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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 19 DE GENER DE 2015. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 11 minuts del dia 19 
de gener 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 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". 
 
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 11 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 les sessions ordinària de data 17 de novembre de 2014 i extraordinària de 
data 5 de desembre 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 17 de novembre de 2014 i 
extraordinària de data 5 de desembre de 2014. 
 
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.  
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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 395/14 al 448/14 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2014. 
 
Pel que respecta a la correspondencia oficial i altres assumptes d’interès del ple, en 
primer lloc el senyor Alcalde fa esment a la comunicació rebuda del Consell Comarcal 
del Bages amb data 5 de desembre de 2014 (registre d’entrada núm. 2.538) relativa a 
l’aprovació de la despesa per import de 3.734 €  corresponents a la subvenció del servei 
d’assistència domiciliària (SAD)  dependència de l´any 2012 del conveni entre el 
Consell Comarcal del Bages i els ajuntaments de la comarca per l’organització i el 
finançament del serveis socials bàsics de l’any 2012. 
 
En segon lloc fa referència a la comunicació rebuda de la Diputació de Barcelona amb 
data 3 de desembre de 2014 (registre d’entrada núm. 2.504) en referència a un servei 
que diu que potser no es visualitza com important però que sí que té molta importància 
pels usuaris que l’utilitzen i que és el de teleassistència i respecte del qual la Diputació 
de Barcelona ha prorrogat el contracte amb l’empresa adjudicatària, “Televida servicios 
sociosanitarios, s.l.” de l’1 de gener de 2015 fins al 31 de desembre de 2016. 
 
En tercer lloc fa esment a una altra comunicació rebuda de la Diputació de Barcelona 
amb data 24 de desembre de 2014 (registre d’entrada núm. 2.646) que fa referència a la 
resolució definitiva dels ajuts atorgats en el marc del programa complementari pel 
finançament de les llars d´infants de titularitat municipal, desprès que l’Ajuntament 
comuniqués la relació d ‘infants inscrits en el curs 2012-2013, i en el 2013-2014 i la 
Diputació de Barcelona desprès ha aprovat la relació individualitzada dels ajuts a 
concedir als ens locals destinataris, la qual en aquest cas, pel que respecta al curs 2012-
2013 és una part, perquè una altra part ja l´havien transferit, i ara aporta a l’Ajuntament 
de Castellgalí la quantitat de16.293,05 €. Fa referència a continuació al conveni que 
existeix entre el Departament d´ensenyament de la Generalitat de Catalunya i els 
ajuntaments de Catalunya a través de les entitats municipalistes, l’Associació Catalana i 
la Federació de Municipis, destacant que ara se’n fa càrrec la Diputació d’aportar la 
subvenció. 
 
En quart lloc el senyor Alcalde fa referència a un tema que diu que com Alcalde i com a 
membre de l’equip de govern li plau comentar i que consisteix en que al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya núm. 6.762 de data 2 de desembre de 2014, apareix publicat 
l’edicte de 24 de novembre de 2014 relatiu a la resolució del director general 
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de data 19 de setembre de 2014 i l’acord de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 7 de març de 2014, 
en virtut dels quals es dóna conformitat al text refós del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Castellgalí i se n’ordena la seva publicació al DOGC als efectes de 
l’executivitat del Pla. Indica que el POUM ja és per tant executiu desprès de set anys 
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d’intensa tramitació en els que han esdevingut també freqüents canvis normatius, fet pel 
qual vol expresar un agraïment especial a l’equip redactor com als serveis tècnics i els 
jurídics-administratius del propi Ajuntament, pel treball efectuat. 
 
En últim lloc el senyor Alcalde vol manifestar al ple una qüestió de la qual indica que  
ja se n’ha parlat a la Junta de Govern Local del dia d’avui i de la que desitja que consti 
expressament en acta, i que consisteix en que tal com saben els regidors i regidores de 
l’equip de govern i com suposa que saben els del grup municipal de Convergencia i 
Unió, ja que ho han pogut constatar, ell com Alcalde i president dels òrgans col·legiats 
de l’Ajuntament, com són el ple, la junta de govern local, les meses de contractació o la 
comissió especial de comptes, percep unes dietes per assistència per import igual al que 
perceben els regidors i regidores de l’oposició. Exposa a continuació que la seva 
voluntat és que el que va percebre l’any 2014 i el que li correspongui percebre per l’any 
2015 es destini a l’adquisició d’un desfibrilador la qual ja està en marxa per atendre 
casos de necessitat que puguí tenir algun veí o veïna, especialment pel que respecta a la 
zona esportiva. 
 
