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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 25 DE JULIOL DE 2016. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 3 minuts del dia 25 de juliol 
de 2016, 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/les senyors/es regidors/es, Rosa Maria Serra i Oliva, Miguel Largo i Coca, 
Carolina Herrero i Ruiz, Òscar Aparicio i Ledesma, Raquel Todolí i 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 Carme Lledó i Martínez, adscrita al grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés”, la qual s’afegirà a la sessió tan 
bon punt arribi posteriorment, segons diu el Sr. Alcalde.  
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 3 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 ANTERIOR. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al respecte 
de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de maig de 2016 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 30 de maig de 2016. 
 
  
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 94/16 al 165/16 en el Llibre registre de resolucions de 
l’Alcaldia de l’any 2016. 

 
Acte seguit, el Sr. Alcalde procedeix a donar compte al ple dels següents assumptes: 
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1.- Certificats de l’empresa Gestior Quimics, SL, del tractament de desinsectació del mosquit 

tigre.  
 
Els Sr. Alcalde informa que el certificat que l’empresa Gestior Quimics SL fa al municipi de 
Castellgalí és per justificar tota la feina que s’ha fet de desinfecció dels embornals per intentar 
evitar la proliferació del mosquit tigre, complint amb la subvenció que aquest municipi té 
atorgada per la Diputació de Barcelona de l’àrea de Sanitat Ambiental i amb aquest certificat es 
justifica la subvenció. 
 
2.- Escrit del Consell Comarcal del Bages de data 8 de juny de 2016 (R.E. 1104/16) relatiu a 

l’atorgament d’un ajut econòmic per import de 5.003,85 € per a la contractació d’una persona 
en situació de vulnerabilitat social dels municipis que configuren l’Àrea Bàsica de Serveis 
Socials (ABSS) de la comarca del Bages.  

 
El Sr. Alcalde informa que aquest ajut, anomenat projecte Rubik, ha estat atorgat a 26 
ajuntaments i entre ells a Castellgalí i que és per cobrir una plaça a l’àrea de serveis socials, i 
que amb un procés coordinat des d’aquesta àrea, s’ha contractat a una persona, per tal d’ajudar a 
les tasques de servei a domicili de persones que ho necessiten i que amb aquest ajut es sufraga 
les despeses del sou i de Seguretat Social d’aquesta persona contractada. 
 
3.- Escrit de la Diputació de Barcelona de data 13 de juliol de 2016 (R.E. 1381/106) d’aprovació 

de l’actuació denominada “Projecte bàsic i executiu de restauració de la Torre del Breny”.  
 

   El Sr. Alcalde informa que aquest és un projecte d’intervenció en monuments, i és la 
rehabilitació i restauració de la Torre del Breny del monument del sepulcre romà i que ho fa la 
pròpia Diputació de Barcelona. Aquest projecte és d’un cost molt elevat ja que consisteix en el 
fet de tornar la Torre a l’estat abans del seu enderroc, i que aquest ajut atorgat no és econòmic 
sinó un pla d’intervenir i consolidar el monument i consistirà en la restauració de les restes 
arqueològiques i adequació de l’entorn per tal de poder tenir accés a visites.  

    
Afegeix que aquest projecte ja s’ha adjudicat a una empresa anomenada Guitart Arquitectura i 
Associats SL i els treballs a realitzar tenen un termini d’execució de 12 mesos, a partir d’aquí 
amb el pressupost es buscarà de quina manera es pot finançar. 

 
   En segon lloc el Sr. Alcalde vol donar a conèixer als assistents altres actuacions en les que esta 

treballant l’Ajuntament,  com són la instal·lació d’una plataforma elevadora a l’Ajuntament per 
accedir a la primera planta, l’ampliació de la zona de platja de la piscina municipal, urbanitzar el 
carrer Sant Antoni i un edifici polivalent al costat de la piscina municipal per fer-ne un gimnàs. 

 
   El Sr. Alcalde explica que van tenir una reunió amb el vicepresident de la Diputació de 

Barcelona i que semblava que la reunió havia estat possitiva i que en breu sabrien alguna 
resposta. 

