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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 29 DE GENER DE 2014. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 29 de gener 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, Carme Lledó i Martínez i, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es, Eva 
Llovet i Castelló, Núria Lozano i Arcas, Xavier Guix i Carrera i Maria Isabel García i 
Sansegundo, ell i elles adscrit/es al  grup municipal de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteix el senyor  regidor Miguel Largo i Coca adscrit al  grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, qui ha excusat la seva assistència.  
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i un cop comprovat per part del senyor 
Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació 
dels assumptes inclosos al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTER IOR. 

 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de novembre de 2013, l’esborrany de 
la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la present sessió. 
En no formular-se cap observació, el ple acorda per unanimitat i per assentiment 
aprovar l’acta de la sessió indicada. 
 
 
2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER 

L’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE 
CORRESPONDÈNCIA OFICIAL I D’ALTRES ASSUMPTES D’INTE RÈS 
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 325/13 al 15/14 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2013 i 2014. 
 
Acte seguit dóna compte al ple dels següents assumptes: 
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1er.- Escrit de la Diputació de Barcelona de data 5 de desembre de 2014 (R.E. núm. 
2177/13) relatiu a la tramesa de l’informe final de la campanya del Pla d’Informació i 
Vigilància contra incendis forestals de la Diputació de Barcelona 2013. 
 
2on.- Escrit de la Gerència de Serveis d’Infraestructures viàries i mobilitat de la 
Diputació de Barcelona de data 17 de desembre de 2013 (R.E. núm. 2275/413) relatiu a 
l’aprovació de l’actuació que porta per títol “Estudi de millora d’accés al Polígon 
Industrial Pla del Camí” en el marc del Règim reguladors del catàleg de serveis 2013 
del Pla “Xarxa Governs Locals 2012-2015” i aprovació i adjudicació del contracte que 
se’n deriva. 
 
3er.- Escrit de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona de 
data 19 de desembre de 2013 (R.E. núm. 2297/13) relatiu a l’aprovació de l’actuació 
“Suport en la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic de Castellgalí ” 
en el marc del Règim regulador del catàleg de serveis del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2012-2015, i aprovació i adjudicació del contracte que se’n deriva.  
 
4art.- Escrit de la Diputació de Barcelona de data 3 de gener de 2014 (R.E. núm. 38/14) 
relatiu a l’aprovació del “Programa complementari de suport a l’economia productiva 
local” de concessió dels ajuts corresponents a la línia de suport “finançament dels plans 
locals d’ocupació” (Fase 1) i de l’obertura de convocatòria pública per la concessió 
d’ajuts corresponents a les línies de suport “finançament de la reforma, rehabilitació i 
reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la 
millora i del manteniment dels camins locals” (Fase 2) en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
 
5è.- Acord de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2014 relatiu a 
l’acceptació de l’ajut econòmic corresponent a la línia de suport “Finançament dels 
plans locals d’ocupació” (Fase 1) del programa complementari de suport a l’economia 
productiva local, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
 
3. ES DÓNA COMPTE AL PLE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE 

TRESORERIA DE CONFORMITAT AMB EL QUE DISPOSA L’ARTI CLE 
4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICA CIÓ DE LA 
LLEI 3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN 
MESURES CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS 
COMERCIALS. 

 
El senyor Alcalde procedeix a donar compte al ple de l’informe trimestral de tresoreria 
de conformitat amb el que disposa l’article 4.3 de la llei 15/2010 de 5 de juliol, que 
contempla un total de 16 obligacions amb un import total de 56.864,96 €.  
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4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE  LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra aquest expedient, la qual cosa així s’efectua i el qual  
transcrit literalment, diu: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Castellgalí forma part del Consorci Localret i que 
l’Assemblea General de l’esmentat Consorci, mitjançant acord de data 23 de novembre 
de 2013, va adoptar l’acord que es transcriu a continuació: 
 
“Primer. Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon. Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès 
que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop 
transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer. Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis  dels ens local, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents.” 
 
Vist que amb data 9 de desembre del present s’ha rebut en aquest Ajuntament (registre 
d’entrada núm. 2.190) còpia de la documentació que integra l’expedient per tal de donar 
compliment a l’acord abans transcrit. 
 
