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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 18 DE MAIG DE 2015. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 18 de maig de 2015, 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 Carme Lledó i Martínez, Rosa Maria Serra i Oliva, Òscar Aparicio i 
Ledesma, 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, Maria 
Isabel Garcia i Sansegundo i Pedro José Prieto i Julian, ells i elles adscrit/es al  grup municipal 
de “Convergència i Unió". 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la Corporació. 
 
No hi assisteix el senyor regidor adscrita al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.”, Miguel Largo i Coca, qui ha excusat prèviament la seva absència. 
 
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 la sessió ordinària de data 16 de març de 2015 i de la sessió extraordinària de data 27 d’abril 
de 2015, l’esborrany de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la present 
sessió. 
 
No formulant-se cap observació, el ple acorda, aprovar per assentiment i per  unanimitat, l’acta 
de la sessió ordinària de data 16 de març de 2015 i de la sessió extraordinària de data 27 d’abril 
de 2015. 
 
 
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 60/15 al 137/15 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2015. 
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Pel que respecta a la correspondència oficial i altres assumptes d’interès del ple, el senyor 
Alcalde fa esment a la comunicació rebuda del Consell Comarcal del Bages amb data 29 d’abril 
de 2015 (R.E. 833/15) consistent a la resolució de data 21 d’abril de 2015 d’adjudicació de la 
contractació de l’obra “Arranjament del camí del Talló (Castellgalí i Sant Salvador de 
Guardiola)” a l’empresa Excavacions Vilà Vila, SA, per un import de 82.644,62 € sense 
comptar l’IVA el qual ascendeix l’import de 17.355,37 €.  Indica al respecte que es varen 
convidar a quatre empreses i que la setmana passada es va efectuar la primera visita a les obres. 
 
En segon lloc el senyor Alcalde fa referència a l’escrit del Consell Comarcal del Bages  de data 
30 d’abril de 2015 (R.E. 838/15) relatiu a la resolució de data 9 de març de 2015 d’aprovació de 
la despesa i el pagament de la subvenció de personal i desplaçament del conveni entre el Consell 
Comarcal del Bages per a l’organització i el finançament dels serveis socials bàsics per a l’any 
2013, subvencionat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, 
per import de 21.479,28 €. Indica que això suposa el 55 % del cost d’aquests/es professionals. 

 
En tercer lloc el senyor Alcalde fa esment a l’escrit de l’àrea de Territori i Sostenibilitat de la 
Diputació de Barcelona de data 22 d’abril de 2015 (R.E. núm. 777/15) en relació al Programa de 
millora dels equipaments i de l’espai públic en el que comuniquen a l’ajuntament la inclusió 
com a actuació a impulsar en el decurs d’aquest any del projecte denominat “Projecte 
d’urbanització d’un tram del carrer Sant Antoni” per un import de 9.000 €. 

 
Seguidament el senyor Alcalde fa referència a l’escrit del President de la Diputació de 
Barcelona de data 15 d’abril de 2015 (R.E. núm. 723/15) en el que informen a l’ajuntament que 
la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 27 de març de 2015 ha 
aprovat la resolució de la convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 

 
En cinquè lloc el senyor Alcalde exposa que al Ple celebrat a la Diputació de Barcelona el dia 
27 de març de 2015, s’ha aprovat la condonació als ajuntaments de la demarcació, per a tot 
l’exercici 2015, del pagament de la quota tributària exigible per part de l’Organisme de Gestió 
Tributària als efectes de dur a terme la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret 
públic dels ajuntaments dins el període voluntari. Indica que en el cas de Castellgalí aquesta 
mesura pot suposar un estalvi del voltant de 35.000 €. 
 
En sisè lloc el senyor Alcalde fa referència a la resolució de la convocatòria per a la concessió 
d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, d’acord amb el dictamen aprovat per la Junta de Govern Local de la 
Diputació de Barcelona amb data 26 de març de 2015. 
 
Indica que els ajuts atorgats a l’Ajuntament de Castellgalí són: 

 
- Esdeveniments esportius de caràcter puntual i de participació oberta: 1.334 € 
- Fira del pa: 1.950 € 
- Millora del material esportiu inventariable: 4.200 € 
- Animals de companyia (gossos i gats): 1.000 € 
- Sanitat ambiental: 2.573,58 € 
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En setè lloc el senyor Alcalde dóna compte al ple de l’aprovació del  Pla pressupostari a 
mig termini 2016-2018, de conformitat amb el que disposa l’article 29 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupsotària i Sostenibilitat Financera, el qual ha estat 
traslladat dins de termini i telemàticament al Ministeri d’Hidenda i Administracions 
Públiques, d’acord amb el que disposen els articles 4 a 6 de l’Ordre HAP/2105/2012 de 27 
d’abril. Indica al respecte que es tracta d’una previsió que es necessita a efectes de càlculs 
macroeconòmics per part del Govern de l’Estat però que serà l’equip de govern que 
correspongui  qui determinarà el què es fa o es deixa de fer. 
 
En vuitè i últim lloc, el senyor Alcalde exposa al ple que també s’ha tramès dins de termini 
al MINHAP la informació relativa al període mig de pagament als proveïdors trimestral, el 
qual ha quedat fixat en 26,97 dies. 