 
En aquest moment de la sessió, essent les vint hores i onze minuts, s’incorpora a la sessió la Sra. 
Regidora Carme Lledó i Martínez. 
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3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER 
LA SOCIETAT SOREA, SA, RELATIVA A LA GESTIÓ DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACIÓ I DELS ABONATS DEL POLÍGON 
INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 
L’ANY 2016. 
 
El Sr. Alcalde indica que en aquest punt com és habitual es farà l’explicació i la votació per 
separat del punt tres i punt quatre. Que el primer punt fa referència a l’aprovació de la liquidació 
presentada per Sorea SA relativa al servei de l’abastament d’aigua potable a la població i al 
Polígon Industrial el Pla del Camí corresponent al segon trimestre de l’any 2016 i després el 
següent punt és l’estat de comptes presentat per Sorea del segon trimestre de l’any 2016. 
 
El Sr. Alcalde recorda que els regidors i regidores ja han tingut accés a tota la documentació a 
tractar en aquest dos punts, però vol donar explicació a un pressupost presentat per Sorea 
d’actuació i millora dels actuals dipòsits de Santa Margarida que són uns 20.000 euros 
aproximadament i explica que aquesta actuació es necessària degut a l’estat d’aquest dipòsits. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, 
diu: 
 
“Vista la liquidació presentada per “Sorea, SA” relativa a la gestió del servei d’abastament 
d’aigua a la població, corresponent al segon trimestre de l’any 2016, segons escrit presentat amb 
data 13 de juliol de 2016 (Registre d’entrada núm.: 1388/16). 
 
Atès que, la liquidació comprèn la facturació del subministrament d’aigua, així com la factura 
del servei de Sorea, S.A d’acord amb el contracte d’adjudicació, amb el següent detall: 
 

Servei abastament aigua a la població 
2n trimestre de 2016, saldo a favor de l’Ajuntament .................. 14.858,53 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
2n. trimestre de 2016, saldo a favor de l’Ajuntament ................... 4.590,35 € 

 
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 2n trimestre de l’any 
2016, 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 19.448,88 € 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 15 de juliol de 2016 
 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 4

L’Alcalde accidental,   
Òscar Aparicio i Ledesma.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit 
literalment diu:  
 
“Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 2n trimestre de l’any 
2016, 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 19.448,88 €” 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ESTAT DE COMPTES PRESENTAT PER LA 
SOCIETAT SOREA, SA, DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2016, RELATIU A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL 
MUNICIPI. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, 
diu: 
 
“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons escrit 
presentat amb data 13 de juliol de 2016 (Registre d’entrada núm.: 1388/16), corresponent al 
segon trimestre de 2016. 

 
Atès que, les factures pendents i el saldo de la liquidació, s’ajusten a la documentació obrant en 
aquest Ajuntament. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent: 
 

A C O R D 
 

Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del segon trimestre de 
2016, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 35.349,03 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 15 de juliol de 2016 
 
L’Alcalde accidental,  
Òscar Aparicio i Ledesma.“ 
 
 
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 l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del segon trimestre de 
2016, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 35.349,03 €.” 

 

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES DECLARACIONS DE CRÈDITS 
INCOBRABLES CORRESPONENTS A LES RELACIONS NÚMEROS 15002, 15003 i 
15004 TRAMESES PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’Ajuntament de Castellgalí te delegat tots els tràmits dels impostos a 
l’Organisme de Gestió Tributària i que quan hi ha impostos impagats s’encarreguen de tots els 
tràmits per fer possible el seu cobrament, però que quan no és així, aquest impostos s’han de 
declarar incobrables, per evitar que afecti al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament. 
 

El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta 
d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, 
diu: 
 
“Vist l’escrit tramès per la Unitat del Bages-Berguedà de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona de data 13 de juny de 2016 (RE núm. 1143/16), mitjançant el qual es 
proposa la declaració de crèdits incobrables col·lectius dels expedients corresponents a les 
relacions núm. 15002, 15003 i 15004, per imports de 1.603,31 €, 369.497,49 € i 39.611,29 €. 
 
