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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2015. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 2 minuts del dia 16 
de març 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 i Pedro José 
Prieto i Julian, ells i ella 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 la senyora regidora adscrita al grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Maria Isabel Garcia i Sansegundo qui s’incorporarà a la sessió posteriorment. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 2 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTER IOR. 
 

El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de les sessions ordinària de data 19 de gener 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 19 de gener 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 1/15 al 59/15 en el Llibre registre 
de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2015. 
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Pel que respecta a la correspondencia oficial i altres assumptes d’interès del ple, el 
senyor Alcalde fa esment a la comunicació rebuda del Consell Comarcal del Bages amb 
data 24 de febrer de 2015 consistent en l’atorgament d’un ajut en concepte de les 
actuacions d’urgència social que venen determinades pel contracte programa que té  el 
Consell Comarcal en nom de tots els ajuntaments de la comarca, menys Manresa, amb  
el Departament de benestar social i familia per atendre aquestes necessitats d’urgència 
social bàsica i que en el nostre cas, és similar a la de l’any passat fins i tot s’ha 
incrementat una mica, i que té l’import de 1.525, 76 €.  
 
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 MODIFICACIÓ DE LA LLEI 
3/2004 DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES 
CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS.  
 
Essent les 20 hores i 6 minuts, s’incorpora a la sessió la senyora regidora adscrita al 
grup municipal de “Convergència i Unió”, Maria Isabel García i Sansegundo.  
 
El senyor Alcalde exposa al ple que aquest punt a l’ordre del dia és per donar compte al 
ple de l´ informe de tresoreria municipal en el que ja s’ha estableix doncs el nombre 
d’obligacions reconegudes per l’ajuntament de Castellgalí que superen el termini de 
pagament previst a la llei  15/2010 i que en aquest cas en són sis amb un import total de  
74.863,72 € i que tal com ha comentat en altres ocasions aquest és un informe del que 
que s´en dona trasllat i és bàsicament a efectes estadístics.  
 
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 exposa al ple que des dels inicis de l’existència delConsorci Localret,  
l’Ajuntament de Castellgalí hi està adherit i que aquest Consorci defensa d’alguna 
manera els interessos de la majoria dels ajuntaments de Catalunya en l’àmbit de les 
telecomunicacions i de les xarxes de telecomunicacions  i serveis telemàtics i que  per 
tant en aquest sentit serveix com a eina de pressió de tots els ajuntaments i de 
representació davant tant dels operadors per un cantó, i per un altre,  si hi han canvis 
legislatius i normatius vetlla pels interessos en aquest cas dels ajuntaments. Afegexi que  
és un consorci format per les Diputacions Provincials i per la majoria dels ajuntaments 
de Catalunya. Conclou indicant que a  la darrera junta general del Consorci es va 
plantejar la necessitat de que tots el membres aprovessin unes modificacions i 
cadascuna d’elles està en la proposta d’acord que poden consultar quan vulguin i en 
aquest sentit doncs també la majoria d’ajuntaments que ja estan adherits estan tramitant 
aquesta modificació i que per tant en aquest sentit recollien coses de no massa canvi en 
el funcionament del consorci però que adapten noves normatives, noves legislacions i 
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en aquest sentit doncs fins i tot la incorporació més estricta a l´ajuntament de Barcelona 
pel tema de la aplicació de la Llei Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local.  
 
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:  
 
“Atès que l’Ajuntament de Castellgalí forma part del Consorci Localret i que 
l’Assamblea general de l’esmentat Consorci, mitjançant acord de data 27 de novembre 
de 2014, 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 següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a 
annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot 
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals 
consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
“Personal 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal 
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la 
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el 
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que 
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.  
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b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin 
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o 
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes 
convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
“Secretaria i Intervenció 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi 
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de 
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació 
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de 
Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la 
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels 
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi 
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou 
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al 
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la 
normativa d’aplicació. 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel 
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de 
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a 
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de 
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb 
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i 
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització 
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 5 

 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, 
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un 
òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general. 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota 
la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
“Autoritzacions 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de 
l’Ajuntament de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol 
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits 
i avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
“Separació del Consorci 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol 

moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat 
a l’Assemblea General del Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada 
l’administració que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus 
compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions 
pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci 
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del 
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
“Dissolució del Consorci 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els 

membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la 

majoria absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
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33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del 
Consorci. 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada 
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva 
aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a 
membre de ple dret en el Consorci. 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que 
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per 
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i 
poder així aconseguir els objectius del Consorci”. 
 
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 de forma conjunta, 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 locals, a efectes d’efectuar, en el 
seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 
Considerant que la proposta de modificació dels estatuts incorpora les previsions sobre 
la separació dels membres el Consorci, així com la dissolució d’aquest, que recull la 
Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures 
de reforma administrativa. 
 
