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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT 
DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 16 DE MARÇ DE 2016. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 6 minuts del dia 16 
de març de 2016, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar una sessió extraordinària, sota la presidència de l’Il· lm. Sr. Alcalde, Cristòfol 
Gimeno i Iglesias i amb l’assistència dels/les senyors/es regidors/es, Rosa Maria Serra i 
Oliva, Miguel Largo Coca, Òscar Aparicio i Ledesma, 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/les 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 la senyora regidora Carolina Herrero i Ruiz, adscrita al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés”, qui ha excusat 
prèviament la seva absència a la Secretaria Municipal. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 6 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 LA PROPOSTA D’ACORD DE 

L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DEL COMPTE  
GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ CORRESPONENT  A 
L’EXERCICI 2014. 

 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que una vegada efectuat l’informe de la Comissió 
Especial de Comptes, i havent estat efectuat el tràmit de la informació pública sense que 
s’hagi presentat cap al·legació, correspon fer l’últim tràmit consistent en l’aprovació del 
Compte General de l’exercici del 2014 pel ple de la Corporació. 
 
Afegeix que una vegada aprovat s’enviarà a la Sinsdicatura de Comptes de la 
Generalitat de Catalunya i al Tribunal de Cuentas per a la seva fiscalització. 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 2 

Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a donar 
lectura de la proposta d’acord que integra l’expedient, la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Vist que els estats i comptes anuals i els seus annexos que han estat formats i elaborats 
per l’Ajuntament de Castellgalí, comprensius de totes les operacions pressupostàries, 
independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria portades a terme durant l’exercici 
de 2014, d’acord amb el que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, 101 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, 
l’article 212 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós  de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la regla 100 de l’Ordre EHA/4041/2004 de 
23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model Normal de Comptabilitat 
local. 

Atès que la Intervenció ha format el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de 
l’exercici de 2014, el qual està integrat pel Compte del propi Ajuntament i vistos els 
informes de Secretaria i de la Intervenció que obren a l’expedient. 

 
Vist que els comptes i estats expressats consten de les parts que determinen les 
disposicions esmentades i que la seva estructura i contingut s’adapten a la prevista en  
la Instrucció de Comptabilitat i per altra part s’acompanyen als estats anuals els annexos 
que en la mateixa es preveuen, amb l’objecte d’ampliar la informació que en ells es 
contenen. 

 
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Il.lm. Sr. Alcalde-
President. 
 
Tenint en compte que examinat el Compte General i els seus justificants s’informà 
favorablement per la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament reunida el dia 4 de 
febrer de 2015 per la qual cosa el Compte General juntament amb l’informe esmentat 
restà exposat al públic, prèvia inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de data 11 de febrer de 2015, i al tauler oficial d'edictes de la Corporació,  pel 
termini de quinze dies, durant els quals i vuit més no es presentà cap al·legació. 
 
Considerant que havent-se complert els tràmits i requisits exigits per la legislació 
vigent, procedeix de conformitat amb allò que estableix l’article 212.4 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 
de març, sotmetre el Compte General a l’aprovació del ple acompanyat de l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes. 
 
Tenint en compte que els comptes i estats anuals que integren el present Compte 
General apareixen justificats mitjançant els corresponents documents comptables, 
excepció feta de les operacions fraudulentes que s’han detectat a l’informe de la 
Intervenció que obra a l’expedient de la liquidació de l’exercici així com a l’informe 
d’auditoria sol·licitat per aquest Ajuntament i que han motivat la presentació de 
l’oportuna denúncia al Ministeri Fiscal amb data 5 de novembre de 2015,  i  es 
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justifiquen entre d’altres a través dels estats de despeses i d’ingressos del pressupost 
inicialment aprovat per l’exercici que es liquida, les modificacions de crèdit de l’estat de 
despeses i les previsions de l’estat d’ingressos, les rectificacions i anul·lacions de drets, 
així com els saldos bancaris en els mateixos períodes i relacions nominals de creditors i 
deutors. 