 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRES ENTADA PER 
LA SOCIETAT “SOREA, S.A.”, RELATIVA A LA GESTIÓ DEL  SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACIÓ I DELS ABONATS D EL POLÍGON 
INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, CORRESPONENT AL PRIME R TRIMESTRE 
DE L’ANY 2015. 
 
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 primer trimestre de l’any 2015, segons escrit presentat 
amb data 17 d’abril de 2015 (Registre d’entrada núm.: 754/15). 
 
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 
1r. trimestre de 2015, saldo a favor de l’Ajuntament.................... 5.899,64 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
1r. trimestre de 2015, saldo a favor de l’Ajuntament....................... 896,38 € 

 
 
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 la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 1r trimestre de l’any 
2015, 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 6.796,02 €. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
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Castellgalí, 20 d’abril de 2015. 
 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.”  
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el pleacorda per quatre vots a favor, que es corresponen 
als/les quatre regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, i quatre abstencions, que es corresponen als/les quatre regidors/es adscrits/es al grup 
municipal de “Convergencia i Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix quórum 
l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit literalment, diu: 
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 1r trimestre de 
l’any 2015, 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 6.796,02 €. 
 
 
4. 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 PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2015, 
RELATIU A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D ’AIGUA 
POTABLE AL MUNICIPI. 
 
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:  
 
“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons escrit 
presentat amb data 17 d’abril de 2015 (Registre d’entrada núm.: 754/15), corresponent al primer 
trimestre de 2015. 

 
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 primer trimestre de 
2015, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 28.473,34 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
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Castellgalí, 20 d’abril de 2015. 
 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el pleacorda per quatre vots a favor, que es corresponen 
als/les quatre regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.”, i quatre abstencions, que es corresponen als/les quatre regidors/es adscrits/es al grup 
municipal de “Convergencia i Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix quórum 
l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit literalment, diu: 
 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del primer trimestre de 
2015, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 28.473,34 €. 

 
5. PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló qui diu que aquesta és la darrera sessió en que participa i que es vol acomiadar desprès 
de vuit anys, que poden semblar pocs però que en realitat en són molts, indicant que vol agrair 
molt el tracte rebut, especialment del personal administratiu, i que ha fet que la seva tasca li hagi 
resultat més fácil, fet pel qual n’ha quedat molt contenta i que espera que el personal també. 

Afegeix que ella va començar amb unes idees de compromís amb el poble i per a fer coses però 
que les circumstàncies són les que són i van com van però que sent que s’emporta més del que 
ha pogut oferir perquè ha après moltes coses i ha viscut coses molt interessants que l’han 
enriquit molt però que també li hagués agradat poder oferir més però que no li ha resultat 
possible. 
 
Prossegueix la seva intervenció dient que ja, a un nivell més polític, tal com ha dit les coses van 
com van i que a vegades no saps si t’ho trobes o t’ho busques o que les coses es propicien per 
les circumstàncies, però que això és la política. Diu que vuit anys és un temps més que suficient 
i que recomana molt l’experiència si bé hi hauria d’haver un daltabaix perquè ella tornés a sortir 
i que espera que tots els que hi estan segueixin, seria ho lògic, i expressa els seus ànims i que 
tots tinguin molta sort, així com que sigui un mandat tranquil i còmode i que les coses millorin 
tant a nivell polític com econòmic. Conclou dient que les coses, i tant de bó, poden canviar, que 
poden haver canvis de situació i que puguin participar tots més o que les coses siguin diferents, 
així com que ha estat un plaer. 
 
El senyor Secretari, desprès de sol· licitar la paraula a la Presidencia,  diu que vol agrair en nom 
dels serveis administratius les paraules de la senyora portaveu del grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Eva Llovet , així com la confiança que sempre els hi ha demostrat, el 
seu suport i també l’afany constructiu que ha demostrat. 

El senyor Alcalde li respon que vuit anys efectivament són molts i que setze en són molts més 
encara i que com a mínim repetirà, no sap si com alcalde o com a mínim, espera, de regidor, i 
que més enllà de les discussions polítiques i de les discrepàncies ideològiques, així com de les 
diferents visions en que es podrien fer les coses, el que resulta evident és que sempre han 
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mantingut una relació cordial, potser millor en uns moments que en altres, però que tant des 
d’un punt de vista personal així com en nom del seu grup municipal, li vol agrair la feina que ha 
fet, fiscalitzant l’acció de govern, ja que això fa estar més en tensió i estar més pendents en 
moments de relaxació, i que per tant, tal com ha dit sempre, i no ho diu per quedar bé, és tan 
important la feina de l’oposició com la de govern i que segur que s’aniran veient i qui sap si 
d’aquí a quatre anys hi vol tornar. Conclou la seva intervenció desitjant-li molta sort a la 
senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló. 

No es formula cap més prec o pregunta i el senyor Alcalde, desitja sort a tots/es els presents i 
diu que creu que s’està fent una campanya electoral correcta, de propostes i punts de vista 
diferents, però amb la correcció que pertoca, de la qual, com Alcalde i com a candidat, se’n sent 
orgullós i que creu que tots n’han de sentir-se’n igualment, i que a partir d’aquí, el proper 
diumenge decidiran els ciutadans, els veïns i veïnes del poble. Conclou desitjant sort i encert a 
tots/es  en aquest proper període que vindrà en la propera legislatura. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 20 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. 
 
       
 
 
 
 