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 
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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: 
 

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 6 de març de 2015, respecte el 
contingut de la modificació proposada i la seva adaptació  a l’ordenament jurídic vigent. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 
15 de desembre 2014. 
 
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 del següent 
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A C O R D 
 
Primer: Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
acordada per la seva l’Assemblea General en sessió de data 27 de novembre de 2014, en 
els termes exposats a la part expositiva del present acord i 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 els 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. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 6 de març de 2015. 
 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.”  
 
El senyor Secretari, desprès de demanar la paraula al senyor Alcalde, indica que 
l’adpatació eés necessària també per les determinacions que conté al respecte dels 
consrocis la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
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 inicialment la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
acordada per la seva l’Assemblea General en sessió de data 27 de novembre de 2014, en 
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els termes exposats a la part expositiva del present acord i 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 els 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. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE  LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL BAGES PE R A LA 
GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que a l’assemblea general del Consorci on es va aprovar 
inicialment la modificació dels estatuts hi va asistir el senyor regidor delegat de l’àrea 
de medi ambient, primer tinent d’Alcalde i representant de l’Ajuntament al Consorci, 
Òscar Aparicio, i que en aquest cas l’objectiu és el mateix que en el punt anterior de 
l’ordre del dia, i consisteix en adaptar els estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, així com tal com s’ha indicat, 
a la Llei 15/2014 de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i d’altres 
mesures de reforma administrativa. 
 
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:  
 
“Atès que l’Ajuntament de Castellgalí forma part del Consorci del Bages per a la gestió 
de residus, el Consell Plenari del qual ha adoptat, en sessió de data 1 de desembre de 
2014, l’acord que transcrit literalment diu: 
 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 10 

“Primer.-  Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci del Bages per 
a la gestió de residus, per adaptar-los a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, que afecta 
a diversos articles i que queden redactats conforme a allò expressat en l’annex a aquest 
acord, del qual és part integrant. 
 
Segon.- Sotmetre al tràmit d’informació pública l’expedient de modificació dels 
estatuts, amb la determinació que, si no es formula cap al·legació, l’acord esdevindrà 
definitiu. 
 
Tercer.- Demanar als ens consorciats la ratificació d’aquesta modificació dels estatuts, 
per majoria absoluta dels respectius òrgans plenaris, així com l’encomanda de gestió al 
Consorci dels tràmits que puguin realitzar-se conjuntament. 
 
Quart.- Aprovada per tots els ens consorciats aquesta adaptació dels Estatuts del 
Consorci, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat. Còpia de l’expedient serà tramés a la Direcció General d’Administració 
Local per a la inscripció de la modificació dels estatuts a la secció corresponent del 
Registre d’ens locals de Catalunya. 
 
Cinquè.- Habilitar el president del Consorci o persona en qui delegui per a la signatura 
de tota la documentació que calgui per a l’efectivitat dels acords presos.”. 
 
Vist que amb data 18 de febrer del present s’ha rebut en aquest Ajuntament (registre 
d’entrada núm. 370) 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 la seva adaptació 
al que preveu la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa, ja que la seva Disposició transitòria sisena, 
estableix un termini de sis mesos per a l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les 
seves previsions, concretament a les establertes als articles 12, 13 i 14 de la citada llei, 
relatives a causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci, els 
efectes d’aquest dret de separació i la liquidació del consorci. 
 
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 
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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 exigibles per a l’aprovació. 
 
Vist que  l’article 313 del propi Reglament determina, al respecte del procediment de 
constitució dels consorcis, els següents tràmits: 
 

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 22 dels estatuts del Consorci del Bages per a la gestió de residus 
estableix el procediment de modificació dels mateixos. 
 
Vist l’informe de Secretaria de l’Ajuntament que obra a l’expedient 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 del Bages per a la 
gestió de residus, acordada pel seu Consell Plenari en sessió de data 1 de desembre de 
2014, per tal d’adaptar-los a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
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sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, que afecta a diversos articles 
i que queden redactats conforme allò expressat a l’annex del present 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 del Bages per a la gestió de residus perquè faci la 
publicació corresponent al tràmit d’informació  pública en els diaris oficials de manera 
conjunta, en nom de tots els 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 del Bages per a la gestió de residus. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 9 de març de 2015. 
 
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 inicialment la modificació dels estatuts del Consorci del Bages per a la 
gestió de residus, acordada pel seu Consell Plenari en sessió de data 1 de desembre de 
2014, per tal d’adaptar-los a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
sector públic i d’altres mesures de reforma administrativa, que afecta a diversos articles 
i que queden redactats conforme allò expressat a l’annex del present 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 
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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 del Bages per a la gestió de residus perquè faci la 
publicació corresponent al tràmit d’informació  pública en els diaris oficials de manera 
conjunta, en nom de tots els 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 del Bages per a la gestió de residus. 
 

6. 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, SA”, RELATIVA A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACIÓ I DEL S 
ABONATS DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2014. 
 
