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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 17 de 
novembre de 2014, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar sessió ordinària, sota la presidència de l’Il· lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i 
Iglesias i amb l’assistència dels senyors/es regidors/es Rosa Maria Serra i Oliva, Òscar 
Aparicio i Ledesma i Miguel Largo i Coca, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, 
Eva Llovet i Castelló, Xavier Guix i Carrera, Pedro José Prieto i Julian i Maria Isabel 
García i Sansegundo, ell i elles adscrit/es al  grup municipal de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteix la senyora regidora Carme Lledó i Martínez, adscrita al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” la qual s’incorporarà una vegada iniciada 
la sessió tal com es farà constar.  
 
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 LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS. 

 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de les actes de les sessions ordinària de data 15 de setembre de 2014 i 
extraordinàries de dates 30 de setembre de 2014 i de 3 de novembre de 2014, 
l’esborrany de les quals s’han distribuït juntament amb la convocatòria de la present 
sessió. 
 
No formulant-se cap observació, el ple acorda, aprovar per assentiment i per  
unanimitat, les actes de les sessions ordinària de data 15 de setembre de 2014 i 
extraordinàries de dates 30 de setembre de 2014 i de 3 de novembre de 2014. 
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2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
DES DE LA DARRER 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 323/14 al 394/14 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2014. 
 
Acte seguit fa referència a que els decrets han estat a disposició dels senyors regidors i 
regidores i que si es necesita algun aclariment ja ho farà, efectuant referència expressa 
al decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2013, indicant que ja s’ha 
celebrat comissió especial de comptes i que per tant una vegada hagi finalitzat el termini 
d’exposició pública correspondrà propasar la seva aprovació per part del ple, per a la 
qual cosa seugrament s’haurà de celebrar molt probablement una sessió extraordinària.  
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DECLARACIONS DE CRÈDI TS 
INCOBRABLES CORRESPONENTS A LES RELACIONS NÚMEROS 14002, 
14003, 14004, 14005, 14006 i 14007 TRAMESES PER L’ORGANISME DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Abans de procedir a la lectura de la proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre 
del dia el senyor alcalde exposa al ple que aquests expedients de crèdits incobrables són 
unes depuracions necessaries després de tots els tràmits que fa l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona pel cobrament de tributs pendents de pagament. 
Indica que amb això es depuren els padrons dels tributs que serveixen de referència per 
elaborar el pressupost ja que sinó es va arrossegant com a previsió de cobrament.  
 
Afegeix que hi ha diferents expedients però que bàsicament els més substancials que fan 
que pugi l’import total a 65.548 € es correspon a l’empresa ERIASA i de les empreses 
vinculades a la mateixa atesa a la seva situació mercantil. Conclou dient que en el 
supòsit que la situació patrimonial d’aquesta societat canviés l’Ajuntament tindria la 
facultat de tornar a posar a cobrament el deute en via executiva.  
 
Acte seguit el senyor alcalde sol·licita que el senyor secretari procedeixi a donar lectura 
de la proposta d’acord que integra aquest punt de l’odre del dia, i la qual transcrita 
literalment diu:  
 
“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DECLARACIONS DE CRÈDI TS 
INCOBRABLES CORRESPONENTS A LES RELACIONS NÚMEROS 14002, 
14003, 14004, 14005, 14006 i 14007 TRAMESES PER L’ORGANISME DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
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Vist l’escrit tramesa per l’Oficina de Manresa de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona de data 11 d’agost de 2014 (RE núm. 1721/14), mitjançant el 
qual es proposa la declaració de crèdits incobrables col·lectius dels expedients 
corresponents a les relacions núm. 14002, 14003, 14004, 14005, 14006 i 14007, per 
imports de  409,25 €, 4.438,69 €, 7.713,47 €, 44.248,07 €, 2.819,58 €, 5.919,24 €. 
 