 
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 el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 
2014, composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del 
R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril i 
integrat pel Compte de la pròpia Corporació el qual ha estat rendit per l’Il.lm. Sr. 
Alcalde-President. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que 
preveu l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes 
així com al Tribunal de Cuentas, de conformitat amb el que disposa l’article 212.5 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
El senyor Alcalde pregunta si algun grup municipal desitja fer ús de la paraula, i en no 
produir-se cap intervenció, es procedeix a la votació de la proposta d’acord. 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda, per sis vots a favor, que es 
corresponen als sis regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-CP” presents a la sessió i quatre abstencions, les quals es corresponen als dos 
regidors/es adscrits al grup municipal d’”Esquerra Republicana de Catalunya-AM” 
presents a la sessió i als dos regidors adscrits al grup municipal de “Convergència i 
Unió” presents a la sessió, la seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix quórum, 
l’adopció de l’acord que transcrit literalmente, diu: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 
2014, composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del 
R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril i 
integrat pel Compte de la pròpia Corporació el qual ha estat rendit per l’Il.lm. Sr. 
Alcalde-President. 
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Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que 
preveu l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes 
així com al Tribunal de Cuentas, de conformitat amb el que disposa l’article 212.5 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 

L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE L 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DE 
L’EXERCICI 2016. 
 

El senyor Alcalde exposa al ple que el projecte de Pressupost conté tota la 
documentació preceptiva i que és la que han tingut els senyors regidors/es a la seva 
disposició , indicant que es desprèn que aquest pressupost segueix una línia similar a la 
de l’any passat, en tant en quant no hi ha moltes convocatòries de subvencions, com 
l’any passat, obertes i encara  que per part de la Diputació estan obertes les meses de 
concertació encara no hi ha molts recursos directament assignats, si bé, diu, sí que  hi ha 
una previsió, i que pel que fa al Pla únic d’obres i serveis a la Generalitat de Catalunya, 
s’ha derogat i per tant la possibilitat d’aconseguir alguna subvenció tampoc no és 
possible de moment a no ser que el nou govern de la Generalitat estableixi alguna cosa 
diferent. 
 
Procedeix tot seguit a efectuar un resum de les dades que considera més rellevants i així 
diu que, començant per l’Estat d’ingressos, s’estableix el criteri de no inflar més els 
ingressos del que és estrictament necessari, básicament pel que fa als capítols més 
importants com són els relatius als impostos directes i als impostos indirectes, respecte 
dels quals diu que no s’ha consignat el que és possible recaptar sinó s’ha fonamentat en 
l’efectivament recaptat segons les dades facilitades per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona i pel que respecta a l’Impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres, s’ha tingut en compte el flux de llicències d’obres 
majors en tràmit, amb la qual cosa indica que no s’han inflat les previsions d’ingressos. 
 
Igualment indica que s’ha efectuat el mateix pel que es refereix a les taxes per prestació 
de serveis municipals, i posa de relleu pel que fa a les transferències corrents del capítol 
IV, la participació en els ingressos de l’Estat, amb una previsió de 308.090,04 € i pel 
que respecta al Fons de cooperació local de la Generalitat, diu que correspondria 
ingressar 73.639,46 €, si bé l’Ajuntament té pendent l’ingrés per aquest concepte de part 
de l’anualitat 2012 i la totalitat de les posteriors fins la data, per la qual cosa s’estan fent 
les gestions oportunes ja que el seu ingrés permetria afrontar el pagament de la despesa 
corrent. 
 
Finalment, pel que respecta a l’Estat d’ingressos, manifesta que  només hi ha dues 
aportacions de subvencions d’administracions per a inversions, que en aquest cas és el 
projecte de millora i eficiència energètica amb aquest 111.971,71 € , que és el 100% de 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 5 

la subvenció que vé de la Diputació de Barcelona i que es preveu executar  en aquest 
2016 amb l’ajut de l’oficina de l’energia del Consell Comarcal del Bages, i una segona 
actuació consistent en la sol·licitud a la Diputació de Barcelona per a la instal·lació 
d’una plataforma elevadora a l’Ajuntament,  que ascendeix a 32.973,71 €,  afegint que 
aquesta és una actuació que es tenia  subvencionada en  el Pla únic d’obres i servei del 
2013-2017 que va estar derogat. 
 
Per tot el qual, conclou que  el pressupost d’ingressos ascendeix a 2.465.929,02€ , i que  
és un pressupost molt similar al de  l’exercici 2015, respecte del qual  hi ha un 1.7% de 
diferència. 
 