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 quart trimestre de l’any 2014, segons escrit presentat amb 
data 26 de gener de 2015 (Registre d’entrada núm.: 161/15). 
 
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 
4t. trimestre de 2014, saldo a favor de l’Ajuntament .................. 17.501,41 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
4t. trimestre de 2014, saldo a favor de l’Ajuntament .................... 1.700,51 € 

 
 
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 4t. 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 19.201,92 €. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 3 de març de 2015. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
A la fase de debat, la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló, pren la paraula per a dir que el seu grup municipal s’abstindrà tal 
com ha fet en el tema relatiu a l’aigua i que a propòsit que ara s’acaba el mandat, volen 
dir que durant aquestas darrers anys s’ha parlat de moltes coses relacionades amb 
l’aigua, de posibles projectes d’òsmosis i de moltes coses que han quedat enrera, i que sí 
que entenen que respecte de la qualitat de l’aigua, sobretot pel que fa a la calç, no s’ha 
millorat, tractant-se d’un problema que perjudica en moltes coses i que és un tema que 
ha quedat pendent, per la qual cosa, tal com ha dit, s’han abstingut en les sessions del 
ple i volen fer palesa novament la seva queixa respecte del problema de la qualitat de 
l’aigua i s’abstindran avui.  

 
El senyor Alcalde li respon que és evident que el servei no s’ha prestat amb unes 
condicions òptimes i adequades com tothom desitjaria i que respecte de la qualitat de 
l’aigua, tot i que n’han parlat en diferents moments i hi havia proyectes molt ambiciosos 
que no han estat possibles per les condicions econòmiques que suposaven aquestes 
alternatives i el que s’ha seguit es prestant el servei el millor possible, fent esment a que 
tots els pobles que queden per sota de la conca minera del Bages, de Sallent, Súria o 
Cardona, es troben en condicions similars pel que fa a la qualitat de l’aigua. 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el pleacorda per cinc vots a favor, que es 
corresponen als/les cinc regidors/es adscrits/es al gruo 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 4t. 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 19.201,92 €. 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 15 

 
 
  
7. 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 QUART 
TRIMESTRE DE L’ANY 2014, RELATIU A LA GESTIÓ DEL SE RVEI 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 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 quart trimestre de l’any 2014, segons escrit presentat amb 
data 26 de gener de 2015 (Registre d’entrada núm.: 161/15). 
 
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 
4t. trimestre de 2014, saldo a favor de l’Ajuntament .................. 17.501,41 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
4t. trimestre de 2014, saldo a favor de l’Ajuntament .................... 1.700,51 € 

 
 
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 4t. 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 19.201,92 €. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
 
Castellgalí, 3 de març de 2015. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
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“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons escrit 
presentat amb data 26 de gener de 2015 (Registre d’entrada núm.: 161/15), corresponent al quart 
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 quart trimestre de 
2014, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 21.677,32 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
 
Castellgalí, 3 de març de 2015. 
 
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/es al Grup Municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-PM” i quatre abstencions, les quals es corresponen als quatre 
regidors/es adscrits/es al Grup Municipal de “Convergencia i Unió” presents a la sessió, 
i en conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que transcrit literalment diu:   
 
“Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del quart 
trimestre de 2014, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de 21.677,32 €.” 

 
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ 
DE L’EXERCICI 2014 PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GES TIÓ TRIBUTÀRIA 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
El senyor Alcalde diu que tal com és habitual, dins del primer trimestre de cada 
exercici, cal aprovar el compte de gestió i recaptació de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, palesant la sort que tenen els ajuntaments de la 
provincia de Barcelona de disposar de l’ajut d’un Organisme que per la seva capacitat 
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tècnica i experiència, presta un gran servei especialment pel que respecta als petits 
municipis. 
 
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:  
 
“Atès que d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
106.3 de la de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 8 b) 
del Reglament General de Recaptació, aprovat pel R.D. 939/2005 de 29 de juliol, el ple 
de l’Ajuntament de Castellgalí va aprovar efectuar la delegació a la Diputació de 
Barcelona de les facultats de gestió i recaptació dels ingressos tributaris que consten al 
Compte de Gestió de l’Organisme de Gestió Tributària d’aquest últim Ens, corresponent 
a l’any 2014 i que integra l’expedient. 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus 
públics liquidats corresponents a aquest Ajuntament. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb 
els fons transferits a l’Ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a 
cobrar, com estableix l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març i que importa les quanties següents: 
 

• Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014: 
 

Rebuts                             2.164,77 
Liquidacions                           74.779,87 

 
 
• Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014: 
 

Rebuts                         455.187,99 
Certificacions                         803.706,74 

 
 
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 : 
 
Primer : Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2014 presentat per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Notificar el precedent acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.  
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 3 de març de 2015 
 
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 el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2014 presentat per 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Notificar el precedent acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.  
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOS T DE 
L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2015. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que el projecte de pressupost està integrat per tots els 
documents que l’han de conformar. 
 