Atès que queda acreditat que de conformitat amb el que disposen els articles 61, 62 i 63 del 
Reglament General de Recaptació, aprovats pel R.D. 939/2005 de 29 de juliol s’han seguit els 
tràmits previstos en  l’Ordenança general d’Ingressos de Dret Públic delegats a l’ORGT, havent-
se observat els criteris de formulació de propostes de crèdits incobrables, en els que es respecta 
el principi de proporcionalitat entre l’import dels deutes i els mitjans utilitzats per a la seva 
realització, així com el principi d’economia processal i eficàcia administrativa. 
 
Considerant que des del propi O.R.G.T. es podrà rehabilitar el tribut no prescrit, en cas de 
comprovar-se una variació en el patrimoni del deutor, bé per revisió o a instància de 
l’Ajuntament de Castellgalí, de conformitat amb el que disposa l’article 63 del Reglament 
General de Recaptació. 
 
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 la declaració de crèdits incobrables respecte de la proposta efectuada per 
l’ORGT de la Diputació de Barcelona dels expedients que es relacionen a continuació, com a 
crèdits incobrables, i per la seva conseqüent baixa en els comptes per la demostrada insolvència, 
tal com preceptua l’article 61 del Reglament General de Recaptació havent-se seguit els tràmits 
previstos en l’Ordenança General d’Ingressos de Dret Públic delegats a l’ORGT.   
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Relació d’expedients de l’Organisme de Gestió Tributària de crèdits incobrables: 
 
Relació Primer contribuent relació Últim contribuent relació Import total 
15002      Herencia Jacent Pavon Rodriguez, 

Manuel 
Ordoñez Moraga, Francisco A     1.603,31 €

15003 Asociacion de propietarios Mas 
Planoy  

Rodriguez Rodriguez, Francisco 
Bernardo 

369.497,49 €

15004 Bert 2001 Construccions, S.L. Promocions Immobiliaries 
Jacobo Cobo, S.L 

39.611,29 €

  TOTAL 410.712,09 €
   
Segon.- Donar trasllat del precedent acord a la Unitat de Recaptació de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a tramitar les baixes aprovades 
en els Comptes de recaptació. 

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 19 de juliol de 2016 
 
L’Alcalde accidental: 
Òscar Aparicio i Ledesma.” 
 
 
El Sr. Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna intervenció. 
 
La Sra. Regidora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, intervé per demanar si després de fer aquesta actuació, es farà alguna altra per 
intentar cobrar aquest impostos impagats. 
 
El Sr. Alcalde li respon que en el cas de que la situació patrimonial de qualsevol de les persones 
declarades insolvents canvia, es tornaria a obrir el cobrament d’aquest imports. Indica així 
mateix que la major part del deute ve de l’antic propietari de Ca l’Enrich de Calafell i insisteix 
que si la situació canvia, tornaran a fer els tràmits corresponents per al seu cobrament. 
 
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 la declaració de crèdits incobrables respecte de la proposta efectuada per 
l’ORGT de la Diputació de Barcelona dels expedients que es relacionen a continuació, com a 
crèdits incobrables, i per la seva conseqüent baixa en els comptes per la demostrada insolvència, 
tal com preceptua l’article 61 del Reglament General de Recaptació havent-se seguit els tràmits 
previstos en l’Ordenança General d’Ingressos de Dret Públic delegats a l’ORGT.   
 
Relació d’expedients de l’Organisme de Gestió Tributària de crèdits incobrables: 
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Relació Primer contribuent relació Últim contribuent relació Import total 
15002      Herencia Jacent Pavon Rodriguez, 

Manuel 
Ordoñez Moraga, Francisco A     1.603,31 €

15003 Asociacion de propietarios Mas 
Planoy  

Rodriguez Rodriguez, Francisco 
Bernardo 

369.497,49 €

15004 Bert 2001 Construccions, S.L. Promocions Immobiliaries 
Jacobo Cobo, S.L 

39.611,29 €

  TOTAL 410.712,09 €
   
Segon.- Donar trasllat del precedent acord a la Unitat de Recaptació de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a tramitar les baixes aprovades 
en els Comptes de recaptació.” 

