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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2015. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores del dia 30 de novembre de 
2015, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar la sessió 
ordinària, sota la presidència de l’Il· lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias i amb 
l’assistència dels senyors/es regidors/es, Rosa Maria Serra i Oliva, Miguel Largo Coca, Òscar 
Aparicio i Ledesma, Carolina Herrero i Ruíz i Carme Lledó i Martínez, Raquel Todolí Martínez, 
adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés”, 
així com dels senyors regidors, Xavier Guix i Carrera i Francisco José Moreno i Rodríguez, 
adscrits al  grup municipal de “Convergència i Unió " i els senyors/es regidors/es, Marta 
Fabregat i Sintes i Tomàs Toledo i Gonzàlez adscrits al grup municipal “d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal”. 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la Corporació. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i un cop comprovat per part del senyor 
Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació dels 
assumptes inclosos al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al respecte 
de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2015 i de les sessions extraordinàries 
de dates 6 de novembre de 2015 i 23 de novembre de 2015, l’esborrany de les quals s’ha 
distribuït juntament amb la convocatòria de la present sessió. 
 
No formulant-se cap observació, el ple acorda, aprovar per assentiment i per  unanimitat, les 
actes de la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2015 i de les extraordinàries de dates 6 de 
novembre de 2015 i 23 de novembre 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 278/15 al 353/15 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2015. 
 
Acte seguit procedeix a donar compte dels següents assumptes d’interès del ple: 
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En primer lloc fa referència a una resolució de la Direcció General de Joventut, la comunicació 
de la qual es va rebre en data 16 d’octubre (RE núm. 2052/15) per import de 900 euros per tal 
de finançar les despeses del cap de setmana jove dins del Pla Local de Joventut.  
 
En segon lloc fa esment a que s’ha rebut la sentència del Jutjat del Contenciós administratiu 
núm. 8 de Barcelona per la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
l’empresa CLD contra l’adjudicació definitiva del contracte de servei de recollida de residus 
urbans a l’empresa Cespa, SA.  
 
En tercer lloc el senyor Alcalde exposa al ple que va assistir, acompanyat del senyor secretari a 
una convocatòria efectuada per la Gerència del Cadastre de Barcelona amb motiu de que el 
proper mes de gener de 2016 entrarà en vigor un procediment de regularització cadastral, cosa 
que ve efectuant el cadastre des de l’any 2013 a tots els municipis de Catalunya i que consisteix 
en la regularització de totes les ampliacions d’edificacions que hi poden haver hagut així com de 
piscines o ampliacions de naus o coberts agrícoles. Indica que a la reunió també hi havia 
representants dels Ajuntament del Pont de Vilomara, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el 
Vilar i de Sant Salvador de Guardiola pel que respecta a la comarca del Bages.  
 
En quart lloc el senyor alcalde manifesta que desitja també possar en coneixement del ple la 
declaració del Consell d’Alcaldes del Bages sobre la mobilitat viària de les comarques centrals a 
l’àrea metropolitana de Barcelona i que ho vol fer perquè en diferents moments des de fa molts 
anys participa en el Consell d’Alcaldes del Bages en diferents responsabilitats, i que ha advertit 
que hi ha pràcticament unanimitat per part dels alcaldes i alcaldesses de la comarca en relació a 
la línia a seguir. Indica al respecte que el colapse circulatori que es va produir el dimarts de la 
setmana passada a la C-55 va propiciar aquesta declaració aprovada al Consell d’Alcaldes que 
porta per títol “N’estem farts”, el qual reflecteix el pensament dels alcaldes i alcaldesses 
respecte del perjudici que ocasiona a la comarca aquesta situació així com d’ho prohibitiu que 
resulta el peatge de la C-16. Diu també que les obres que s’estan portant a terme a la C-55 han 
estat motiu de queixa a la Direcció General de Carreteres tal com ha originat queixes de veins i 
veines respecte de la senyalització durant el transcurs de les obres.  
 
Procedeix a continuació a donar lectura dels acords adoptats  
 
“DECLARACIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES DEL BAGES SOBRE LA 
MOBILITAT VIÀRIA DE LES COMARQUES CENTRALS AMB L’ÀR EA 
METROPOLITANA DE BARCELONA.  
 

N’ESTEM FARTS! 
 
 
Després d’anys i anys de demanar, de voler parlar, de voler trobar camins per resoldre la 
mobilitat de la comarca del Bages, els Alcaldes reunits en sessió extraordinària urgent,  
manifestem la nostra indignació davant la discriminació que patim els ciutadans pels dèficits 
històrics en la connexió entre la comarca i l’àrea metropolitana de Barcelona que resten 
competitivitat a les nostres empreses i al conjunt del nostre territori. A aquest fet cal sumar-hi la 
manca d’inversions a la línia R4 de Rodalies que impedeixen un servei ferroviari competitiu. 
 
Per tots aquests motius, els alcaldes del Bages ens comprometem a lluitar pels següents acords: 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 3 

 
Primer.- Eliminació del peatge de l’autopista C16, acompanyat de la construcció d’enllaços en 
totes direccions a Viladordis i al Pont de Vilomara.  
 