Considerant que la proposta de modificació dels estatuts pretén assolir els següents 
objectius:  
 
1er. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes  de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
-  Municipis catalans que jan expressat la seva voluntat d’integrar-se en el Consorci. 
-  Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 

d’integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincial catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
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-  L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
segons el règim actual. 

 
2on. Actualització dels objectius i finalitats del Consorci: Sense modificar la finalitat i 
l’àmbit material de l’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan 
desenvolupant. 
 
3er. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en els termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició 
dels òrgans de govern del Consorci, per tal que totes les entitats que el puguin integrar 
tinguin representació en els òrgans de govern. 
 
4art. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions 
normatives. 
 
Tenint en compte que la constitució d’un consorci entre diverses administracions 
públiques i amb entitats privades sense afany de lucre està prevista  i regulada per 
l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la disposició 
addicional vintena de la mateixa norma introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local; article 87 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL); les  disposicions 
addicionals tretzena i catorzena i disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local; articles 113 a 
115 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; articles 150, 191, 269 a 272 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 (TRLMC); article 110 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local (TRRL)  i articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
Considerant que l’article  322 del ROAS contempla la regulació de  la modificació dels 
estatuts del consorci, preveient  l’acord previ del seu òrgan superior de govern i la 
posterior ratificació pels ens, les administracions i altres entitats consorciades, acordada 
amb les mateixes formalitats  que per a l’aprovació. 
 
Vist que  l’article 313 del propi Reglament determina, al respecte del procediment de 
constitució dels consorcis, els següents tràmits: 
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a) L’aprovació  dels òrgans competents dels ens locals, de les administracions i 
dels altres membres que els integrin amb el vot favorable de la majoria absoluta 
de membres que integren el ple. 

 
b) La informació pública pel termini de trenta dies i trasllat a la Direcció General 

d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya,   per a la inscripció del consorci  a 
la secció complementària corresponent del Registre dels ens locals de Catalunya. 

 
Atès que l’article 31 dels estatuts del Consorci Localret estableix el procediment de 
modificació dels mateixos. 
 
Vist l’informe de Secretaria de l’Ajuntament, de data 14 de gener de 2014, respecte el 
contingut de la modificació proposada i la seva adaptació  a l’ordenament jurídic vigent. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord correspon al Ple de 
l’Ajuntament de forma indelegable, d’acord amb l’article 22.2.b) de la LRBRL i 52.2 b) 
i e) del TRLMC  i l’article 313.2 del ROAS amb el quòrum de la majoria absoluta  del 
nombre legal de membres de la corporació.  
 
Per tot l’anterior, es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següent 
 

ACORD: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
acordada per la seva l’Assemblea General en sessió de data 23 de novembre de 2013, el 
text refós dels quals consta com annex a aquest acord. 
 
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils 
mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Castellgalí d’acord amb l’article  313 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb el ben entès que 
la modificació dels estatuts s’entendrà aprovada definitivament sense la necessitat de 
l’adopció de cap ulterior acord en cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació en 
el període d’exposició pública. 
 
Tercer: Delegar al Consorci Localret perquè en faci la publicació en els diaris oficials de 
manera conjunta, en nom de tots les municipis que inicien la tramitació de la 
modificació, així com la publicació del text íntegre dels estatuts al Butlletí Oficial de la 
Província, una vegada aprovats definitivament així com que doni trasllat dels acords 
adoptats i de l’aprovació definitiva, si s’escau, a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
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Catalunya, en compliment dels articles 313.5 i 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Quart: Donar trasllat d’aquest acord al Consoci Localret. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté i que és 
el que es transcriu literalment a continuació: 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
acordada per la seva l’Assemblea General en sessió de data 23 de novembre de 2013, el 
text refós dels quals consta com annex a aquest acord. 
 
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies hàbils 
mitjançant edicte publicat al tauler d’anuncis i a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Castellgalí d’acord amb l’article  313 del  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, amb el ben entès que 
la modificació dels estatuts s’entendrà aprovada definitivament sense la necessitat de 
l’adopció de cap ulterior acord en cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació en 
el període d’exposició pública. 
 