3. PRECS I PREGUNTES 
 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva 
Llovet i Castelló, formula una pregunta respecte del decret relatiu a l’execució de l’obra 
de la zona multiesportiva, que s’ha licitat, consistent en que voldria saber quins són els 
terminis exactament i quin serà el procediment a seguir i quan pot durar l’execució de 
les obres, així com voldria que els informessin exactament de què hi va i per a quina 
edat està indicat i per quan preveuen que estigui acabada. 
 
El senyor alcalde li respon que era una actuació que ja estava prevista en el pressupost 
del 2014 en el capítol 6 d’inversions, així com que inicialment la previsió d’ingressos 
d’aquesta partida estava amb la sol·licitud i la resolució inicial que es tenia del Pla Únic 
d’obres i serveis, és a dir, amb la resolució inicial del pla Únic d’obres i serveis 2012-
2016, teníen  la resolució inicial per aquest any  2015 de la pista multiesportiva.Afegeix 
que el govern de la Generalitat va prendre la decisió de derogar al PUOSC, no només 
pel nostre ajuntament sinó també per tots els ajuntaments de Catalunya pel 2014 i pel 
2015, el qual  va coincidir amb la convocatòria per part de la Diputació de Barcelona 
d’un programa específic per espai públic. Indica que es va fer la sol·licitud i per tant ha 
estat atorgat per part de la Diputació de Barcelona l´import d’aquests 49.000 i escaig 
euros que es varen sol· licitar, ja que la Generalitat havia deixat sense consignació 
econòmica aquest PUOSC.  
 
Respecte de què es pretén realitzar el senyor Alcalde indica que està contemplat a la 
memòria valorada que es va aprovar i que hi ha una zona de una pista multiesportiva de 
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formigó que s’adequarà per a diferents jocs, una cistella de bàsket que es va adquirir a 
través de la Diputació de Barcelona amb les subvencions petites, i que hi haurà també 
porteries de futbol sala i una zona de jocs infantils, que en aquest sentit no recorda ara 
amb exactitud de quines edats són exactament .  
 
En segon lloc la senyora regidora Eva Llovet li preguntà, si aquest espai serà obert al 
públic.  
 
El senyor alcalde li respon que evidentment estarà obert al públic ja que es tracta d’un 
espai públic municipal, i que en acabar el regidor d’urbanisme ho aclarirà ja que ho 
coneix amb més detall, però que no és un procediment obert sinó què és competència 
d´alcaldia i per tant en aquest sentit el que varen fer va ser convidar a sis  empreses, les 
sis empreses de la construcció d’aquí del municipi i que del procés l’oferta més 
avantatjosa ha estat la de Construccions Romacho, i que la previsió és de començar ja i 
que en un parell de mesos aproximadament estigui acabada aquesta actuació.  
 
En tercer lloc la senyora regidora Eva Llovet i Castelló manifesta que ha vist que s’ha 
pagat la factura de servei de recollida de residus sòlids urbans de juliol de 2014, segons 
adverteix de la informació facilitada el més de desembre, i indica que s’havia parlat en 
alguna sessió del ple que el pagament a proveïdors estava en un termini molt més curt 
que no pas de juliol a desembre, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que en aquest 
cas hi ha hagut una mica d’endarreriment però que amb la liquidació que es va fer a 
finals de desembre per part de la Diputació de Barcelona, de la qual n’ha parlat avui 
amb el tresorer, es podran tornar a posar al dia. 
 
Intervé de nou la senyora regidora Eva Llovet i Castelló per insistir que no feia gaire 
temps ja es va comentar que s’estaven pagant les esmentades factures, a la qual cosa el 
senyor alcalde li respon que de totes maneres pel que fa referència a les factures de 
Cespa, ells mateixos ja fan la previsió de cobrar a 90 dies des de l’emissió de la factura, 
tot i que la obligació és a 30.  
 
A continuació la regidora Eva Llovet i Castelló vol deixar clar que el que li estan dient 
és que ara s´han posat al dia amb el tema de pagament d’aquestes factures, a la qual 
cosa el senyor alcalde li respon que efectivament es així. 
 