Diu a continuació que per fer l’explicació des d’un punt de vista més entenedor, aquest és un 
pressupost en any electoral i que no sap si es poden fer dos pressupostos però que ell i l’equip 
de govern municipal crecen que es poden fer els pressupostos de dues maneres en any electoral, 
dels quals un és fet amb rigor i tocant de peus a terra i l’altre és fer-lo de manera expansiva. 
Indica al respecte d’això darrer que en un any electoral es podria caure en la tentació de fer un 
pressupost amb projectes que possiblement ni ells mateixos tinguessin clar que es poguessin 
materialitzar ni que es poguessin concretar en el transcurs del que queda d’aquest exercici 2015 
i que han cregut que és més responsable i més correcte fer un pressupost ajustat a la situació 
actual i amb el rigor de no fer res que no correspongui i que pugui condicionar l’acció de govern 
del futur equip de govern de l’Ajuntament després de les eleccions del proper 24 de maig i que 
per tant és un pressupost que si l’haguessim de cualificar i li haguessim de posar un adjectiu 
seria el de que és rigoros, realista i és ajustat a la situació del moment. Afegeix que pel que fa a 
l’estat d’ingressos permetria més marge s’hi consignes el que indiquen els padrons dels tributs 
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però que, per aquest concepte de rigor, s’efectua una estimació del que es pot preveure recaptar 
amb període voluntari i en executiva.  
 
A continuació diu que com és habitual al capítol 1 de l’estat d’ingressos es nodreix de l’IBI, de 
l’IAE i de les Plusvalues, indicant al respecte d’aquestes últimes que també s’ha fet una previsió 
molt restringida pel que fa a la seva quantificació. Pel que respecta a l’IAE manifesta que 
esperant que cap empresa de les situades en el polígon deixi de ser operativa, es manté una 
previsió igualment rigorosa. En tercer lloc pel que respecta a l’Impost sobre Construccions, 
Instal· lacions i Obres indica que s’ha fet una estimació de 10.000 €, la qual també es considera 
molt ajustada. Exposa així mateix que pel que respecta al capítol 3 s’ajusta al que es preveu 
recaptar pel servei d’abastament d’aigua potable en 317.859,72 € en atenció a la tendencia de 
menys consum que s’ha detectat l’any 2014. Pel que fa a la resta de taxes com poden ser les de 
recollida de residus sòlids urbans, escola bressol, cementiri, piscina, etc, es manté una previsió 
ajustada a l’efectivament recaptat.  
 
Prossegueix la seva exposició indicant que pel que respecta al capítol 4 la participació en els 
ingressos de l’estat augmenta raonablement respecte del previst en l’exercici anterior en funció 
del que ha comunicat el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, manifestant que 
aquest és un ingrès del tot segur. Indica així mateix que pel que fa el fons de cooperació local de 
la Generalitat de Catalunya es manté la mateixa previsió que l’exercici anterior, si bé amb 
l’incertesa de si es rebrà efectivament, ja que s’esta pendent de l’ingrès del Fons de Cooperació 
Local dels exercicis 2013 i 2014, i que ja que els pressupostos de la Generalitat aprovats fa unes 
setmanes així ho preveuen.  
 
Pel que respecta a les subvencions atorgades per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya es manté la previsió ajustada d’acord amb els diferents àmbits pels quals s’atorguen. 
Així per exemple cal dir que la Diputació de Barcelona atorga les subvencions al funcionament 
de les escoles bressol en virtut d’un conveni formalitzat entre la Diputació i la Generalitat. Es 
preveuen igualment les subvencions pel manteniment de l’ambulatori, serveis socials, jutjats de 
pau, així com les petites subvencions per activitats que atorga la Diputació de Barcelona i que se 
sol·liciten en funció de les previsions de cada regidoria.  
 
Exposa així mateix que s’incorporen les subvencions de la Diputació de Barcelona 
corresponents a la línia de suport d’ocupació local i de reactivació econòmica, pel que fa a la 
Fase 1 i Fase 2, que contemplen no només els plans d’ocupació sinó també el material vinculat a 
aquests plans d’ocupació.  
 