Tercer: Delegar al Consorci Localret perquè en faci la publicació en els diaris oficials de 
manera conjunta, en nom de tots les municipis que inicien la tramitació de la 
modificació, així com la publicació del text íntegre dels estatuts al Butlletí Oficial de la 
Província, una vegada aprovats definitivament així com que doni trasllat dels acords 
adoptats i de l’aprovació definitiva, si s’escau, a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya, en compliment dels articles 313.5 i 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Quart: Donar trasllat d’aquest acord al Consoci Localret. 
 
 
5. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló, formula una pregunta al respecte d’un acord adoptat a la darrera sessió 
de la Junta de Govern Local consistent en la sol·licitud d’un canvi d’anualitat al 
PUOSC, concretament pel que respecta a la pista multiesportiva i si es preveu que les 
obres es facin aquest any si aquest canvi d’anualitat s’autoritza, a la qual cosa li respon 
el senyor Alcalde que aquesta és la voluntat de l’equip de govern, i que ara hi ha el 
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període d’informació pública del PUOSC en el que s’ha atorgat a Castellgalí el 90 % del 
que es va sol·licitar, si bé pel que respecta a aquesta actuació en concret, s’havia atorgar 
per a l’any 2017. 
 
Indica al respecte que s’han atorgat tres ajuts, el primer dels quals consisteix en la 
plataforma elevadora per a l’any 2014, l’ampliació de la zona de platja de la piscina per 
a l’any 2015, i per a l’any 2017 aquesta pista multiesportiva. 
 
En segon lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló, formula una pregunta en relació a quina implicació comporta l’import 
de 57.000 de les factures que superen el termini de pagament, a la qual cosa li respon el 
senyor Alcalde que s’han de complir totes aquestes mesures de la Llei d’estabilitat 
pressupostaria, de la de mesures contra la morositat, i la recentment aprovada Llei de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i que fins i tot en un Reial 
Decret d’aquest divendres relatiu a un tema que no hi té cap relació, s’aprofita per a 
regular el tema de les retribucions dels càrrecs electes, ja que es fixen uns topalls que en 
el cas que es superessin, obligarien a rebaixar aquestes retribucions si no es complissin 
certs paràmetres i indica que el tema l’ha estat estudiant el senyor Secretari, qui desprès 
de sol·licitar la paraula a la presidència, intervé per a dir que ha anat a algunes jornades 
i conferències sobre aquestes qüestions, i que per exemple, a partir de l’entrada en vigor 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local així com de la Llei 9/2013 de control del deute comercial, al 
marge del compliment de les tres regles, relatives a la capacitat o necessitat de 
finançament, el nivell d’endeutament i la regla de despesa, pel que fa a l’aprovació del 
pressupost o a les seves liquidacions, caldrà acreditar que no es supera el termini mig de 
pagament, si bé cal dir que per a determinar si es compleix o no aquest quart requisit 
s’haurà de calcular la mitjana amb un sistema  que es determinarà mitjançant una Ordre  
del Ministeri d’hisenda i d’administracions públiques que encara la tenen que dictar i 
publicar. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, diu que el sentit principal de la pregunta anava en el sentit de si no compleixes 
una llei com  ajuntament, si no es compleixen els pagaments, que no pugui haver 
interessos o no pugui haver una penalització a l’ajuntament d’algun tipus que pugui 
perjudicar. El senyor Secretari-Interventor desprès de sol·licitar la paraula que si bé 
s’està pendent de l’Ordre Ministerial a que ha fet referència abans, la Llei Orgànica 
9/2013, de control del deute comercial del sector públic, estableix aquestes mesures. 
 