Atès que queda acreditat que de conformitat amb el que disposen els articles 61, 62 i 63 
del Reglament General de Recaptació, aprovats pel R.D. 939/2005 de 29 de juliol s’han 
seguit els tràmits previstos en  l’Ordenança general d’Ingressos de Dret Públic delegats 
a l’ORGT, havent-se observat els criteris de formulació de propostes de crèdits 
incobrables, en els que es respecta el principi de proporcionalitat entre l’import dels 
deutes i els mitjans utilitzats per a la seva realització, així com el principi d’economia 
processal i eficàcia administrativa. 
 
Considerant que des del propi O.R.G.T. es podrà rehabilitar el tribut no prescrit, en cas 
de comprovar-se una variació en el patrimoni del deutor, bé per revisió o a instància de 
l’Ajuntament de Castellgalí, de conformitat amb el que disposa l’article 63 del 
Reglament General de Recaptació. 
 
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 la declaració de crèdits incobrables respecte de la proposta efectuada 
per l’ORGT de la Diputació de Barcelona dels expedients que es relacionen a 
continuació, com a crèdits incobrables, i per la seva conseqüent baixa en els comptes 
per la demostrada insolvència, tal com preceptua l’article 61 del Reglament General de 
Recaptació havent-se seguit els tràmits previstos en l’Ordenança General d’Ingressos de 
Dret Públic delegats a l’ORGT.   
 
Relació d’expedients de l’Organisme de Gestió Tributària de crèdits incobrables: 

Relació     1er. contribuent relació Últim contribuent relació Import total 
14002       RUBEN COCA OLLER                     TECNOFUTUR APLIC. AMBIENT.                  
409,25 € 
14003       EDUARDO JOSE AGUILERA  

   ALCALA          ANDRES VERDEJO RONDA              
4.438,69 € 
14004 MARTA COLLANTES VIDAL    ANNA SIMO PONS 7.713,47 € 
14005 CONSTRUCCIONES Y      
 SOLADOS HIDALGO    VISTA ALEGRE PARK, SL 44.248,07 € 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 4 

14006 IVAN PASTOR RUIZ     IVAN PASTOR RUIZ 2.819,58 € 
14007 RECOMARE, SL     RECOMARE, SL 5.919,24 € 
 
   ____________  
 
  TOTAL........      65.548,30 € 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord a la Unitat de Recaptació de l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a tramitar les baixes aprovades en els 
Comptes de recaptació. 

 

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 11 de novembre de 2014 
 
 
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 de l’acord que la mateixa conté, el qual 
transcrit literalment diu:  
 
Primer.- Aprovar la declaració de crèdits incobrables respecte de la proposta efectuada 
per l’ORGT de la Diputació de Barcelona dels expedients que es relacionen a 
continuació, com a crèdits incobrables, i per la seva conseqüent baixa en els comptes 
per la demostrada insolvència, tal com preceptua l’article 61 del Reglament General de 
Recaptació havent-se seguit els tràmits previstos en l’Ordenança General d’Ingressos de 
Dret Públic delegats a l’ORGT.   
 
Relació d’expedients de l’Organisme de Gestió Tributària de crèdits incobrables: 

Relació     1er. contribuent relació Últim contribuent relació Import total 
14002       RUBEN COCA OLLER                     TECNOFUTUR APLIC. AMBIENT.                  
409,25 € 
14003       EDUARDO JOSE AGUILERA  

   ALCALA          ANDRES VERDEJO RONDA              
4.438,69 € 
14004 MARTA COLLANTES VIDAL    ANNA SIMO PONS 7.713,47 € 
14005 CONSTRUCCIONES Y      
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 SOLADOS HIDALGO    VISTA ALEGRE PARK, SL 44.248,07 € 
14006 IVAN PASTOR RUIZ     IVAN PASTOR RUIZ 2.819,58 € 
14007 RECOMARE, SL     RECOMARE, SL 5.919,24 € 
 
   ____________  
 
  TOTAL........      65.548,30 € 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord a la Unitat de Recaptació de l’ORGT de la 
Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a tramitar les baixes aprovades en els 
Comptes de recaptació. 