Pel que respecta al capítol 7 de l’estat d’ingressos diu el senyor Alcalde que es contemplen les 
subvencions pel finançament d’inversions de les que ja s’ha confirmat que es rebran i n’hi ha 
algunes que ja es contemplaven al pressupost del 2014, com pot ser el reasfaltat de tràms de vies 
públiques o l’eficiència energètica però que no s’ha iniciat el tràmit per a la seva licitació. 
Afegeix que si contemplen també les subvencions corresponents a la Reforma del pavelló 
municipal fase 1 i fase 2, una de les quals bé a travès d’una convocatòria de la que ja se’n va 
donar compte al ple i una altre per import de 70.000 € que prové de l’atorgament d’un ajut de 
presidencia de la Diputació de Barcelona i que també s’hi inclou la última actuació que queda 
pendent del Programa Viure al Poble corresponent al Pla de dinamització comercial i serveis de 
proximitat.  
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A continuació procedeix a exposar el contingut de l’estat de despeses, indicant que pel que 
respecta al capítol 1 relatiu a les despeses de personal no hi ha un increment de la massa salarial 
atenent a la congelació de les retribucions que seguéis vigent si bé s’ha de destacar que s’ha 
incorporat la recuperació del 25% de la paga extraordinària de l’any 2012. Afegeix que pel que 
respecta a la retribucions per dedicacions parcials dels membres electes que tenen reconeguda la 
dedicació parcial, en atenció a aquest criteri de rigorositat s’ha previst consignació fins al mes 
de juny ja que serà en tot cas el ple qui en el proper cartipàs municipal determinarà el que sigui 
aplicable al respecte. Pel que fa també al capítol 1 indica que s’hi ha previst els plans 
d’ocupació que van vinculats amb les subvencions a les que ha fet referència abans.  Conclou 
dient que com es pot comprovar no hi ha grans canvis ni augments pel que fa al personal 
funcionari-laboral tot i que considera que pertocaria com a mínim poder aplicar, no per norma 
imposada sinó perquè s’ho mereixen l’increment com a mínim de l’IPC com s’havia fet com 
bastant d’anys.  
 
Pel que respecta al capítol 2 manifesta el senyor Alcalde que aquí s’ajusten les consignacions 
dels diferents serveis en funció de l’estimació de la liquidació de l’any anterior, destacant que hi 
ha una reducció del consum d’energia elèctrica o de les despeses de telefonia que són fruit dels 
nous contractes de subministrament i de l’adhesió que ha fet l’Ajuntament a mecanismos de 
compra centralitzada promoguts pel Consorci LOCALRET i per la Diputació de Barcelona. 
 
Indica a continuació que les depeses d’assegurances per import de 18.000 € es mantenen ja que 
s’han de fer assegurances per quasibé tot, com pot ser el casal d’estiu, les colonies de setmana 
santa, les de responsabilitat civil, els vehicles, etc. Així mateix indica que es contempla un petit 
increment pel que respecta a les festes populars amb un total de 40.000 €. Exposa així mateix 
que es contemplen els costos dels treballs efectuats per empreses així com pels estudis i treballs 
tècnics i que també les indemnitzacions per actes de servei dels càrrecs electes o del personal 
quan hi hagin desplaçaments necessaris. Pel que respecta al capítol 3 de despeses financeres 
manifesta que aquesta aplicació pressupostaria hauria de pujar una mica més respecte a 
l’exercici anterior però que cal indicar que el govern central, tot i que ell no pugui compartir 
personalment moltes de les decisions que pren, a acordat que tots els Ajuntaments que es troben 
adherits al Pla de pagament a proveïdors, l’exempció del pagament d’interessos durant tota la 
seva vigència. Pel que respecta al capítol 4 relatiu a les transferències corrents hi figuren les 
aportacions que s’han de realitzar d’acord amb els diferents convenis que es tenen amb el 
Consell Comarcal del Bages o amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet pel que fa al Pla 
Educatiu d’Entorn. Prossegueix indicant que pel que respecta al capítol 6 relatiu a les inversions 
reals s’hi han previst aquelles que es té la seguretat d’executar així com les que no es van poder 
efectuar a l’exercici anterior i diu que es manté la instal·lació de la plataforma elevadora de 
l’edifici de l’Ajuntament que es preveu finançar unicament amb recursos propis atenent a la 
derogació del Pla Únic d’Obres i Serveis. Per últim, pel que respecta al capítol 9 indica que s’hi 
contemplen les amortitzacions dels prèstecs vigents, que bàsicament són els ajuts de caixa 
atorgats per la Diputació de Barcelona els quals no meriten interessos i que també hi ha 
l’operació de crèdit per la portada d’aigua al polígon industrial Pla del Camí el qual al 2015 serà 
l’últim any de vigència.  
 
Conclou dient que aquesta és l’explicació del pressupost de l’exercici 2015 el qual esta integrat 
també per l’annex de personal, l’annex d’inversions, les bases d’execució, la memòria de 
l’Alcaldia, l’estat del deute, l’informe de secretaria d’intervenció, així com, l’informe 
acreditatiu de que es compleixen els requisits de la Llei orgànica d’estabilitat i sostenibilitat 
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pressupostària i que insisteix que s’ha tingut present que ens trobem en un any electoral i que el 
pressupost disminueix gairebé un 7% respecte al de l’exercici anterior.  
 
