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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2015. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 15 minuts del dia 28 de 
setembre de 2015, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar 
la 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, 
Carolina Herrero i Ruíz i Raquel Todolí Martínez, adscrits al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés”, així com dels senyors regidors, Xavier Guix i 
Carrera i Francisco José Moreno i Rodríguez, adscrits al  grup municipal de “Convergència i 
Unió " i els senyors/es regidors/es, Marta Fabregat i Sintes i Tomàs Toledo i Gonzàlez adscrits 
al grup municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal”. 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la Corporació. 
 
No hi assisteix el senyor regidor adscrit al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, Miguel Largo Coca, qui ha excusat prèviament la seva 
absència a la Secretaria municipal.  
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 15 minuts 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 l’acta de la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2015 i de l’acta de la sessió extraordinària 
de data 2 de setembre de 2015, l’esborrany de les quals 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, les 
actes de la sessió ordinària de data 27 de juliol de 2015 i de l’extraordinària de data 2 de 
setembre 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 214/15 al 277/15 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2015. 
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Acte seguit procedeix a donar compte dels següents assumptes d’interès del ple: 
 
En primer lloc fa referència Escrit de la Diputació de Barcelona de data 21 de setembre de 2015 
(R.E. núm. 1856/15)  en el que comuniquen que per Decret de la Presidència de la Diputació de 
data 9 de setembre s’ha aprovat un ajut econòmic en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015” per a l’adquisició d’un desfibril·lador i accessoris per a la seva 
instal·lació per import de 2.710,40 €. 
 
En segon lloc indica que l’empresa “Encís, SCCL” ha presentat a l’Ajuntament la memòria 
anual del servei municipal d’atenció a la petita infància i a la família “Castellnins” del curs 
2014-2015. 
 
En tercer lloc el senyor Alcalde dóna compte al ple de l’aprovació de les línies fonamentals del 
pressupost de l’any 2016, mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 10 de setembre de 2015, de 
conformitat amb el que disposa l’article 27.2 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les quals ja han estat trameses 
telemàticament dins de termini al Ministeri d’Economia i Hisenda. 
 
 
3.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER 
LA SOCIETAT “SOREA, S.A.”, RELATIVA A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACIÓ I DELS ABONATS DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, CORRESPONENT AL SEGON 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 l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, 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 segon trimestre de l’any 2015, segons escrit presentat amb 
data 24 de juliol de 2015 (Registre d’entrada núm.: 1525/15). 
 
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 
2n. trimestre de 2015, saldo a favor de l’Ajuntament ................... 2.898,06 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
2n. trimestre de 2015, saldo a favor de l’Ajuntament ................... 3.126,99 € 

 
 
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 2n 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 6.025,05 €. 
 
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, el qual transcrit 
literalment diu:  
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 2n 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 6.025,05 €. 

 
 

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, S.A, DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2015, 
RELATIU A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
POTABLE AL MUNICIPI. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, 
diu: 
 
“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons escrit 
presentat amb data 24 de juliol de 2015 (Registre d’entrada núm.: 1525/15), corresponent al 
segon 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 segon trimestre de 
2015, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 29.902,62 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
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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:  
 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del segon trimestre de 
2015, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 29.902,62 €. 

 
 
5. PRECS I PREGUNTES. 

 
Cap regidor no en formula cap. 
 
 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 26 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. 