 
4.  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQU IDACIÓ 
PRESENTADA PER LA SOCIETAT “SOREA, S.A.”, RELATIVA A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACI Ó I DELS 
ABONATS DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, 
CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2014. 
 
Acte seguit el senyor alcalde sol·licita que el senyor secretari procedeixi a donar lectura 
de la proposta d’acord que integra aquest punt de l’odre del dia, i la qual transcrita 
literalment diu:  
 
“ Vista la liquidació presentada per “Sorea, SA” relativa a la gestió del servei 
d’abastament d’aigua a la població, corresponent al tercer trimestre de l’any 2014, 
segons escrit presentat amb data 29 d’octubre de 2014 (Registre d’entrada núm.: 
2261/14). 
 
Atès que, la liquidació comprèn la facturació del subministrament d’aigua, així com la 
factura del servei de Sorea, S.A d’acord amb el contracte d’adjudicació, amb el següent 
detall: 
 

Servei abastament aigua a la població 
3r. trimestre de 2014, saldo a favor de l’Ajuntament ........14.460,19 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
3r. trimestre de 2014, saldo a favor de l’Ajuntament ..........9.642,56 € 

 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció del següent: 
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A C O R D: 

 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 3r. trimestre de 
l’any 2014, de la gestió del servei d’abastament d’aigua a la població amb inclusió dels 
abonats del Polígon Industrial “El Pla del Camí”, amb un saldo a favor de l’Ajuntament 
de 24.102,75 €. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
 
Castellgalí, 10 de novembre de 2014. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord el ple acorda per quatre vots a favor, els quals es 
corresponen als quatre regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels Socialistes 
de Catalunya-PM” i quatre abstencions, les quals es corresponen als quatre regidors/es 
adscrits al Grup Municipal de “Convergencia i Unió” presents a la sessió, i en 
conseqüència i pel mateix quórum l’adopció de l’acord que transcrit literalment diu:   
 
“Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 3r. trimestre 
de l’any 2014, de la gestió del servei d’abastament d’aigua a la població amb inclusió 
dels abonats del Polígon Industrial “El Pla del Camí”, amb un saldo a favor de 
l’Ajuntament de 24.102,75 €.” 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESTAT  DE 
COMPTES PRESENTAT PER LA SOCIETAT SOREA, SA, DEL TERCER 
TRIMESTRE DE L’ANY 2014, RELATIU A LA GESTIÓ DEL SE RVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI. 
 
Abans d’iniciar-se l’exposició d’aquest punt de l’odre del dia i essent les 20 hores i 15 
minuts s’incorpora a la sessió la senyora regidora Carme Lledó i Martinez, adscrita al 
grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-PM”. 
 
Acte seguit el senyor alcalde sol·licita que el senyor secretari procedeixi a donar lectura 
de la proposta d’acord que integra aquest punt de l’odre del dia, i la qual transcrita 
literalment diu:  
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“APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESTAT DE COMPTES  
PRESENTAT PER LA SOCIETAT SOREA, SA, DEL TERCER TRI MESTRE 
DE L’ANY 2014, RELATIU A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI. 

 
Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons 
escrit presentat amb data 29 d’octubre de 2014 (Registre d’entrada núm.: 2261/14), 
corresponent al tercer trimestre de 2014. 

 
Atès que, les factures pendents i el saldo de la liquidació, s’ajusten a la documentació 
obrant en aquest Ajuntament. 
 