A la fase de debat intervé la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló qui diu que en primer lloc voldrià comentar que des dels 8 anys que esta 
de regidora és el primer cop que per un cumul de circunstàciens no han pogut venir a buscar la 
documentació del pressupost i que per tant la intervenció del seu grup haurà de referir-se a 
l’explicació que el senyor Alcalde ha fet ara, tenint que dir que s’abstindran ja que sinó han 
pogut consultar-lo tampoc té sentit votar en contra. Indica que demanaran còpia de la 
documentació i que al respecte de que l’equip de govern haurià pogut inflar el pressupost, si el 
que ha explicat sobre els padrons i l’efectivament recaptat, ella troba molt encertat actuar de 
manera prudent i més veient els números que s’han comentat anteriorment pel que fa a la 
recaptació d’impostos i a la situació econòmica en que encara ens trobem. Afegeix que voldrià 
preguntar si el tema dels interessos que s’han deixat de pagar ho han estat d’ara en endavant 
amb caràcter retroactiu o si només és per aquest any i que si aquesta exempció no té caràcter 
retroactiu serià just que augmentes la seva aportació al govern de l’estat, ja que quan ha tingut 
l’oportunitat a cobrat interessos.  

 

Procegueix la seva intervenció dient que és bo que finalment, després de tant de temps, s’hagi 
reduït les consignacions de despesa de l’electricitat i de telefònia i que també ens hem de 
felicitar perquè finalment l’edifici de la seu de l’Ajuntament estarà adaptat l’any 2015 en dotar-
se d’un ascensor. Si bé al seu entendre no lliga gaire, si realment ho ha entès be, és un agument 
per import de 40.000 € per festes populars, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que aquest 
import és el total de l’aplicació pressupostaria.  

 

Afegeix a continuació la senyora regidora Eva Llovet que ella creu que malaudarament estem en 
una situació en que no es poden fer grans meravelles ni grans desgràcies perquè la situació 
econòmica en general es molt complicada i que llavors entenen que en els pressupostos hi ha un 
marge molt petit però si que voldria dir que el senyor Alcalde ha manifestat que ell haguès 
pogut fer un pressupost electoralista i que ella creu que abans de fer un pressupost electoralista, 
li ha resultat millor inaugurar coses l’últim any, fer celebracions una mica més grosses que les 
darreres, reasfaltar carrers l’últim any, fer senyalitzacions, coses que es podrien haver fet abans, 
o com els plans d’ocupació, ja que ell creu que aquestes coses són més electoralistes que fer els 
pressupostos una mica inflats.  

 El senyor alcalde li respon que per suposat les coses van com van i que tindran accès i 
disposaran de tota la documentació com sempre s’ha fet, abans o desprès de la sessió del ple, 
així com també, vol felicitar-los a tots plegats per la conincidencia en algunes valoracions, com 
per exemple la relativa a la prudencia. Indica que pel que respecta als interessos de la operació 
de crèdit del Pla d’ajust que recordaran que els dos primers anys eren de carència i que l’any 
passat va ser el primer en que es varen començar a pagar interessos i que per tant se n’han pagat 
molt pocs si bé evidentment considera que no s’haurien d’haver pagat mai però el que és evident 
també és que el pla d’ajust va ajudar a l’econòmia productiva de diferents empreses petites i 
mitjanes i que per tant el pla d’ajuts va ser un mecanisme, que pot ser discutible, per el qual s’hi 
van afegir forces Ajuntaments, però que de fet si estaven barallant, sigui dit entre cometes, el 
govern central i les comunitats autonomes pel que respecta al compte de liquiditat autonomica i 
que el govern central va veure que si nomès ho feia amb les comunitats autonomes no quedava 
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bé, i que de rebot ha anat bé a tots els Ajuntaments que si han acollit i que a partir d’ara serà un 
prestèc similar als ajuts de caixa de la Diputació de Barcelona que es retornen en 10 anys i sense 
interessos. Procegueix dient que efectivament es preveu una disminució del cost d’alguns 
subminisraments com pot ser l’electricitat o la telefonia fixa i mobil i de dades ja que 
l’Ajuntament s’ha anat acollint a diferents compres agregades, ja sigui de la Diputació, del 
Consell Comarcal o promogudes per l’ACM. Respecte de l’ascensor han d’assumir la 
responsabilitat de que l’edifici ha d’estar adaptat i que sinó s’hagues derogat al Pla Únic 
d’Obres i Serveis que és on es tenia subvenció de la Generalitat, possiblement el dia d’avui 
també ho tindrien. Pel que respecta a les festes populars, tal com li he aclarit no es tracta de que 
hagin augmentat en 40.000 € sinó que l’any passat es tenien 30.000 € i escaix i aquest any se 
n’han consignat 40.000 €, la qual cosa és deu més que res perquè la festa major és el que genera 
més despeses a l’agost, com cada any, i per tant sigui qui sigui qui governi que hi pugui fer front 
en principi com sempre sense problemes.  
 