Prossegueix el senyor Alcalde fent referència a l’estat de despeses del Pressupost, 
començant per indicar que, com és habitual, el que puja més és el capítol II relatiu a les 
despeses corrents ens béns i serveis, amb un import de 1.236.668,23 €, en el que 
destaquen els 306.256,36 € del proveïment d’aigua potable, que vé compensat pels 
ingressos de la taxa, i els imports del servei de recollida de residus sòlids urbans junt 
amb el cost de la gestió i tractament del Consorci de residus del Bages, al marge del 
manteniment de les vies públiques i els equipaments, la qual cosa suposa el 50 % del 
Pressupost, seguit del capítol I de despeses de personal, amb un import de 751.104,34 € 
que respon a tot el funcionament orgànic intern i extern de l’ajuntament, tot el personal i  
l’equip de govern. 
 
Indica a continuació que hi ha una petita diferència en comparació amb el 2015 en 
despeses financeres, concretament de 13.550 € menys, ja que  s’ha acabat de pagar un 
crèdit concertat amb la Diputació de Barcelona mitjançant el programa crèdit local que 
es va formalitzar quan fa deu anys es varen construir els dipòsits d’aigua que estan al 
costat del Polígon El Pla, ja que n’ hi ha dos que són municipals i es va demanar en el 
seu moment 300.000 € de crèdit i en el que l’Ajuntament tenia subvencionats els 
interessos. 
 
Pel que respecta al capítol IV, relatiu a les transferències corrents, que ascendeix a 
aquest 148.964 € i el d’inversions reals al capítol VI que enguany són 155.445,42 €, hi 
ha l’annex de les inversions que comprèn  quatre  actuacions,   una de les quals  és la 
que ha dit del projecte de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic, la 
segona és la plataforma elevadora, després hi ha una previsió de 2.500 € per mobiliari, 
per si s’ha de comprar mobiliari o alguna cosa i una actualització que hem de fer és el 
servidor municipal i alguns equips informàtics municipals amb un pressupost que ens ha 
fet el servei informàtic del Consell Comarcal de 8.000 €, i destaca que per tant aquesta 
també és una diferència rellevant si es compara amb l’exercici anterior, deguda a que 
bàsicament l’any passat encara hi havia més subvencions, tant de bàsicament de 
Diputació i que enguany no hi són, i finalment en el capítol de despeses, al capítol IX 
relatiu als passius financers, que contempla  els crèdits que s’han de tornar per import de 
160.196,60 €, que també si s’ha comparat amb l’any passat, ascendeix una mica més 
bàsicament perquè no hi ha en concret cap crèdit nou sinó perquè enguany la moratòria 
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que el Govern central va donar a tots els ajuntaments d’Espanya que s’havien acollit al 
pla d’ajust, d’un any de carència. 
 
Continua assenyalant que es tracta d’un Pressupost  equilibrat, que respon una mica a 
totes aquestes explicacions que ha donat i òbviament és a la memòria d’alcaldia per 
complementar-ho i es determina quin és el 10% dels recursos ordinaris, per import de 
232.098,33 € que la Llei de contractes del sector públic  estableix com a límit  per a 
poder contractar o establir concessions per part de l’Alcaldia-Presidència i que per tant 
s’ha fet aquest projecte de pressupost amb la voluntat de poder-lo complir, la voluntat 
de poder-lo executar en un percentatge alt però amb criteri objectiu, un criteri de 
prudència i pensar en que la qualitat dels serveis que en aquest moment s’estan prestant 
al  municipi es puguin seguir mantenint, es puguin seguir prestant amb més eficiència si 
cal i establir també criteris d’estalvi en les despeses, com per exemple les relatives a la 
compra agregada dels serveis de telecomunicacions amb telefonia, o la compra agregada 
amb l’Associació Catalana de Municipis pel que fa referència al gas natural, o 
l’electricitat. 
 