Exigim també a l’Estat espanyol la finalització de la B40, entre Viladecavalls i Abrera que ha 
de permetre connectar la C16 amb la A2.  
 
Aquestes mesures convertirien l’autopista en una via útil per al territori i donarien resposta al 
clam de les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès i la Cerdanya: disposar d’una 
via ràpida i gratuïta a l’àrea metropolitana. 
 
Segon.- El desdoblament del tram Manresa a Castellbell i el Vilar de la C55 com a mesura per 
millorar la mobilitat interna de la comarca del Bages. 
 
Tercer.- Exigir al Govern de l’Estat Espanyol l’execució immediata de les actuacions previstes 
al Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015.  
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, al Ministeri de Foment, al Consorci Viari de la Catalunya Central, als 
ajuntaments de la comarca del Bages i als Consells Comarcals del Moianès, Berguedà, 
Solsonès i Cerdanya. També a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, a l’ONG Stop 
Accidents, i a la Plataforma No+morts a la C-55. 
 
Els alcaldes ens sentim impotents davant el fet que no se’ns faci cas dia rere dia, que no 
existeixi una estratègia clara de la Generalitat de Catalunya a la solució de mobilitat de la 
comarca. Per això,  
 
Primer.- Ens reservem el dret d’emprendre accions legals, ja que segons els càlculs de la 
Declaració de Gelida, AUTEMA, la concessionària de l’autopista C16 haurà ingressat 
4.035,3M€ quan acabi la concessió, el 2036. La construcció d’aquesta autopista va costar 
126,08M€. Per tant, la concessionària reemborsarà 32 vegades més la inversió inicial, un lucre 
que creiem absolutament desorbitat. 
  
Segon.- Conjuntament amb altres instàncies de la societat civil, Consorci Viari, etc,. ens 
comprometem a organitzar mobilitzacions fins a aconseguir la solució als problemes de 
mobilitat del nostre territori.” 
 
El senyor regidor adscrit al grup municipal de “Convergència i Unió” Francisco José Moreno i 
Rodriguez pregunta si pel que fa al procediment de regularització cadastral, el mateix tindrà 
caràcter retroactiu la qual cosa el senyor alcalde li respon que pel que respecta a les edificacions 
o ampliacions de finques urbanes que no estiguin declarades, efectivament hi haurà 
retroactivitat de quatre anys però el que no te efecte retroactiu són les finques rustiques. 
 
Acte seguit el senyor regidor Francisco José Moreno i Rodríguez diu que agrairia que qualsevol 
novetat respecte de la problemàtica de la C-55 se’ls hi comuniques amb antel·lació i que no se 
n’hagin d’assabentar pels plens i que amb ells els hi ha comentat que a partir de l’1 de gener el 
peatge de Sant Vicenç de Castellet cap a Manresa resultarà gratuït, la qual cosa el senyor alcalde 
li diu que quan ell va al Consell d’Alcaldes i va com a alcalde de Castellgalí en nom de tots i de 
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totes, afegint que respecte a les bonificacions del peatge de l’autopista els mitjans de 
comunicació han indicat que el més calent esta a l’aigüera i que encara no sé sap en quin 
sistema s’aplicaran les bonificacions si en teletac o amb mòbil. 
 
El senyor regidor Francisco José Moreno indica que ell no ha parlat de bonificacions sinó de 
gratuïtat del tram de Sant Vicenç a Manresa, a la qual cosa el senyor alcalde li diu que hi ha 
molts dubtes de si la gratuïtat serà del 100% i respecte a quin sistema s’emplearà, si el teletac o 
un aplicatiu en el mobil i que tal com s’acorda a la declaració es sol·licita una entrevista urgent 
amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat. 
 
  
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DEL DEC RET DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 29 DE SETEMBRE DE 20 15, RELATIU A LA 
DETERMINACIÓ DE LES DATES DE LES DUES FESTES LOCALS PER  A L’ANY 
2016. 
 
 
El senyor Alcalde sol· licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, 
diu: 
 
“Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 29 de setembre de 2015 (núm. 315/15) el qual 
transcrit literalment diu: 
 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 
 
Vist que d’acord amb el que disposen els articles 46 del RD 2001/1983 de 28 de juliol i 37.2 de 
l’Estatut dels Treballadors, el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya ha sol·licitat a aquest Ajuntament la determinació de les dues festes locals pel proper 
any 2016. 
 
Atès que és costum fixar com a festes locals el dilluns després de la Festa del Panellet i el 
dilluns de la Festa Major, que per l’any 2016 es corresponen amb els dies 2 de maig i el 8 
d’agost, respectivament. 
 
Tenint en compte la urgència que concorre i que no es preveu la celebració d’una sessió 
ordinària del ple fins el dia 30 de novembre de 2015, i en ús de les atribucions que confereixen a 
aquesta Alcaldia-Presidència els articles 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de règim local i 53.1 k) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Fixar per a l’any 2016 com a festes laborals locals el dilluns dia 2 de maig, Festa del 
Panellet, i el dilluns dia 8 d’agost, Festa Major. 
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Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer: Sotmetre la present resolució a la ratificació del ple a la propera sessió que se celebri.” 
  