 
6. 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 2015 PRESENTAT PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
El Sr. Alcalde indica que tots els regidors i regidores han pogut tenir accés a la documentació, 
que ara es fa el tancament i s’ha de donar compte al ple, manifestant que el pagament en 
voluntària a l’any 2015 en relació a l’any 2014 ha augmentat, que al 2015 s’han cobrat un 
84.74% i que considera que és un percentatge important pel que fa referència a l’IBI, que també 
hi ha constància d’uns pendents que aquests seguiran el procediment de cobrament establert per 
la Diputació i per les lleis aplicables als ajuntaments de Catalunya, mostrant l’agraïment a 
aquests òrgans per tota la feina que fan i explica que això és una subvenció no econòmica però 
sí en espècie, tècnica, jurídica etc. 
 
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: 
 
“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 2015 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. 
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Vist l’informe favorable de la Intervenció de fons així com 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 2015: 
 

Rebuts                             7.050,11 
Liquidacions                           237.908,85 

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

Rebuts                         498.217,85 
Certificacions                         808.971,98 

 
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 de la Gestió Recaptatòria de 2015 presentat per l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Comunicar 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, 18 de juliol de 2016 
 
L’Alcalde accidental,   
Òscar Aparicio i Ledesma.”  
                    
 
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 2015 presentat per l’Organisme 
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon: Comunicar el precedent acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.”  
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7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES XIFRES DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS DE CASTELLGALÍ A 1 DE GENER DE 2016.  

 
El Sr. Alcalde indica que l’Institut Nacional d’Estadística, reconeix que l’u de gener de 2016 a 
Castellgalí els consta un total de 1995 habitants i reconeix que el municipi ha baixat dels 2022 
habitants que hi havia l’any 2015, i que l’òrgan municipal a donar-ne compte és el Ple. 

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

 
“Vist l’ofici tramès en data 1 d’abril de 2016 (RE núm. 594/2016), en el qual l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de població a 1 de gener de 2016, segons 
la informació especificada en l’Apartat II de la resolució de 25 d’octubre de 2005, amb un total 
de 1991 habitants.  
 
Atès el que es disposa a l’apartat IX de la resolució esmentada en relació amb la resolució de les 
discrepàncies existents sobre les xifres de població fixades per l’INE i per aquest Ajuntament 
havent-se tramitat les corresponents al·legacions, perquè s’ha donat compliment al que s’indica 
a la Resolució de 23 d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’INE sobre el nou procediment 
d’obtenció de xifres oficials de població, que ha estat lliurat per la Diputació, en nom nostre, a 
l’INE en temps i forma.  
 
Vist que l’Ajuntament de Castellgalí va efectuar l'encomana de la gestió del padró municipal 
d'habitants a la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 
30/1992 de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Vista la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró municipal 
d’habitants a 1 de gener de 2016, tramesa pels serveis del Padró municipal d’habitants de la 
Diputació de Barcelona.  
 
Vist el que disposen els articles 60 i següents i 81 del RD. 1690/1986 de 11 de juliol pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent 
 

ACORD: 
 
Aprovar la xifra de població de 1995 habitants, extreta de les xifres resultants de la gestió del 
Padró Municipal d’Habitants, a 1 de gener de 2016, segons resums de l’estat del procediment 
lliurats per la Diputació de Barcelona. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 18 de juliol de 2016 
L’Alcalde accidental, 
Òscar Aparicio i Ledesma” 
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El Sr. Alcalde demana als assistents si tenen alguna pregunta o qüestió per part dels Grups 
Municipals. 
 
El Sr. Regidor Francisco José Moreno i Rodriguez, portaveu del Grup Municipal de 
Convergència i Unió formula una pregunta sobre si implica d’alguna alguna 
incidènciaeconòmica el fet d’aquesta baixada d’habitants al municipi. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no. 
 
Intervé de nou el Sr. Regidor Francisco José Moreno  insistint si no afecta a l’Ajuntament. 
 
El Sr Alcalde li respon que el llindar a Castellgalí està per sota dels 3000. 
 
Desprès de sol·licitar la paraula a la Presdiència intervé el Sr. Secretari-Interventor per aclarir la 
pregunta del Sr. Regidor Francisco José Moreno, explicant que en municipis de gran població 
tenen inclús una part dels impostos estatals i que això ve per la Llei d’Hisendes Locals, i que si 
baixen del número establert d’habitants poden perdre una part molt quantiosa. 
 