Conclou dient que tal com s’explica a la Memòria d’Alcaldia, i també s’estableix en 
l’annex de plantilla de personal, que hi ha el mateix personal que hi havia, però sí que es 
recull, a conseqüència de diferents modificacions legislatives, del propi EBEP,  la 
previsió de que l’arquitecte municipal, l’aparellador municipal, l’enginyer  municipal, la 
treballadora social, es creen les places de personal funcionari i per tant s’hauran de fer 
les convocatòries corresponents d’aquestes figures perquè la llei estableixi aquestes 
persones que fan informes d’aquestes matèries han de ser funcionaris, tal com ja recull 
la jurisprudència. Indica que, en el que sigui possible, s’haurà de fer tot el procediment 
de convocatòria,i  no serà una cosa ràpida ni fàcil, i a més s’incorpora a la plantilla el 
segon vigilant municipal. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a donar 
lectura de la proposta d’acord que integra l’expedient, la qual transcrita literalment, diu: 

 

“Vist el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Castellgalí per a l’exercici de 2016 
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 2016 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. 
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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  

 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2016, el qual es 
presenta anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de DOS 
MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU 
EUROS AMB DOS CÈNTIMS (2.465.929,02 €), 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: 

ESTAT DE DESPESES 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

 1. OPERACIONS NO FINANCERES  
     1.1 OPERACIONS CORRENTS  
1 

    DESPESES DE PERSONAL 
751.104,34 

2     DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS  1.236.668,23 
3 

    DESPESES FINANCERES 
           13.550,00 

4 
    TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

148.964,43 

     1.2 OPERACIONS DE CAPITAL  
6 

    INVERSIONS REALS 
155.445,42 

 
2. OPERACIONS FINANCERES 

 

9 
    PASSIUS FINANCERS 

160.196,60 

 
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 

 

 

 
                                            

2.465.929,02 
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ESTAT D’INGRESSOS  

 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

 1. OPERACIONS NO FINANCERES  
     1.1 OPERACIONS CORRENTS  
1 

    IMPOSTOS DIRECTES 
1.067.595,52 

2     IMPORTOS INDIRECTES 40.000,00 
3 

    TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
599.945,33 

4 
    TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

611.329,39 

5 
    INGRESSOS PATRIMONIALS 

2.113,36 

     1.2 OPERACIONS DE CAPITAL  
7 

    TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
144.945,42 

 
2. OPERACIONS FINANCERES 

 

8 
    ACTIUS FINANCERS 

 

  

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESOS 
 

 
2.465.929,02 

 
 
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, administracions públiques i habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.”. 
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A la fase de debat pren la paraula la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes qui diu que tal com ha dit el 
senyor Alcalde, es tracta d’una previsió ja que evidentment no se sap els ingressos que 
hi hauran i les despeses, i si en el moment de que hi hagi un ingrés molt més elevat del 
que estigues establert dins del pressupost pregunta si es faria pressupost nou, o com 
funciona, o a l’inrevés, si es tracta d’una despesa, a la qual cosa li respon el senyor 
Alcalde qui diu que segons el cas s’ha de fer una modificació de crèdits, que pot venir 
donada per una nova subvenció però també per una despesa que no estigui prevista i que 
això es contempla a les bases d’execució i funciona com una espècie de vasos 
comunicants i no cal fer un nou pressupost. 
 
Desprès de sol·licitar la paraula, el senyor Secretari indica que els ingressos no són 
limitatius mentre que les despeses sí que ho són, i que per exemple, si es liquiden i 
recapten més ingressos dels previstos, no cal modificar el pressupost a no ser que 
vinguin per una subvenció per a finançar una inversió no prevista en el pressupost, cas 
en el que cal tramitar un exepedient de generació de crèdit que segons les bases 
d’execució i el reglament pressupostari del 1990, s’aprova per Decret de l’Alcaldia. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor regidor adscrit al grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Xavier Guix i Carrera, formula una pregunta relativa a una de 
les inversions previstes, concretament la relativa a l’aprofitament que sembla ser que es 
farà aquest any, i desitja saber si es segueix amb el projecte inicial, de reguladors de 
fluxs i si l’estalvi que provocarà en tenir reguladors de flux, o el sistema que es posi, ja 
està contemplat o pressupostat dins de l’apartat de l’enllumenat al capítol II de 
desxpeses corrents, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que al respecte del 
projecte de millora de l’enllumenat públic, de la millora d’estalvi energètic 
d’enllumenat públic, s’ha començat a preparar el plec de clàusules amb el suport de 
l’agència de l’energia del Consell Comarcal del Bages, amb els tècnics del Consell i el 
projecte que es té aprovat és el d’instal.lació de reguladors de flux, a tots el quadres 
d’enllumenat públic, i que és d’aquelles coses que va bé no haver anat de pressa  perquè 
aquesta era una subvenció que es tenia ja l’any passat i que no ho es va poder  fer i ara 
la tecnologia avança, la tecnologia va molt ràpida, i per tant permetrà d’adaptar-ho a les 
necessitats actuals. Indica al respecte que  des del Consell Comarcal els han dit 
verbalment, i això ho posaran en consideració per si han de tornar a aprovar el projecte 
es tornarà, a fer, de que instal·lar en aquest moment en els quadres de comandament els 
reguladors de fluxe, és incompatible si aquest equip de govern el dia de demà vol 
instal·lar leds.  Diu que per tant, en no ser compatible, s’estan  replantejant una mica el 
projecte i que  possiblement hauran de tornar a fer una aprovació inicial del projecte 
amb aquesta modificació i que si és possible això ja els informaran en el seu moment.  
 