 
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 : 
 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 29 de setembre de 
2015 (núm. 315/15) relatiu a fixar per a l’any 2016 com a festes laborals locals el dilluns dia 2 
de maig, Festa del Panellet, i el dilluns dia 8 d’agost, Festa Major. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit 
literalment diu:  
 
“Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de data 29 de setembre de 
2015 (núm. 315/15) relatiu a fixar per a l’any 2016 com a festes laborals locals el dilluns dia 2 
de maig, Festa del Panellet, i el dilluns dia 8 d’agost, Festa Major.” 
 

 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 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 per tal de fer efectiva la recuperació d’un segon 25% de la 
paga extraordinària de desembre de 2012 del personal de l’Ajuntament cal un acord exprés del 
ple, i que s’intentarà, de ser possible fer-ho aquest mes de desembre i com a mes tard aquest 
mes de gener en funció de les disponibilitats de tresoreria, afegint que considera que es de 
justicia fer-ho perquè no se’ls hi havia de haver retingut en cap cas aquesta paga extraordinària.  
 
Diu així mateix que això és en relació al personal funcionari laboral de l’Ajuntament i que tal 
com recordaran els càrrecs electes ja van renunciar a aquesta recuperació.  
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita 
literalment, diu: 

“Vist 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 
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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 el que disposa l’article 1 del Reial Decret-Llei 10/2015 d’11 de setembre, pel que es 
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten 
alteres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, pel que fa a la 
recuperació de la paga extraordinària i addicional del 2 de desembre de 2012 del personal del 
sector públic. 
 
Considerant que les quantitats que es podran abonar per aquest concepte sobre l’import deixat 
de percebre per cada empleat públic seran les equivalents a 48 dies o al 26,23% dels imports 
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de 
desembre del 2012, per aplicació del Reial Decret-Llei 20/2012 de 13 de juliol. 
 
Tenint en compte que de conformitat amb l’apartat 3 de l’article 1 abans esmentat, cada 
administració pública abonarà les quantitats previstes pel concepte abans indicat dins de 
l’exercici 2015, si així acorda i la seva situació econòmica-financera o fes possible. 
 
Considerant que a les aplicacions pressupostàries  920/120.09 i 920/130.02 del pressupost de 
l’exercici 2015 hi ha consignació adequada i suficient per atendre la despesa. 
 
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: 2.806,97 € 
• Personal laboral: 3.899,09 € 
 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit 
literalment diu:  
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“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: 2.806,97 € 
• Personal laboral: 3.899,09 €.” 
 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL G RUP 
MUNICIPAL DE “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” DE CASTELLGALÍ E N RELACIÓ ALS 
FETS PRODUÏTS EN EL CAS DE L’EX-TRESORER DE LA’JUNT AMENT. 
 
El senyor Alcalde pregunta si el senyor portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” 
de Castellgalí desitja donar lectura de la moció presentada pel seu grup municipal, la qual cosa 
així efectua el senyor regidor Francisco José Moreno i Rodríguez i la qual transcrita literalment, 
diu: 
 
“ Atès dels fets produïts en el cas del Tresorer de l’Ajuntament de Castellgalí, que han tingut 
lloc en aquest consistori. 
  
Atès que l’Ajuntament de Castellgalí va cessar i va obrir un expedient disciplinari al tresorer del 
consistori, Jaume Valls, el passat mes de juliol després de comprovar que des de 2011 havia 
anat fent transferències de quantitats de diners des dels comptes de l'Ajuntament a comptes 
personals seus.  
 
Atès que es va encarregar una auditoria per conèixer el detall de la presumpta apropiació 
indeguda, i un cop realitzada l’equip auditor va presentar als grups municipals de l’Ajuntament 
de Castellgalí l’auditoria que se li va encarregar conseqüència de les irregularitats produïdes 
durant els últims anys a l’Ajuntament de Castellgalí presumptament per part del tresorer i que 
s’ha xifrat l’import de les desviacions del tresorer de l’Ajuntament en 404.724 (Euros).  
 
Atès de l’elevat import, l’equip municipal de Convergència lamenta la situació que s’ha produït 
i es mostra disposat a col·laborar amb l’actual equip de govern, però aquesta col·laboració no 
pot obviar la manca de control que ha existit en la gestió econòmica del consistori aquests 
darrers exercicis per part del govern municipal. Les xifres econòmiques que acredita l’auditoria 
encarregada són massa importants perquè aquest grup municipal de Convergència no emprengui 
les accions polítiques necessàries i que la ciutadania de Castellgalí espera i demana. 
 
Atès que els regidors d’aquest Ajuntament volen més informació sobre els fets succeïts, i que 
creuen necessari que el Secretari emeti una valoració de qui són els responsables que s’hagi 
produït aquest descontrol. 
 
Atès que a nivell polític no ha existit cap tipus de decisió política en forma d’acceptar la 
responsabilitat política d’aquest cas. 
Per tot això, demanem que el PLE de l’Ajuntament de Castellgalí,  
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ACORDI:  
 
Primer.-  Que es demani al Secretari de l’Ajuntament que emeti informe detallant si existeixen 
responsabilitats per part dels càrrecs o regidors o Alcalde en els fets que es descriuen en 
l'Auditoria. 
 