En quart lloc la senyora portaveu de “Convergència i Unió” Eva Llovet i Castelló 
recorda el tema d’internet el qual ja s’ha parlat altres vegades en bastants plens, i vol 
saber si s’han fet algun tipus d’actuacions perquè hi ha zones del municipi en les quals 
segueixen tenint el problema. 
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Li respon el senyor regidor delegat de l’àrea d’urbanisme, obres i via pública, Óscar 
Aparicio i Ledesma qui li diu que per part de l’Ajuntament es continuen queixant a la 
companyia per solucionar el problema.  
 
Intervé de nou la senyora regidora Eva Llovet i Castelló per preguntar si han fet algun 
tipus de queixa des del mes que van parlar. 
 
El senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma li respon que la última petició que van fer 
va ser que es revisessin les línees i que fessin una reparació de línees conjuntes perquè 
els cables estaven penjant i que estava tot malament, i que considera que també era un 
mal funcionament, però van fer una petita reparació a unes parts i prou, com a empresa 
dominant fan el que volen realment, és molt dur haver de negociar amb algú que no fa 
ni cas. 
 
Intervé de nou la senyora regidora Eva Llovet i Castelló deixant clar que no ho posen en 
dubte però que la queixa no la fa només com a regidora sino ja com a ciutadana de 
Castellgalí, a la qual cosa li respon el regidor Oscar Aparicio i Ledesma que per la 
mateixa raó s’ha dut a terme aquesta actuació. 
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló intervé per deixar constancia de que 
insisteixen en aquesta reclamació perquè estan ja en el 2015 encara hi ha gent que 
gairebé no en té.  
 
El senyor alcalde li respon que durant el mes de desembre s’ha accentuat la demanda 
d’accés a internet ja que tant com a usuari com al propi Ajuntament ha notat que els 
serveis han anat molt més lents i que també han tingut la reclamació d’altres empreses 
pel mateix motiu. Però com ha expressat el regidor des de l’Ajuntament es va insistint 
per donar solució al problema l’abans possible, a la qual cosa la senyora regidora Eva 
Llovet deixa clar que la queixa és tan seva com de molta gent que traslladen la queixa a 
través d’ells. 
 
En cinquè lloc el senyor regidor Pedro José Prieto i Julian, adscrit al grup municipal de 
“Convergència i Unió”, també desitja preguntar sobre la línea d’Internet que fan servir 
al CAP, i si és la mateixa línea que altres usuaris o fan servir iberbanda. 
 
El senyor alcalde li respon que això ho gestiona el servei català de la salut,  i que ells 
disposen d’una pantalla aquí abaix a la cantonada de l’edifici de l’Ajuntament i en algun 
moment també es van queixar de la velocitat però darrerament no és té constància de 
cap queixa més. Van fer un canvi perquè teníen una línea d’Internet ocupada per un fax 
i ho van ajustar fa uns mesos i de vegades sí que hi ha problemes  però de moment tant 
amb el metge com amb les administratives, ara hi ha una certa calma pel que fa a les 
queixes.  
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En sisè lloc la regidora Eva Llovet i Castelló demana, per concloure, sobre el tema del 
vigilant municipal el senyor Gerardo Tordosa, indicant que ja que fa molts mesos que 
està de baixa, a la qual cosa el senyor alcalde li respon que ja ho tenen en compte. 
 
La regidora Eva Llovet i Castelló preguta si ja han pensat en la possibilitat de substituir-
lo o fer alguna cosa al respecte. 
 
El senyor alcalde li respon que precisament és el que s’ha tractat a la sessió de la Junta 
de govern d’avui, i que gràcies a la Diputació de Barcelona, que ha atorgat a finals de 
desembre a tots els ajuntaments una quantitat de diners per plans d’ocupació i per a 
fomentar l’economia productiva local d’una manera materialment vinculada amb 
aquests plans d’ocupació i com equip de govern, encara que no ho han formalitzat 
perquè s’ha d’enviar l’oferta al SOC,  a partir d’aquí es faran les entrevistes per 
contractar i una de les tasques que prioritzen per substituir són les que fa el vigilant 
municipal, al menys i  com a mínim durant 6 mesos, a l’espera de veure com evoluciona 
la seva malaltia i els avança que estan  parlant d’aproximadament uns sis plans 
d’ocupació per a Castellgalí i un d’aquests plans és el de vigilant municipal. 
 
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. 
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