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 
 

Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del tercer 
trimestre de 2014, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 2.475,40 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
 
Castellgalí, 10 de novembre de 2014. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord el ple acorda per cinc vots a favor, els quals es 
corresponen als cinc regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels Socialistas 
de Catalunya-PM” i quatre abstencions, les quals es corresponen als quatre regidors/es 
adscrits al Grup Municipal de “Convergencia i Unió” presents a la sessió, i en 
conseqüència i pel mateix quórum l’adopció de l’acord que transcrit literalment diu:   
 
“Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del tercer 
trimestre de 2014, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 2.475,40 €. 
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6. PRECS I PREGUNTES 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló, diu que desitja fer un prec, si bé havien pensat de presentar una moció 
després han cregut que en podien parlar en la sessió mitjançant la formulació d’un prec, 
que consisteix en que la intenció primera era d’organitzar un recapte al municipi, 
intentant establir-lo almenys mentre duri la situació econòmica que s’esta vivint, i la 
idea inicialment era organizar un recapte per part del grup municial però que van 
entendre de seguida que estaria bé que l’organitzés tot l’Ajuntament conjuntament. 
Afegeix que havien pensat que podrien reunir-se un regidor de cada grup per parlar-ne 
més endavant amb les entitats dels poble i que si la inicitativa i l’organització la porta 
l’Ajuntament es tracta d’un fet en el que hi participa més gent. Conclou dient que si els 
hi sembla bé podrien designar un regidor de cada grup ja que això s’hauria de fer de 
cara aquest mes de desembre.  
 
El senyor alcalde li respon que li sembla molt bé la idea i que ja dintre de les aplicacions 
pressupostaries destinades a necessitats socials s’atorguen ajuts d’urgència social i que 
l’any passat ja es va fer no com un recapte sinó enfocat amb els usuàris del banc 
d’aliments del municipi, ja que cada quinze dies venen a recollir aliments 
aproximadament una quinzena de famílies del municipi, a les quals sel’s hi dona un 
paquet que es podria denominar, entre cometes, nadalenc, el qual conté coses de no 
molta floritura però permet donar un caire més diferent al que es dona en altres mesos 
de l’any. Indica que això es fa des de l’any passat i també amb una entitat que col·labora 
amb els serveis socials que es diu Beraca que distribueix els aliments de forma 
coordinada amb els serveis socials de l’Ajuntament. Conclou dient que la idea exposada 
per la senyora Eva Llovet li sembla perfecte i que li sembla bé que s’acabi decidint entre 
els dos grups qui participa per organitzar això si bé també suggeriria que pel 
coneixement que té la treballadora social i les treballadores familiars, i també aquesta 
entitat, hi poguéssin participar i que els hi suggereixin com s’hauria de fer per tal de 
demanar uns productes especifics, indicant que accepten per suposat el prec i que es 
plantejaran els propers dies.  
 
En segon lloc el senyor regidor Pedro José Prieto i Julian, adscrit al grup municipal de 
“Convergència i Unió”, també desitja formular un prec consistent en saber que es podria 
fer al carrer de les Vinyes cantonada amb el carrer de la Música on està situada una 
fleca, atesa l’afluència de gent que fa que s’aparqui en doble fila, en un costat com en 
un altre, i que el que succeeix és que el carrer de la Música, que és un carrer de dues 
direccions, pel motiu indicat es perd la visibilitat alhora de trencar a mà dreta i a mà 
esquerra des del carrer de les Vinyes i no es té visibilitat alguna per poder sortir i que 
això esta provocant uns problemes de circulació que de moment que ell sapiga no ha 
provocat cap accident però esta arribant a un punt en que els cotxes es troben de cara i 
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algun dia podrà passar algun cosa una mica més forta, i per tant proposa que es podria 
posar algun tipus de senyalització per tal que només s’aparqui en un cantó de la via.  
 
Li respon el senyor regidor delegat de l’àrea d’urbanisme, obres i via pública, Òscar 
Aparicio i Ledesma qui li diu que això ja ho havien previst i que estant esperant alguna 
senyal de trànsit i que tenien previst així mateix pintar un dels dos costats indicant que 
esta prohibit aparcar. 
 
Intervé a continuació el senyor alcalde qui diu que al marge del que han dit els dos 
regidors aquí també hi ha de comptar el civisme i el sentit comú de la gent.  
 