Diu també el senyor Alcalde que respecte a l’alusió que ha fet la senyora Eva Llovet relativa a 
les grans meravelles o grans desgràcies, ell no sap si es podrien fer grans meravelles, però que 
grans desgràcies a vegades se’n poden fer i no cal, ja que tenen a vegades també exemples 
d’altres administracions que aprofitant moments electorals fan coses que no pertoquen i que 
això acaba afectant a futurs equips de govern i finalment pel que ha fet referència que eren 
electoralistes, algunes inauguracions, plans d’ocupació o senyalitzacions, hi ha coses que no les 
ha determinat en el calendari l’equip de Govern possant per exemple tot el que fa referència als 
plans d’ocupació o a les subvencions que han vingut de la Diputació de Barcelona consistents 
en plans de suport als Ajuntaments la majoria dels quals s’han resolt al segon semestre del 2014. 
Indica així mateix que hi ha actuacions com la senyalització turística o com la intervenció al 
mur del castell que depenien del finançament del programa Viure al poble amb fons FEDER i 
que és legalment necessari efectuar les licitacions amb tota la seva tramitació.  
 
Conclou la seva intervenció dient que en definitiva tampoc han estat grans inaguracions, ni 
grans actuacions i que per exemple la pista multiesportiva encara s’esta fent, la qual esta 
finançada amb una subvenció de la Diputació de Barcelona o per exemple el projecte 
museogràfic encara s’esta executant, i que ambdues actuacions no es podran inaugurar de forma 
expresa però si posar-les en funcionament. Per últim el senyor Alcalde vol agrair el 
posicionament d’abstenció respecte del pressupost que ha fet constar la senyora portaveu del 
grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló. 

 

A continuació pren de nou la paraula la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i 
Unió”, Eva Llovet i Castelló qui diu que és evident que una cosa són els calendaris relatius a les 
subvencions o ponts d’actuació però que si és cambies una mica el xip i les coses es fessin 
durant els quatre anys, la qual cosa ho diu en sentit general i no com una cosa particular de 
l’Ajuntament, el que també resulta clar que hi ha coses que es fan els últims 4 o 5 mesos i es 
podrien fer durant els quatre anys.  

  

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:  

 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 23 

“Vist el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Castellgalí per a l’exercici de 2015 que 
formula l’Alcaldia-Presidència del mateix, en la forma prevista pels articles 168 del R. D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’art. 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de l’esmentada Llei, en matèria pressupostària. 
 
Atès que el mateix conté la documentació que exigeix l'article 168 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 
5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Considerant que el pressupost de l’exercici de l’any 2015 assoleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, compleix el càlcul de la regla de la despesa i l’objectiu del deute previst a la 
LL.O. 2/2012 del 27 d’abril. 
 
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 inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2015, el qual es presenta 
anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de DOS MILIONS QUATRE-
CENTS TRENTA-NOU MIL SET-CENTS SETANTA-CINC AMB TRENTA CÈNTIMS 
D’EURO (2.439.775,30 €), així com les Bases d’Execució del mateix i la plantilla orgànica de 
personal, que conté el següent resum per capítols de l’estat d'ingressos i de despeses, tenint en 
compte que el mateix assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compleix el càlcul de la 
regla de la despesa i l’objectiu del deute previst a la LL.O. 2/2012 del 27 d’abril: 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2015 
ESTAT DE DESPESES AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAL 

 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 DESPESES DE PERSONAL    603.745,53 
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   

      1.207.404,94 
3 DESPESES FINANCERES            24.550,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS          149.322,83 
6 INVERSIONS REALS          316.589,69 
7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL                    0      
8 ACTIUS FINANCERS                    0 
9 PASSIUS FINANCERS          138.162,31 
  

TOTAL DESPESES 
 

 
      2.439.775,30 
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PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2015 
ESTAT D’INGRESSOS AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 

 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 IMPOSTOS DIRECTES         980.478,94 
2 IMPOSTOS INDIRECTES           10.000,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS         617.107,25 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS         551.472,63 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS       2.100,00 
6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                    0,00               
7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL         278.615,98 
8 ACTIUS FINANCERS              0,00 
9 PASSIUS FINANCERS                    0,00 

  
TOTAL INGRESSOS 

 

 
     2.439.775,30 

 
 
Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies a comptar des del 
primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, 
per tal que les persones interessades el puguin examinar a la Secretaria Municipal en hores 
d’atenció al públic per tal de formular les al·legacions i reclamacions que consideren 
convenients, amb el benentès que de no produir-se’n cap s’entendrà aprovat definitivament en 
els termes del que disposa l’article 169.1 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual 
s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i un altre al Departament de Governació i relacions 
institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 11 de març de 2015 
 
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 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:   
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Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2015, el qual es presenta 
anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de DOS MILIONS QUATRE-
CENTS TRENTA-NOU MIL SET-CENTS SETANTA-CINC AMB TRENTA CÈNTIMS 
D’EURO (2.439.775,30 €), així com les Bases d’Execució del mateix i la plantilla orgànica de 
personal, que conté el següent resum per capítols de l’estat d'ingressos i de despeses, tenint en 
compte que el mateix assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, compleix el càlcul de la 
regla de la despesa i l’objectiu del deute previst a la LL.O. 2/2012 del 27 d’abril: 
 

PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2015 
ESTAT DE DESPESES AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA I FUNCIONAL 

 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 DESPESES DE PERSONAL    603.745,53 
2 DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS   

      1.207.404,94 
3 DESPESES FINANCERES            24.550,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS          149.322,83 
6 INVERSIONS REALS          316.589,69 
7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL                    0      
8 ACTIUS FINANCERS                    0 
9 PASSIUS FINANCERS          138.162,31 
  

TOTAL DESPESES 
 

 
      2.439.775,30 

 
 
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI DE 2015 

ESTAT D’INGRESSOS AMB CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA 
 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ EUROS 
   
1 IMPOSTOS DIRECTES         980.478,94 
2 IMPOSTOS INDIRECTES           10.000,00 

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS         617.107,25 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS         551.472,63 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS       2.100,00 
6 ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS                    0,00               
7 TRANSFERÈNCIES  CAPITAL         278.615,98 
8 ACTIUS FINANCERS              0,00 
9 PASSIUS FINANCERS                    0,00 

  
TOTAL INGRESSOS 

 

 
     2.439.775,30 
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Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies a comptar des del 
primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, 
per tal que les persones interessades el puguin examinar a la Secretaria Municipal en hores 
d’atenció al públic per tal de formular les al·legacions i reclamacions que consideren 
convenients, amb el benentès que de no produir-se’n cap s’entendrà aprovat definitivament en 
els termes del que disposa l’article 169.1 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual 
s’aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost al Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i un altre al Departament de Governació i relacions 
institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ACORD  DE 
RECUPERACIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE 
DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT. 
 
El senyor alcalde exposa al ple que tal com s’ha indicat el pressupost de l’exercici 2015 
ja contempla la previsió de l’import per poder atendre el pagament del 25% de la paga 
extraordinària de desembre de 2012 del personal de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
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 que per acord del Ple de l’Ajuntament de Castellgalí en sessió ordinària del dia 28 de 
novembre de 2012 es va aprovar, d’acord amb l’article 2 Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat i 
l’article 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos de l’Estat per l’exercici 2012, la no disponibilitat 
dels crèdits pressupostaris del pressupost 2012 a conseqüència de la supressió de la paga 
extraordinària. 

Atès que la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 ha establert, amb caràcter de bàsic, que cada 
administració pública, en el seu àmbit, podrà aprovar l’abonament de les quantitats amb els 
límits establerts en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 
2012, per aplicació del RDL 2012. 

Vist l’informe de l’Interventor municipal de data 10 de març del present respecte al compliment 
dels criteris i procediments establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i estabilitat financera per part de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
Considerant que a les aplicacions pressupsotàries  920/120.09 i 920/130.02 del pressupost de 
l’exercici 2015 hi ha consignació adequada i suficient per atendre la despesa. 
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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, d’acord amb la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, l’abonament al personal municipal de les 
quantitats que tot seguit s’indiquen en concepte de recuperació, en la part meritada a l’entrada 
en vigor del RDL 20/2012, dels imports efectivament deixats de percebre com a conseqüència 
de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012: 

• Personal funcionari: 3.759,74 € 
• Personal laboral: 3.442,07 € 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 11 de març de 2015. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, 
pregunta si la paga extraordinària no es recupera totalment. 
 
El secretari interventor, després de demanar la paraula a la presidencia diu que quan es va 
suprimir la paga extraordinària de 2012 es va dir que si la cojuntura econòmica del 2015 ho 
permetria es procediria a retornar-la però que finalment només s’ha optat per poder retornar el 
25%, atès que es tracta dels 44 dies que ja s’havien meritat fins a l’entrada en vigor del Reial 
Decret 20/2012 de 13 de juliol.  
 
La senyora regidora Eva Llovet manifesta que durant aquest any, com que també hi ha eleccions 
a la vista es recuperarà totalment, i que tan de bo sigui així.  
 
Acte seguit el senyor Alcalde diu que aquesta devolució parcial afecta al personal funcionari i 
laboral de les administracions públiques i que a detall de recordatori, els càrrecs electes en el 
seu moment ja varen renunciar a la paga extraordinària tota sencera.  
  
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, d’acord amb la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, l’abonament al personal 
municipal de les quantitats que tot seguit s’indiquen en concepte de recuperació, en la part 
meritada a l’entrada en vigor del RDL 20/2012, dels imports efectivament deixats de percebre 
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com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes de desembre 
de 2012: 

• Personal funcionari: 3.759,74 € 
• Personal laboral: 3.442,07 €” 
 
 
11. PRECS I PREGUNTES 
 
Cap regidor/a no en formula cap.  
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores i 15 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. 
 
       
 
 
 
 


