia abans, ja que això seria enganyar-se tots plegats, i que 
es tracta d’una distribució de tasques una mica diferent a la que tenien i també de 
responsabilitats i que a això respon aquesta proposta d’acord, i que tal com ha dit al principi, els 
regidors i regidores dediquen més hores de les que dedicaven fins ara. Conclou dient que 
aquesta nova distribució és molt ajustada i que no s’aprofita res perquè si se n’haguessin volgut 
aprofitar haurien distribuït tot el sou de l’Alcalde i no és això el que es fa. 
 
 
Sotmesa la proposta d’acord que integra la moció a votació el ple acorda per  cinc vots a favor, 
que es corresponen als/a les cinc regidors/es adscrits al del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, presents a la sessió, i dos vots en contra, que es corresponen al/a les dos regidor/es 
adscrit/es al grup municipal de “Convergència i Unió”, presents a la sessió,  la seva aprovació, i 
en conseqüència i pel mateix quòrum, l’acord que la mateixa conté, que és el que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
Primer: Establir amb efectes del dia 1 de maig de 2014, a favor dels/les senyors/es regidors/es 
de l’Ajuntament que desenvolupin les seves funcions en règim de dedicació parcial les 
retribucions que a continuació es relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze 
corresponents a les diferents mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les 
mensualitats de juny i desembre: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribucions 
(EUR/any)14 
mensualitats 

Dedicació 
mínima 

hores/mes 
Òscar Aparicio i 
Ledesma 

-Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme, obres, serveis locals, 
via pública, medi ambient i 
desenvolupament sostenible. 
-Regidor de la Junta de Govern 
Local. 
- Regidor delegat de l’Àrea 

7.644,56 € Parcial 
50 h. 
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d’Hisenda i Patrimoni 
 

Rosa Maria Serra i 
Oliva 

- Segona Tinent d’Alcalde 
-Regidora delegada de l’Àrea 
cultura i festes, joventut, turisme i 
lleure. 
-Regidora de la Junta de Govern 
Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 
 

6.115,62 € Parcial 
40 h. 

Carme Lledó i 
Martínez 

-Regidora delegada de l’Àrea 
d’Educació, infància i esports. 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
salut pública i consum 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
gent gran i de la dona 
- Regidora delegada de la Junta de 
Govern Local 

6.115,62 € Parcial 
40 h. 

Miguel Largo i 
Coca 

-Regidor delegat de les àrees de 
governació i promoció econòmica 

6.115,62 € Parcial 
40 h. 

 
 
La percepció d’aquestes retribucions portarà inherent l’exercici de les seves funcions, les quals 
comporten les atribucions que han estat delegades als senyors i senyores regidors de forma 
genèrica en el Decret d’aquesta Alcaldia de data 22 de juny de 2011,  i una presència efectiva 
mínima a l’Ajuntament de 40 hores al mes, excepte pel senyor regidor Òscar Aparicio i 
Ledesma amb una presència efectiva mínima de 50 hores al mes, essent compatible la dedicació 
parcial reconeguda amb l’exercici d’altres activitats retributives, públiques o privades, en els 
termes previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, en concordança amb el disposat per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració  pública. 
 
Segon: Establir a partir de la data actual a favor dels membres de la Corporació que no tinguin 
reconeguda la dedicació exclusiva ni la parcial, el règim d’indemnitzacions següent: 
 

b) Per assistència a les sessions del ple i a les Juntes de Govern Local:  30 €. 
 

b)  Per assistència a les sessions de la comissió especial de comptes i de les comissions 
d’estudi i informatives no permanents:  20 €. 
 
c)  Per assistència a actes de les meses de contractació:  30 €. 

 
 
Tercer: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i als 
Regidors/es afectats, fent constar a els qui hagin estat designats per a desenvolupar el seu càrrec 
en règim de dedicació parcial aquesta circumstància, i que s’entendrà acceptat aquest règim per 
l’afectat/da, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a la seva 
notificació. 
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Quart: Comunicar els precedents acords a les empreses o altres entitats públiques o privades en 
les que el regidor o regidora  afectat desenvolupi la seva activitat laboral, als efectes del que 
disposa l’article 46 de l’estatut dels treballadors als efectes de l’excedència forçosa. 
 
Cinquè: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler oficial d’edictes de 
la Corporació l’acord adoptat en relació a les retribucions dels càrrecs amb dedicació exclusiva i 
parcial. 
 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 14 hores i 36 minuts el senyor Alcalde aixeca 
la sessió i per a constància del tractat i de l’acord adoptat 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. 