Segon.- Que es creï una comissió d’investigació interna a l’Ajuntament de Castellgalí per 
aprofundir i estudiar en els fets que s’han conegut. 
 
Tercer.- Que per part del Sr. Alcalde s’assumeixin o es determinin les responsabilitats 
polítiques que consideri adients i proporcionals als fets descrits, en el termini d’ una setmana.” 
 
Llegida la moció el senyor alcalde pregunta si els regidors del grup municipal de “Convergència 
i Unió” volen fer la defensa de la moció a la qual cosa el senyor regidor del grup municipal de 
“Convergència i Unió” Xavier Guix i Carrera li diu que en tot cas si algú la de defensar és el 
senyor alcalde, el qual el senyor alcalde li respon que ells no la defensaran com pot entendre. El 
senyor regidor Xavier Guix diu que sinó vol defensar-la la defensaran ells, a la qual cosa el 
senyor alcalde li diu que la moció l’han presentada ells.  
 
Acte seguit el senyor regidor Xavier Guix manifesta que els fets són suficientment greus com 
perquè ells, desde el grup municipal de “Convergència i Unió” hagin presentat aquesta moció 
perquè quedi constància en aquest ple i es comenci a treballar una miqueta i que si han tingut 
informació, la que han deixat que fluexi cap a ells són les demandes que l’Ajuntament interposa 
contra l’ex-tresorer i també els informes d’auditoria, la qual cosa se’ls hi ha fet arribar molt 
correctament i molt bé tot i així com aquesta moció expresa li demanen a ell com a alcalde que 
determini les determini les responsabilitats polítiques dels fets i que demanen al senyor 
interventor com a persona no política que emeti algun informe i que pugui detallar, com la part 
més neutral una miqueta d’on han pogut venir les errades i en el segon punt, que creuen que és 
molt important és per no perdre aquest procés d’informació i d’intercanvi d’impressions que han 
tingut tant l’equip de governació com els regidors de l’oposició, crear una comissió 
d’investigació a fi de que aquesta informació no es detingui i entre tots trobar una millor solució 
al cas que ens ocupa.  
 
Acte seguit intervé la senyora portaveu del grup municipal “d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord municipal” Marta Fabregat i Sintes qui diu que pensen que realment el segon 
punt si que veuen que seria bo pel fet de tenir una comissió d’investigació pel fet que 
actualment el tema ja esta en mans del jutge i ara poca cosa es pot treure i fer però que si hi ha 
alguna comunicació seria bo tenir la informació mitjançant la comissió.  
 
Pren la paraula el senyor alcalde qui exposa que com poden entendre els regidors del grup 
municipal de “Convergència i Unió” qui ha de defensar una moció que es presenta en un ple és 
el grup municipal que la presenta i que quan ells, com a equip de govern presenten una moció 
els hi toca defensar-la i intentar convencer-los el propi equip de govern i que en aquest sentit és 
el grup municipal de “Convergència i Unió” és qui els havia de convencer al grup municipal de 
grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-PM” i al “d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM” en tot cas. 
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Afegeix que des del seu punt de vista, amb tots els respectes, tots podem tenir més o menys 
habilitat i que no els han convencut gens, fet pel qual no donaran suport a aquesta moció però 
que li vol explicar el perquè ja que d’alguna manera a la part expositiva es diuen unes coses que 
són obvies i objectives i que tal com ha dit el propi senyor regidor Xavier Guix ha reconegut 
que des del principi han estat informats de tots i cadascun dels passos que s’han fet des de 
l’Ajuntament i que tota la informació se’ls hi ha anat facilitant, afegeix que és evident que es 
tracta d’un problema que els preocupa i que no n’esta personalment com alcalde ni cap dels 
regidors de govern satisfet ni content d’haver-se de trobar en aquesta situació però que l’han 
d’entomar amb tota la dignitat possible i amb tota la força i seguretat, amb els passos i les 
accions que en aquest sentit prenen. Diu així mateix que considera que d’entrada els regidors del 
grup municipal de “Convergència i Unió” creu que es contradiuen ja que volen col·laborar, 
volen tenir informació, volen que es creï una comissió però d’alguna manera el que volen són 
responsabilitats polítiques, cosa que pot entendre i prou ja que possiblement si el grup municipal 
de l’equip de govern estiguès en la seva posició, amb la debilitat de representació política que 
tenen en aquest ple possiblement també ho farien si bé segurament el que no farien és dir 
mentides o explicar coses que no corresponen. 
 
El senyor alcalde prosegueix dient que l’únic que els preocupa és que ell assumeixi 
responsabilitats i presenti la dimissió i que així ells estaran satisfets i hauran aconseguit el que 
en aquesta moció plantegen però també afirmen que no hi ha hagut cap reacció política i que ell 
creu que si que n’hi ha hagut, ja que insisteix, els hi han explicat tot des del primer moment, 
s’ha encarregat l’auditoria perquè era la seva feina i la seva responsabilitat, ho han possat en 
mans de la justicia i tal com ha dit la regidora portaveu del grup municipal “ERC-AM” això fa 
el seu recorregut i que ell creu com ha dit abans que el que preocupa als regidors del grup 
municipal de “Convergència i Unió” no és treballar-hi sinó com treure resultat polític d’aquesta 
situació i que ells tenen absolutament la mateixa informació que té l’equip de govern municipal, 
tant el contingut total de l’informe d’auditoria com de la demanda i de tota la documentació que 
ha fet referència a aquest cas i en cada moment que hi ha hagut un document rellevant se’ls hi 
ha comentat i compartit, tal com reconeixen que aqui es va fer una reunió amb els auditors o 
amb els advocats que representen a l’Ajuntament.  
 