En tercer lloc el senyor regidor Pedro José Prieto diu que a la banda rugosa que han 
posat a l’Avinguda de Montserrat una mica més amunt de la parada del bus, han posat 
els cargols no en el refundit que porta la goma sinó que els han deixat a dalt, la qual 
cosa pot provocar a la llarga desperfectes als pneumàtics dels cotxes, cosa que suposarà 
una despesa per l’Ajuntament. El senyor regidor Òscar Aparicio li respon dient que s’ha 
remogut aquella banda rugosa perquè hi ha cotxes que baixen ràpid i en frenar hi 
impacten i l’arrenquen, la qual cosas ha obligat a tirar tres centimetres més avall perquè 
els forats ja no donaven més joc i s’han tingut que moure els forats. El senyor Alcalde 
intervé per dir que ho comentaran amb la persona responsable de la brigada i que sap 
que havia existit aquesta problemàtica perquè al ser baixada es frena i amb l’impacte 
s’arrancaven els cargols i si es torna a fer un forat sobre el mateix forat no agafa, per la 
qual cosa s’ha mogut amunt i avall aquesta banda rugosa.  
 
El senyor regidor Pedro José Prieto diu que el cargol ha quedat per damunt i que ha de 
quedar una miqueta avall perquè el pneumàtic passi per sobre i no que el pneumàtic 
trobi el cap del cargol perquè sinó comença a punxar.  
 
Acte seguit i en quart lloc el senyor regidor adscrit al grup municipal de Convergència i 
Unió Xavier Guix i Carrera pregunta si al carrer de la Pujada també si ha previst alguna 
actuació, a la qual cosa el senyor regidor Òscar Aparicio li respon que s’han de posar 
uns miralls. El senyor regidor Xavier Guix pregunta si deixaran aparcar en els dos 
cantons igual, a la qual cosa el senyor regidor Òscar Aparicio li respon que en principi  
no hi ha prevista una mesura d’aparcar a cada cantó cada quinze dies, de la qual cosa ja 
se n’havia parlat, però que s’hauria de fer en tot el municipi i que si veuen que la 
qüestió és problematica es prendran mesures com darrera del Teatre, respecte del qual 
no s’ha rebut cap queixa de moment i que el que si que posaran són uns miralls perquè 
tan els que venen del carrer Bonavista com els que baixen del carrer de la Pujada, depèn 
en quin moment, no tenen prou visibilitat.  
 
En cinquè lloc el senyor regidor Xavier Guix formula dues preguntes referents a dos 
Decrets de l’Alcaldia-Presidència, el primer dels quals fa referència a la retirada d’un 
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vehicle a la via pública com a residú urbà i que es va portar al dipòsit i el segon, relatiu 
al mateix tema, segons el qual s’havia intentar trobar el propietari del vehicle, que li 
sembla recordar que era una empresa de renting i que al no tenir cap resposta es 
procedia a la destrucció del cotxe, preguntant on són els dipòsits municipals i quin cost 
suposa això pel municipi i quan temps es porta amb això. El senyor Alcalde li respon 
que dipòsit municipal com a tal es situa en funció de la situació i en funció de la 
ubicació d’aquests vehicles, i que quan s’inicia l’expedient i no es localitza a la 
propietat s’han de publicar els edictes al Butlletí Oficial de la Provincía i al taulell 
d’edictes de l’Ajuntament del municipi on el propietari tenia la última residència 
coneguda, tot el qual indica que comporta una sèrie de tràmits que són lents i 
complicats. Indica que pel que fa aquest cas concret aquest vehicle havia començat a 
patir algun desperfecte i s’ha tancat al garatge municipal ja que es temia que per actes 
vandàlics el vehicle patís més desperfectes de haver continuat aprop de la Masia del Pla.  
Afegeix que això es dona amb altres vehicles abandonats per denúncia de la Guardia 
Civil però que el cost que suposa és mínim llevat de la feina administrativa que 
comporten, que no és poca. Després de demanar la paraula el senyor Alcalde el senyor 
Secretari indica que en aquests casos s’aplica una Taxa per retirada del vehicle, i que en 
aquest cas concret aquest expedient havia caducat en haver transcorregut sis mesos des 
del seu inici i que per seguretat jurídica es va tornar a iniciar.  
 