Afegeix que per tant no es  col·locaran reguladors de fluxe sinó que es substituiran amb 
tot el que sigui possible amb leds, i que  la subvenció està garantida i consignada, del 
qual ja  n’ha parlat ell amb el responsable de l’àrea de media ambient de la Diputació, i 
que no hi veuen cap problema en que es faci tot aquest canvi. 
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Sotmesa la proposta d’acord a votació, el ple acorda, per sis vots a favor, que es 
corresponen als sis regidors/es adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-CP” presents a la sessió i quatre abstencions, les quals es corresponen als dos 
regidors/es adscrits al grup municipal d’”Esquerra Republicana de Catalunya-AM” 
presents a la sessió i als dos regidors adscrits al grup municipal de “Convergència i 
Unió” presents a la sessió, la seva aprovació, i en conseqüència, i pel mateix quórum, 
l’adopció de l’acord que transcrit literalmente, diu: 
 

Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de la Corporació per l’any 2016, el qual es 
presenta anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de DOS 
MILIONS QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-NOU 
EUROS AMB DOS CÈNTIMS (2.465.929,02 €), 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: 

ESTAT DE DESPESES 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

 1. OPERACIONS NO FINANCERES  
     1.1 OPERACIONS CORRENTS  
1 

    DESPESES DE PERSONAL 
751.104,34 

2     DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS  1.236.668,23 
3 

    DESPESES FINANCERES 
           13.550,00 

4 
    TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

148.964,43 

     1.2 OPERACIONS DE CAPITAL  
6 

    INVERSIONS REALS 
155.445,42 

 
2. OPERACIONS FINANCERES 

 

9 
    PASSIUS FINANCERS 

160.196,60 

 
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 

 

 

 
                                            

2.465.929,02 
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ESTAT D’INGRESSOS  

 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

 1. OPERACIONS NO FINANCERES  
     1.1 OPERACIONS CORRENTS  
1 

    IMPOSTOS DIRECTES 
1.067.595,52 

2     IMPORTOS INDIRECTES 40.000,00 
3 

    TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 
599.945,33 

4 
    TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

611.329,39 

5 
    INGRESSOS PATRIMONIALS 

2.113,36 

     1.2 OPERACIONS DE CAPITAL  
7 

    TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 
144.945,42 

 
2. OPERACIONS FINANCERES 

 

8 
    ACTIUS FINANCERS 

 

  

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESOS 
 

 
2.465.929,02 

 
 
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, administracions públiques i habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
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3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 

L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE DEIXAR SENSE EFECTE EL  
NOMENAMENT DEL SENYOR REGIDOR DE L’ÀREA D’HISENDA C OM 
A TRESORER DE LA CORPORACIÓ, I NOMENAR DE FORMA 
TRANSITÒRIA AL SENYOR SECRETARI-INTERVENTOR  COM A 
TRESORER. 