Respecte d’on han vingut les errades el senyor alcalde diu que aquests mecanismes ja s’han 
incorporat per tal que aquestes coses no tornin a succeïr i que anant a la part expositiva de la 
moció, en relació a una persona que en aquest cas és el senyor Secretari-Interventor demanant-li 
que faci un informe de responsabilitats polítiques de l’equip de govern, precisament a una 
persona que és neutral no se li pot demanar un informe que senyali responsabilitats polítiques, 
entre d’altres coses perquè estem possant els peus dels caballs al senyor Secretari ja que si fa un 
informe que tots els que estem a aquesta banda són culpables es creara una enemistat amb 
l’equip de govern i si fa un informe a la inversa ells no n’estaran contents i per tant no li 
correspon, insisteix, al senyor secretari fer aquest tipus d’informes.  
 
Pel que fa al segon punt relatiu a la creació d’una comissió d’investigació el senyor alcalde diu 
que el ple de l’Ajuntament no és el Parlament de Catalunya ni tenen capacitat aqui per a crear 
una Comissió d’Investigació i que ell s’ha compromés en diferents moments i s’hi torna a 
comprometre en nom de tot l’equip de govern de que qualsevol tema o novetat que faci 
referència al mateix, se’ls tindrà informats en tot moment, indicant, que si volen que es faci una 
reunió de portaveus és farà i ho compartiran tal com s’ha fet en cada moment però que la 
Comissió d’investigació que esta en funcionament és tota la documentació que té el fiscal, qui 
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farà la seva feina i a partir d’aqui hi haurà el jutge corresponent qui dirimirà aquestes 
responsabilitats i que si d’aquest resultat i d’aquesta investigació que esta fent el fiscal i del 
judici que correspongui aquest alcalde que parla li correspon assumir responsabilitats les 
assumirà com, no li capiga cap mena de dubte les assumirà cada regidor o regidora de l’equip de 
govern si ha fet alguna cosa que no pertoqui però que ara no correspon fer un judici paral·lel ja 
que el cas esta plenament en mans de la justícia.  
 
Conclou dient que ara han de deixar que la justícia treballi, han de deixar que tot això segueixi 
el seu curs i en el que s’haurien de centrar tots és en intentar no dispersar-se, no cometre errors 
perquè la defensa de la persona a la qual s’ha denunciat se li pugui donar peu a que es defensi 
d’una altre manera. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor regidor adscrit al grup municipal de “Convergència i 
Unió” Xavier Guix i Carrera qui manifesta que al respecte del tema de la Comissió 
d’investigació potser el nom sona una mica gruixut però que és una manera d’oferir-se 
oficialment a col·laborar amb l’equip de govern des de Convergència i Unió i que s’imagina que 
aqui, els companys d’Esquerra Republicana de Catalunya s’hi unirien també, per dictaminar una 
periodicitat en les reunions, per seguir el cas dia a dia i amb un flux d’informació seguit o si 
més no amb un termini més controlat que no sigui que passi tres mesos, que no és el cas sense 
tenir informació ja que es poden sentir neguitosos perquè és un cas que de veritat que ha creat 
neguit entre ells i entre els veïns i per això volen oferir de manera oficial la seva col·laboració 
amb l’Ajuntament a fi d’esclarir o intentar ajudar en aquest cas el que es pugués. Afegeix que 
denota també cert individualisme en aquest cas ja que és un problema de l’equip de govern, i 
entèn també que sigui ell qui el vulgui solventar però rebutjar també l’ajut directe i formal dels 
regidors de la oposició enten que no ho farà del tot si bé el tema de la comissió no el vol tirar 
endavant. Indica per últim que també ha dit que ells també diuen mentides i que no sap pas 
quines i que voldria que li aclaris.  
 