Intervé de nou el Sr. Regidor Francisco José Moreno per comentar que el dia de les eleccions hi 
va haver un canvi de regidors associat al número d’habitants i volia saber si també podria haver-
hi algun efecte de tipus econòmic per part de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la participació d’impostos de l’estat que la PIE ingressa cada final 
de mes a l’Ajuntament es fa per població però que cinc habitants no serà determinant, que es fa 
per nuclis de població, per extensió i per kilometres quadrats i per esforç fiscal i que en el cas de 
Castellgalí potser serà una mica menys però no significatiu. I que pel tema dels regidors si 
d’aquí a les noves eleccions el nombre d’habitants és l’actual aquest sí que seria un efecte 
directe. 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació, i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté, el qual transcrit 
literalment diu:  
 
“Aprovar la xifra de població de 1995 habitants, extreta de les xifres resultants de la gestió del 
Padró Municipal d’Habitants, a 1 de gener de 2016, segons resums de l’estat del procediment 
lliurats per la Diputació de Barcelona.” 
 
 
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DETERMINACIÓ DE LES DATES DE LES 
DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017. 

El Sr. Alcalde informa de les dues festes locals de Castellgalí i comenta que son les mateixen 
que es porten duent a terme des de fa molts anys, que son el dilluns després de la festa del 
panellet del mes de maig i els dilluns després de la festa major del mes d’agost. 
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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 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 2015. 
 
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 2017 es corresponen amb els dies 8 de maig i el 7 
d’agost, respectivament. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció del següent, 
 

ACORD: 
 
Primer: Fixar per a l’any 2017 com a festes laborals locals el dilluns dia 8 de maig, Festa del 
Panellet, i el dilluns dia 7 d’agost, Festa Major. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 30 de juny de 2016. 
 
L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
 
El Sr. Alcalde informa als assistents que donarà pas a tres mocions que el Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya va presentar una vegada la sessió del ple ja estava convocada  i que 
per això no les troben dins dels punts de  l’ordre del dia i procedeix a llegir el títol d’aquestes 
mocions: “moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i contra els atacs a 
les lleis catalanes”, “moció per la promoció de producció i consum d'energies netes per 
consolidar la sobirania energètica local” i la tercera “moció - declaració institucional en 
commemoració del 28 de juny, dia de l'alliberament o l’orgull LGBTI”. 
 
El Sr. Alcalde indica que el Grup d’Esquerra Republicana ha de justificar la urgència de debatre 
aquestes mocions en el Ple i en tot cas es posarà a votació la urgència d’aquestes mocions, 
donant la paraula a la regidora portaveu del Grup Municipal d’Esquerra. 
 
Pren la paraula la Sra. Regidora Marta Fabregat, portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya- AM,  expressant la importància de presentar la moció de la LGBTI 
pel fet ocurregut el dia 28 de juny, també considera important la moció de la defensa de la 
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sobirania per la importància de l’emergència social però que la tercera moció sobre el consum 
energètic podría presentar-se més endavant. 
 
El Sr. Alcalde li demana que aclareixi que es fa amb les mocions, si es presenten totes o només 
algunes. 
 
Intervé de nou la Sra. Regidora Marta Fabregat donant a conèixer que ella té les tres mocions 
preparades per aquest Ple. 
 
El Sr. Alcalde li recorda que quan es presenta una moció quan el Ple ja esta convocat, s’ha de 
justificar la seva urgència més que res per respecte a la resta dels assistents que no han pogut 
obtar a consultar la documentació. 
 
El Sr. Alcalde torna a formular-li la pregunta de quines mocions considera urgents. 
 
Intervé de nou la Sra. Regidora Marta Fabregat tot insistint que considera de caràcter urgent la 
moció de LGBTI del fet ocurregut el 28 de juny i que les altres mocions poden ser exposades en 
un altre Ple, però torna a concretar que les porta les tres preparades. 
 
El Sr. Alcalde li aclareix que ho posaran a votació però que ella els haurà de convèncer sobre la 
urgència de cadascuna de les mocions. 
 