 
El senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra l’expedient, la qual transcrita literalment, diu: 

 

“Atès que el RD-Llei 10/2015, de 11 de setembre, pel que es concedeixen crèdits 
extraordinaris i suplement de crèdits en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures 
en matèria de treball públic i estímul a l’economia ha modificat l’apartat 2on. de l’article 92 
bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, atribuint a la sub-escala de Secretaría-Intervenció totes 
les funcions pròpies de la Secretària, de la Intervenció i també de la Tresoreria. 
 
Atès que han quedat derogades totes les normatives que permetien que les funcions de 
Tresoreria fossin desenvolupades per un Regidor. 
 
Atès que segons els criteris establerts pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
mentre no hi hagi el desenvolupament reglamentari que reguli el Règim Jurídic dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, es considera que el 
desenvolupament de les funcions de tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants, 
només es poden articular mitjançant alguna de les següents possibilitats: 
 

a) Agrupació de tresoreria que hagi estat establerta per la Comunitat Autònoma. 
b) Lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de caràcter nacional. 
c) Mitjançant la Diputació provincial. 
d) Mitjançant un altra funcionari d’Administració local que pertanyi a un altra municipi, a 

través de l’acumulació de funcions. 
e) De forma transitòria i per tal de garantir l’actuació de l’Entitat Local, en aquells casos que 

no sigui possible aplicar cap dels criteris anteriorment assenyalats i mentre s’articula algun 
d’ells, la mateixa persona pot desenvolupar les funcions de secretària, intervenció i 
tresoreria. 
 
Atès que de les possibilitats anteriors, la única possible a curt termini és la que contempla 
l’apartat e), per evitar la paralització dels pagaments, donat que les altres comporten una 
llarga tramitació i vist l’informe de Secretaria que obra a l’expedient, es proposa al ple 
l’adopció del següent 
 

 
ACORD: 

 
PRIMER . Deixar sense efecte el nomenament del senyor regidor Òscar Aparicio i 
Ledesma, com a Tresorer d’aquest Ajuntament. 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 13 

 
SEGON. Declarar de forma transitòria que les funcions de Tresoreria siguin desenvolupades pel 
senyor Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari-Interventor d’aquesta Corporació, per disposició 
legal expressa que contempla l’apartat segon de l’artícle 92 bis de la LLei 7/1985, de 2 de abril. 
 
TERCER. Comunicar a les Caixes i Bancs, on aquest Ajuntament té dipositats els seus fons, 
l’assumpció de les funcions de tresoreria per part del senyor  Secretari-Interventor i que a partir 
d’ara la disposició de fons dels comptes de l’Ajuntament de Castellgalí , s’haurà de fer amb la 
signatura conjunta de les següents persones: 
 
Signatura de l’Alcade-Ordinador de pagament: Il· lm.senyor Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
Signatura de l’Interventor-Tresorer: Senyor Joan Lluís Obiols i Suari. 
  
QUART. Comunicar a les entitats financers indicades anteriorment, que han de procedir a 
donar de baixa la signatura del senyor Òscar Aparicio i Ledesma. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
A la fase de debat, la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes exposa que ella entén que es deu a un canvi 
legislatiu però que quan es va nomenar al senyor regidor Òscar Aparicio si ja estava 
vigent, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde queha esdevingut per un canvi 
legislatiu posterior. 
 
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 . Deixar sense efecte el nomenament del senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma, 
com a Tresorer d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON. Declarar de forma transitòria que les funcions de Tresoreria siguin desenvolupades pel 
senyor Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari-Interventor d’aquesta Corporació, per disposició 
legal expressa que contempla l’apartat segon de l’artícle 92 bis de la LLei 7/1985, de 2 de abril. 
 
TERCER. Comunicar a les Caixes i Bancs, on aquest Ajuntament té dipositats els seus fons, 
l’assumpció de les funcions de tresoreria per part del senyor  Secretari-Interventor i que a partir 
d’ara la disposició de fons dels comptes de l’Ajuntament de Castellgalí , s’haurà de fer amb la 
signatura conjunta de les següents persones: 
 
Signatura de l’Alcade-Ordinador de pagament: Il· lm.senyor Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
Signatura de l’Interventor-Tresorer: Senyor Joan Lluís Obiols i Suari. 
  
QUART. Comunicar a les entitats financers indicades anteriorment, que han de procedir a 
donar de baixa la signatura del senyor Òscar Aparicio i Ledesma. 
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No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 45 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. 