Acte seguit el senyor alcalde pren la paraula per dir que aquest neguit al que fa referència el 
senyor regidor Xavier Guix el pot entendre i que li pot assegurar que el grup municipal el qual 
esta adscrit l’equip de govern té aquest neguit i que tal com li ha dit en altres ocasions que 
aquesta situació, aquesta sensació que sent ell com alcalde, que senten els regidors i regidores i 
també el senyor Secretari-Interventor, li demana, li recomana que no li desitgi ni al pitjor dels 
enemics, bàsicament perquè és d’aquestes sensacions que et dones compte de que s’ha treballat i 
perquè si ha possat molt esforç en fer les coses bé però que quan tens la persepció de que una 
sola persona en aquest cas amb la possible complicitat dels bancs t’ha enganyat és dur i 
animicament costa de superar i que per tant és un neguit compartit. Respecte del flux 
d’informació més fluit indica el senyor alcalde que això no depen d’ells sinó que del 
procediment que en aquest cas segueixi la justicia i que el senyor fiscal va dir que tenia temps 
fins al febrer per fer totes les seves diligències i que després o passaria al Jutjat. Diu així mateix 
que li pot assegurar que qui té més ganes de que això es resolgui és l’equip de govern i que 
respecte a un flux més fluït li agradaria doncs si tenir noticies la setmana que ve en el sentit que 
sigui, o saber si la compareixença que va fer el senyor tresorer en la que va dir que volia 
retornar els diners si això és compleix o no és compleix, voldria saber totes aquestes coses i 
després anar i demanar als bancs la part que pertoca, però que tal com ha dit el flux 
d’informació no depen de l’equpip de govern i que entén la col· laboració a la que fa referència 
el senyor Guix però que intueixen també aquest rerafons que hi ha des del punt de vista politic, 
el qual el poden entendre però en cap cas compartir.  
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Respecte al que ha dit el senyor regidor Xavier Guix de que denota cert individualisme li he de 
dir que no entenc a que es refereix i no sap si vol dir que nomès parla aquest alcalde i que tots 
els regidors i regidores de l’equip de govern el segueixen com cadellets o xais al seu darrera i no 
diuen res, però li pot assegurar que cada cosa que es planteja a votació en aquest ple hi ha 
l’opinió de tots i totes i que per molt que ho defensi ell hi ha un grup municipal cohesionat, hi 
ha un grup municipal que vol seguir treballant pel poble i que en aquest sentit comparteixen tots 
la mateixa posició i que tal com li ha dit les responsabilitats les dirimira el fiscal i el jutge i les 
responsabilitats polítiques es dirimiran a les properes eleccions municipals.  
 
Pel que fa a la qüestió de les mentides indica que ho ha dit una mica en la dinàmica de la 
oratòria bàsicament per les contradiccions i per algunes coses que a vegades es diuen i que no 
s’acaben d’entendre del tot, perquè el senyor Guix ha dit avui que entén que sigui ell com 
alcalde qui vulgui resoldre aquest programa però que si es llegueixen les actes de la sessió 
anterior com va demanar fa uns dies la seva dimissió.  
 
Prosegueix dient el senyor alcalde que el senyor Xavier Guix fa uns dies es preguntava que com 
es podia presentar l’equip de govern en aquest tema per a resoldre’l si en són part i culpa 
d’aquest problema i que avui acaba de dir que enten que ells, i en aquest cas ell com alcalde, el 
vulgui resoldre, pel que diu que potser no volia dir mentides sinó contradiccions, i que el que és 
evident que es tracta d’un problema molt greu que s’esta patint però que han de centrar-se en el 
dia a dia i en segon lloc en anar acompanyats en tots moments de la justícia i creure en la feina 
que tenen que fer els estaments judicials i a partir d’aqui esperar que hi hagi la resolució, en tot 
el qual els més interessats són ells. Conclou dient que aquesta és la resposta a la segona 
intervenció que el senyor Guix ha fet però que li pot assegurar que tindran tota la informació en 
tot i en cada moment que hi hagi una decisió a prendre en aquest tema.  
 
Intervé a continuació el senyor regidor i portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió” 
Francisco José Moreno i Rodríguez per preguntar quina mesura s’ha prés pel que fa a reforçar la 
part administrativa, ja que a part del canvi de designació del tresorer, ja que l’anterior va ser 
cessat, no hi ha hagut cap entrada de personal nou i així es porta 15 o 16 anys amb el mateix 
personal d’administració i que creu que havent sofert aquest cop s’ha tingut temps per prendre 
decisions al respecte i encara no se n’ha prés cap, a la qual cosa el senyor alcalde li respon que 
pel que fa a enguany encara estan vigents les restriccions derivades del Reial Decret 20/2011 pel 
que fa a la contractació de nou personal però que el que és important és que la confiança que 
diposites en algú no te la traeixi i que el que és evident és que s’ha substituït aquella persona per 
una que esta ocupant interinament el seu lloc de treball, tenint en compte que els mecanismes 
són complicats des de un punt de vista tècnic i que els emplaça a que si volen tinguin una reunió 
amb el Secretari-Interventor qui els hi explicarà aquests mecanismes. 
 
Després de sol·licitar la paraula el senyor alcalde, el senyor Secretari-Interventor exposa al ple 
que en molt de gust quan algú ho desitgi serà atès per a contrastar la qüestió i que aquesta 
persona que l’Ajuntament ha tingut la sort que s’incorpori domina adequadament els aplicatius 
Sicalwin, havent-se constatat una important millora pel que respecta, per exemple a la gestió del 
registre de factures i te uns coneixements que permeten anar possant al dia la gestió comptable 
de l’Ajuntament, amb un nivell de tecnificació adequat a les exigències dels mecanismes de 
control interns i externs, si bé, també desitja exposar que certament cal reforçar més els serveis 
comptables ja que des de fa bastants anys Ajuntaments del nostre nivell, tant de número 
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d’habitants com de pressupost, disposen de dues persones que s’hi dediquen a jornada 
complerta i assoleixen la rendició de comptes dins de termini, ja que aquesta qüestió cada dia és 
més important pel greu risc que suposa a nivell financer no poder fer-ho, tenint en compte que la 
no rendició de comptes dins de termini origina el bloqueig de les transferències corrents d’altres 
administracions públiques. Conclou dient que ell creu que aquesta persona és molt vàlida però 
que s’ha trobat en una situació complicada ja que pocs mesos desprès de la seva incorporació va 
succeïr la constatació d’aquests disortats fets.  
 