Intervé de nou la Sra. Regidora Marta Fabregat expresant que és la primera vegada que troba 
que es planteja així el fet de presentar una moció. 
 
Intervé el Sr. Regidor Francisco José Moreno del Grup de Convergència i Unió per respondre a 
la Sra. Regidora Marta Fabregat de que es planteja d’aquesta manera pel fet de no sortir reflectat 
als punts de l’ordre del dia. 
 
Intervé de nou la Sra. Regidora Marta Fabregat del Grup d’Esquerra indicant de que en el 
moment en que va presentar les mocions a l’Ajuntament se li hauria d’haver comunicat de que 
el ple estava tancat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que com a regidora d’un Grup Municipal això ja ho hauria de saber i li 
recorda que ella va rebre la convocatòria el dijous el dia abans de presentar les mocions. 
 
La Sra. Regidora Marta Fabregat li confirma que evidentment les va presentar divendres. 
 
El Sr. Alcalde explica que des del moment que es rep la convocatòria tots els regidors saben que 
el Ple en aquell moment queda convocat amb aquell ordre del dia i si hi ha d’haver algun canvi, 
s’ha de justificar que normalment acostumen a ser temes amb uns terminis concrets que no 
poden esperar i li demana de nou que determini si les seves mocions són o no urgents les tres. 
 
Li respon la Sra. Regidora Marta Fabregat que ella manté la urgència de les tres mocions. 
 
El Sr. Alcalde formula la pregunta al Grup de Convergència i Unió de si per part d’ells hi ha 
alguna intervenció. 
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Pren la paraula el Sr. Regidor Xavier Guix i Carrera adscrit al Grup Municipal de Convergència 
i Unió indicant que degut a que no han pogut optar a la documentació d’aquestes mocions el seu 
vot sera que no pel que fa a la urgència. 
 
El Sr. Alcalde formula la mateixa pregunta al Grup Municipal dels Socialistes de Catalunya. 
 
Pren la paraula el Sr. Regidor Òscar Aparicio i Ledesma portaveu del Grup Municipal dels 
Socialistes de Catalunya indicant que aprovaran la urgència i la debatran. 
 
El Sr. Alcalde acte seguit sol.licita que es procedeixi a posar a votació la introducció a l’ordre 
del dia per raó d’urgència de les tres mocions. 
 
Sotmesa la raó d’urgència per tal d’incorporar les tres mocions presentades pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya  a votació el ple acorda per nou vots a favor, que es 
corresponen als set regidors/es adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, i als dos regidors/es del grup municipal “d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM”, i dos vots en contra que es corresponen als/les dos regidors/es 
adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió” i als/les dos, l’aprovació d’incorporar 
les tres mocions presentada a votació.  
 
 
9. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA PER A LA DEFENSA DE LA SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA I CONTRA ATACS A LES LLEIS CATALANES (R.E. 1461/16). 
 
El senyor alcalde dóna la paraula a la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalnya-AM, Marta Fabregat i Sintes, qui exposa al ple que amb aquesta 
moció volen defensar i donar suport a la sobirania del Parlament de Catalunya contra els atacs 
continuats a les lleis catalanes, sobre tot en el caire d’emergència social, i voldrien impulsar des 
de l’Ajuntament accions per evitar els desnonaments, col.laborar amb entitats del tercer sector i 
per persones més necessitades i demanen el vot a favor per aquesta moció. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la Moció 
presentada en data 22 de juliol de 2016 (RE núm. 1461/16) pel grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal de l’Ajuntament de Castellgalí, que integra 
l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, diu: 

 
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
Catalunya es troba davant d’una nova ofensiva del govern espanyol en funcions de judicialitzar 
la política i de recórrer davant el Tribunal Constitucional normes que afecten els drets bàsics de 
la ciutadania i que atempten contra la sobirania del Parlament de Catalunya. Des de principis 
d’any, hem assistit a la suspensió de diverses lleis catalanes a partir de recursos presentats pel 
govern en funcions davant un tribunal mancant de legitimitat. 
 