El senyor Alcalde intervé per a dir que en aquestes qüestions hi ha diferents 
interpretacions de tècnics, del col·legi de Secretaris, de la  Diputació, de la Federació de 
municipis o de l’Associació catalana de municipis, i tot això també s’ha d’acabar 
d’interpretar i si s’avança també amb la Llei de governs locals de Catalunya també pot 
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permetre concretar algunes coses d’aquestes, si bé hi ha molta incertesa actualment en 
aquestes qüestions. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló intervé per a dir que per a ells aquesta Llei no tenia que haver-se aprovat, a la 
qual cosa el senyor Alcalde li diu que per a ells tampoc. 
En tercer lloc, la senyora regidora Eva LLovet pregunta sobre un decret relatiu a 
l’aplicació pressupostària en relació a la modernització de les estructures del mercat 
setmanal, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que es tracta d’una de les 
subvencions que es varen sol·licitar a la Diputació per a fer millores en relació al mercat 
municipal, concretament pel que fa a uns quadres elèctrics que s’han col·locat, la rampa 
d’accés per a connectar els dos aparcaments, per la qual cosa es va aprovar l’expedient 
de generació de crèdit per l’import de 7.650 €. 
 
En quart lloc, la senyora portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet, formula una pregunta al respecte de la última persona que ha entrat a treballar a 
l’Ajuntament a través d’un pla d’ocupació i voldria saber si ha estat el SOC o el Consell 
Comarcal qui ha fet la selecció entre la gent que complia els requitis, i que també 
voldria saber si hi havia molta gent que els complís, responent-li el senyor Alcalde que 
ara contracta el Consell Comarcal i que de fet la petició la va fer el Consell Comarcal al 
SOC, i que només varen enviar a tres persones, de les quals una no va venir a 
l’entrevista. Afegeix que a les entrevistes hi varen participar ell com Alcalde i el senyor 
regidor Òscar Aparicio juntament amb personal tècnic del Consell Comarcal, i que es va 
triar la persona que més necessitat en tenia per la seva càrrega familiar. 
  
El senyor regidor adscrit al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, Òscar Aparicio i Ledesma, intervé per a dir que el que estranya és que a la  llista 
del SOC hi haguessin tres persones, respecte del qual la senyora regidora Eva Llovet, 
portaveu del  grup municipal de “Convergència i Unió”, diu que potser hi ha gent que 
no està apuntada i que també s’ha de preocupar d’apuntar-se.  
 
En cinquè lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló intervé per a dir que al ple del Consell Comarcal es va aprovar una 
moció sobre habitatges desocupats i que es va comentar que jurídicament aquest tipus 
d’accions per un petit ajuntament són complicades i veient la feinada que hi ha en altres 
temes, sí que voldrien fer el prec, que també es va proposar al Consell Comarcal, que 
aquest ens dones suport als ajuntaments petits que necessitin ajut en aquest tema amb la 
finalitat de promoure el seu lloguer social. 
 
El senyor Alcalde li respon que es va fer una jornada no fa massa a la que no varen 
poder assistir ni el senyor regidor Òscar Aparicio ni ell mateix, a la Federació de 
Municipis de Catalunya sobre aquests models d’ordenances dels que bàsicament el 
pioner ha estat l’Ajuntament de Terrassa i Castellar del Vallès, sobre aquestes 
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ordenances i com aplicar sancions a les entitats financeres propietàries amb la finalitat 
que els posin a disposició de lloguers socials, i que avui precisament a la reunió prèvia 
que ha fet l’equip de govern, han quedat que reclamaran aquesta informació d´aquesta 
jornada perquè han de veure que si aproven l’ordenança i el regidor està a sobre perquè 
es pugui aplicar aquí a  Castellgalí. 
 
Afegeix que des del Consell Comarcal han demanat una entrevista amb el responsable 
de l’Agència d’habitatge de Catalunya per veure si els hi poden donar suport.  
 
Conclou dient que per això es va fer aquesta sessió la Federació de Municipis i que ell 
n’ha parlat amb el regidor d’urbanisme  de Terrassa i que  allà tenen una estructura més 
àmplia amb l’alcalde  respecte d’aquest tema que té la seva complexitat  en l’aplicació 
del control de verificar també que el pis està buit i de seguiment, ja ho fan expressament 
perquè sigui difícil, i que  recuperaran aquesta informació i miraran de si és possible 
aplicar-ho, a la qual cosa la senyora regidora Eva Llovet li diu que si tenen alguna 
informació els la hi facin saber per correu electrònic. 
  
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 34 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. 
   