Pren la paraula la senyora portaveu del grup municipal “ERP-AM”, Marta Fabregat i Sintes per 
preguntar si s’ha plantejat en algun moment fer una investigació amb anterioritat al 2011, a la 
qual cosa li respon el senyor alcalde que això es va comentar amb el fiscal i seran ell i el jutge 
qui determinaran si cal anar més enrere o no.  
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per set vots en contra, que es corresponen 
als set regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés”, dos vots a favor, que es corresponen als/les dos regidors/es adscrits/es 
al grup municipal de “Convergència i Unió”, i dues abstencions que es corresponen als/les dos 
regidors/es adscrits/es al grup municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal”, la no aprovació de la moció presentada.  
 
 
6. PRECS I PREGUNTES. 
 
Pren la paraula en primer lloc la senyora portaveu del grup municipal “ERP-AM”, Marta 
Fabregat i Sintes qui pregunta al respecte dels robatoris que han succeït aquest cap de setmana 
en relació a que voldria saber quins horaris tenen els vigilants municipals i si s’ha parlat amb els 
Mossos d’Esquadra per a poder controlar el problema dels robatoris, a la qual cosa li respon el 
senyor regidor delegat de l’Àrea de Governació Miguel Largo i Coca, adscrit al grup municipal 
del “grup municipal del “PSC-CP” qui diu que els torns de vigilància dels vigilants finalitzen a 
les deu de la nit ja que no es disposa de més personal i que respecte als Mossos d’Esquadra avui 
n’han estat parlant per establir un dispositiu que no sap si el començaran avui o demà, així com 
els caps de setmana procura mirar la entrada i sortida de vehicles. Afegeix que han possat molt 
enfasi i que fins i tot varen tenir una reunió la setmana anterior amb els mossos, a la qual hi van 
assistir ell mateix i el senyor alcalde, però que els hi van dir que no disposen de més personal i 
que tenen els medis que tenen. Conclou dient que s’esta estudian també poder adquirir unes 
cameres de seguretat que tindran una vista calent de les matricules dels cotxes i que quan passi 
un vehicle per la entrada detectarà si el vehicle és robat o fugitiu i d’aquesta manera avisar 
directament als mossos.  
 
La senyora regidora Marta Fabregat diu que ella tenia entès, no sap si pel tema de l’estiu que la 
jornada dels vigilants acabava més tard, la qual cosa el senyor regidor Miguel Largo li respon 
que als caps de setmana van fer fins a les 3 de la matinada ja que és quan hi ha més moviment 
de gent i hi havia gent a les terrasses dels bars però que ara a l’hivern esta tot més calmat i no 
fan aquest horari, afegint que no és una cosa que només estigui passant aquí a Castellgalí sinó 
també a Castellbell a Sant Vicenç a Monistrol, a tota Catalunya. 
 
 Intervé a continuació el senyor portaveu del grup municipal de “CiU” Francisco Moreno qui 
pregunta, per anar aportant al tema de la proposta que ja han fet en alguna ocasió, si per 
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exemple quan hi hagin casos com aquest en que es veu molta gent afectada hi hauria algun 
mecanisme per fer correr la veu de forma ràpida, a la qual cosa li respon el senyor regidor 
delegat de l’Àrea de Governació qui li diu que de propostes els mossos no en volen sentir ni 
parlar, reben molts whats app, que en ocasions creen falses alarmes i no funcionen i que si veus 
un cotxe que creus que no te d’estar allà i és sospitòs doncs fas una trucada als mossos, et miren 
la matricula i veuran el què i això és el que em fet aquest cap de setmana ja que varem trucar i 
varen passar.  
 
Pren la paraula a continuació el senyor regidor adscrit al grup municipal de “CiU” Xavier Guix i 
Carrera qui diu que veient que és una problemàtica que va creixent sinó han pensat en fer una 
mica de mobilitat a dins la plantilla perquè, que tothom treballi, i tothom treballa molt bé però si 
hi hauria algú de la brigada que pogués passar a fer tasques de vigilància, per exemple per cobrir 
la franja horaria que s’ha parlat abans, a la qual cosa li respon el senyor regidor delegat de 
l’Àrea d’Urbanisme i Serveis Òscar Aparicio, adscrit al grup municipal “PSC-CP” qui diu que 
ara s’acaben els Plans d’Ocupació que teniem vigents fins ara i la brigada es quedarà amb tres 
persones, per la qual cosa creu que no seria rendible i productiu.  
 