En sisè lloc el senyor regidor Xavier Guix diu que també ha vist que hi ha un decret que 
autoritza el pagament de 1.500 € a l’Aixopluc que li sembla que és relatiu a la recollida 
d’animals i pregunta si aquesta quota no té res a veure amb el cost que suposa el fet de 
portar un animal abandonat allà o si suposa algun extra, a la qual cosa li respon el 
senyor regidor de Governació Miguel Largo qui li diu que no, que amb aquests 1.500 € 
entren tres gossos i dos gats a l’any. El senyor Xavier Guix diu que aquest contracte 
l’any passat no es tenia i hauria evitat el problema de portar un gos allà i que va costar 
gairebé 400 €. El senyor regidor Miguel Largo diu que quan es passa d’aquest número 
d’animals el preu per entrada d’animals és inferior, a la qual cosa el senyor regidor 
Xavier Guix li diu que dependrà també de l’estat de l’animal ja que l’últim cas va costar 
molts diners perquè es va haver d’operar. El senyor regidor Miguel Largo li diu que 
entra dins del preu. Intervé a continuació el senyor Alcalde qui diu que això ho tenien 
pendent d’endreçar si bé aquesta és una temàtica en la que ell és crític ja que han passat 
aquesta competència de recollida i tractament d’animals domèstics quan fa anys això ho 
assumia la Diputació de Barcelona al marge que influeix molt el poc civisme d’algunes 
persones ja que aquesta despesa quan la poses al davant de necessitats socials i haver de 
tenir cura d’un animal domèstic, per molt que ens el poguem estimar, ell creu que 
s’haurien de prioritzar els criteris.  
 
En setè lloc el senyor regidor Xavier Guix pregunta com funciona el ritme 
d’empadronament d’animals domèstics ja que es va dir que es faria una campanya i vol 
saber si ja s’ha fet aquesta. El senyor regidor Miguel Largo li respon que a l’última 
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edició del Crit del Gall es va posar a la qual cosa el senyor regidor Xavier Guix li diu 
que al Crit del Gall potser si però cap veí va rebre cap carta explicitament sobre aquest 
tema. El senyor regidor Miguel Largo li respon que el Crit del Gall s’envia a tots els 
domicilis. Intervé el senyor Alcalde per dir que si es tracta d’un animal perillòs es 
necessita portar un certificat psicotènic del propietari i una assegurança de 
responsabilitat civil. El senyor regidor Xavier Guix diu que aquesta és la problemàtica 
d’alguns gossos que hi ha a la Urbanització que són d’aquestes races i que dubtosament 
estan assegurats, nomès empadronats.  El senyor regidor Miguel Largo li respon que 
s’han fet actuacions conjuntament amb els Agents Rurals en cassos d’animals 
potencialment perillosos i en els quals sel’s ha requerit que els propietaris portessin la 
documentació corresponent i els propietaris l’han acabat portant. També li diu que 
l’Ajuntament ha adquirit una gàbia que s’ha instal·lat a la Masia del Pla per tal de que si 
es troba algun animal abandonat, és té allà durant 3 o 4 dies per si apareix el propietari i 
així evitar l’entrada a la protectora i també s’ha adquirit un lector de xips per si algun 
animal abandonat té propietari poder localitzar-lo.  El senyor Alcalde diu també que es 
tracta d’una d’aquelles subvencions petites de la Diputació de Barcelona i el regidor es 
va encarregar de sol·licitar-la i ja s’ha adquirit el lector de xips i ja està disponible.  
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 37 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. 
 
       
 
 