Intervé a continuació el senyor alcalde que cal ser conscient que la persona que esta contractada 
per a feines de la brigada municipal no té ni la mínima formació per a fer tasques de vigilància 
al carrer i que aleshores creu que plantejar que una persona que s’ha contractat per a fer de peó 
de la construcció o per a fer reparacions a la via pública se’n vagi a fer de vigilànt als vespres o 
a l’hora que sigui des d’un punt de vista laboral ja no és massa correcte fet pel qual en tot cas 
s’hauria d’explorar altres possibilitats però no aquesta i més tenint en compte la situació de la 
brigada municipal que ja ha explicat el senyor regidor Òscar Aparicio. Afegeix que tal com 
saben han ampliat d’un a dos vigilants municipals i que per tant es poden cobrir de les 7.30 del 
matí a les 10 del vespre cosa que fa un any no es podia fer però que també és evident que pel fet 
de ser molts vigilants no es garanteix el 100% que no es produeixin aquests fets i tal com s’ha 
dit abans per exemple a Sant Vicenç de Castellet que tenen una policia local amb 15 efectius les 
24 hores del dia i 365 dies a l’any, també els hi passa per desgràcia.  
 
Pren la paraula a continuació el senyor regidor Òscar Aparicio adscrit al grup municipal “PSC-
CP” qui diu que la normativa de funció pública no permet la mobilitat interna horitzontal i no 
permetria que un treballador de la brigada passes a fer de vigilant ja que inclùs podria ser una 
decisió impugnable davant del Jutjat i que per tant caldrià crear la plaça i fer un procés selectiu 
amb tots els requisits legals. 
 
El senyor regidor Xavier Guix i Carrera diu que sense els plans d’ocupació li surten 4 i no 3 
integrants a la brigada com són, en Jordi, l’Isidre, l’Alberto i en Joan, a la qual cosa el senyor 
regidor Òscar Aparicio li respon que al Jordi l’operen demà passat. 
 
El senyor regidor adscrit al grup municipal de “CiU”, Xavier Guix i Carrera pren la paraula per 
a fer el que denomina un prec històric, ja que cada dos per tres s’ha plantejat el tema de la baixa 
qualitat d’internet en algunes zones del municipi i que hi ha quelcom a dir perquè es porten 4 
anys d’incognites. Afegeix que entèn que l’Ajuntament no és sobirà pel que fa al cablejat que 
tenim dins del municipi però que s’imagina que són els de l’Ajuntament els qui tenen més força 
i es poden adreçar directament a les companyies que donen aquest servei per a intentar millorar-
lo, però que aqui anem endarrera i que veus com Manresa van a 1000 Mb i aqui passen els anys 
i no arriba ni un quart, a la qual cosa li respon el senyor regidor Òscar Aparicio qui li diu que 
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aquesta és també la impotencia que té l’equip de govern, després d’haver-se reunit amb el 
Director General de Telecomunicacions i dir-los-hi que no hi pot fer res, per obtenir més del que 
és legalment obligatori només telefòn i un internet bàsic i que si volen quelcom agafin 
iberbanda o coses semblants a 100 i escaix euros, i que llavors truquen, contacten, si discuteixen 
però que no reben ni contesta i que per exemple aquesta empresa de fibracat que s’ha possat a 
Manresa després de 5 trucades i quatre correus electrònics encara esta esperant una resposta 
d’ells. Afegeix que pel que li ha comentat algú d’aquesta empresa primer volen obrir el mercat 
de Sant Joan de Vilatorrada i que després intentaran passar cap a Sant Vicenç de Castellet i que 
esperen que si van cap a aquí els puguin apretar perquè hauran de passar pel terreny de 
Castellgalí però que es tracta d’empreses molt grans, amb molts recursos i nosaltres som molt 
petits, com diuen ells una quota de mercat molt petita que no permet que puguem exigir gaire.  
 
El senyor regidor Xavier Guix indica que tenia entés per a una altra sessió del ple que 
s’instalaria la fibra òptica pel polígon industrial, a la qual cosa li respon el senyor alcalde que tal 
com se’ls ha informat en diferents ocasions es disposa d’un projecte d’estesa de fibra òptica als 
polígons redactat pel Consell Comarcal, per tal de donar servei als polígons industrials de Sant 
Vicenç de Castellet i al de Castellgalí i que hi ha una subvenció per a l’any 2016 de la 
Generalitat de Catalunya però que hi ha una part del finançament que han d’assumir els dos 
Ajuntaments, però que tal com li ha dit el senyor regidor Òscar Aparicio de quiets no se n’estan, 
insisteixen, pressionen, traslladen les queixes de la Junta de Conservació del Polígon Pla del 
Camí, la qual s’ha compromés a fer una gestió amb la PIMEC de Catalunya que presentarà un 
possible operador interessat. Conclou dient que fa dos anys o un any i mig es va fer una reunió 
aquí a l’Ajuntament amb tots els industrials i un responsable de telefònica movistar i es va 
comprometre a que tindrien servei al cap de 6 mesos, cosa que encara estan esperant i que per 
això aquests mateixos industrials com que ja no confien en aquesta empresa busquen altres 
operadors.  
 
Abans de cloure la sessió el senyor alcalde desitja molt bones festes de nadal a tots i a totes els 
presents.  
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores i 11 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. 