Les lleis recentment suspeses en els àmbits de l’accés l’habitatge, les professions esportives, la 
igualtat efectiva entre dones i homes o el codi de consum tenen un fort impacte social. Els 
embats judicials també s’han dirigit a les institucions catalanes com la suspensió  de la 
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Conselleria d’Afers Exteriors i la suspensió de la llei de governs locals. Altres resolucions com 
la que ha declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking  o la suspensió de 
l’impost sobre la producció nuclear atempten directament contra el model de país acordat a la 
cambra legislativa catalana.  
 
Els recursos de l’Estat al Tribunal Constitucional de les darreres setmanes afecten directament 
aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en 
situació d’emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per a la coordinació entre els 
Ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament que pretén mitigar l’impacte del recurs 
contra la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local juga un 
paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació d’emergència residencial i de 
pobresa energètica així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la 
seva disposició a col·laborar amb els poders públics. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que 
afecten directament els drets de la ciutadania de Catalunya, l’actuació les seves institucions i del 
model territorial fent que aquestes quedin en suspens.  
 
Atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa i 
és la seu on s’expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre Resolució 1/XI sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015 que estableix que “el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania  
i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió 
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'Estat 
espanyol”. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Castellgalí proposa 
d’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. Donar suport al Parlament de Catalunya en les iniciatives legislatives que refermin la 
voluntat de donar resposta a les emergències socials. 
 
Segon. Donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al 
que s'ha compromès i en la relació amb els serveis socials. 
 
Tercer. Impulsar des de l’Ajuntament les iniciatives que permet la llei 24/2015, seguint 
l'exemple de l'Ajuntament de Sabadell, que manté el compromís de continuar impulsant accions 
per evitar desnonaments per impagament d’hipoteca o de lloguer, així com buscar mecanismes 
de segona oportunitat per cancel·lar deutes contrets per habitatge habitual. 
 
Quart. Traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l’Ajuntament de continuar 
treballant per les persones que més ho necessiten. 
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Cinquè. Participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les lleis 
catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. 
 
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.” 
 
El Sr. Alcalde pregunta als assistents si algun dels Grups Municipals desitja formular alguna 
intervenció. 
 
Intervé la Sra. Regidora Marta Fabregat per afegir que sí vol intervenir. 
 
El Sr. Alcalde  dóna la paraula al Sr. Regidor Òscar Aparicio portaveu del Grup dels Socialistes 
de Catalunya qui exposa que directament les accions dels desnonaments, dels tercers sectors i 
dels d’emergències socials que es fan des de l’Ajuntament, són les que poden fer amb els 
pressupostos que hi ha, que si es resolgués el deute que té la Generalitat cap als Ajuntament des 
del 2012 potser es podria millorar però que considera que això ho han de solucionar els diputats 
o parlaments i no els Ajuntaments i concreta que en aquesta moció el Grup dels Socialistes s’hi 
oposarà. 
 
El Sr. Alcalde demana als assistents si hi ha cap replica. 
 
Pren la paraula la Sra. Regidora Marta Fabregat dels Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM,  per expressar que li sembla bé el plantejament però que no s’hauria de deixar 
només en mans dels diputats del Parlament sinó que tots els municipis haurien de fer un esforç 
per evitar que passin aquestes coses. 
 
Intervé de nou el Sr. Regidor Òscar Aparicio remarcant que podríen ajudar sempre i quan es 
solucionèssin els recursos que els deuen. 
 
El Sr. Alcalde indica que són clars els diferents posicionaments dels Grups i demana que es 
passi a votació la primera moció per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya i 
contra els atacs a les lleis Catalanes. 
 
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”, quatre vots a favor, que es corresponen als/les 
dos regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió” i als/les dos 
regidors/es del grup municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM”, la no 
aprovació de la moció presentada.  
 
10. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA PER LA PROMOCIÓ I CONSUM D’ENERGIES NETES PER 
CONSOLIDAR LA SOBIRANIA ENERGÈTICA LOCAL (R.E. 1462/16). 
 
El Sr. Alcalde presenta la següent moció sota el nom de “moció per la promoció de producció i 
consum d’energies netes per consolidar la sobirania energèntica local” i demana a la portaveu 
del Grup d’Esquerra si prefereix fer la intervenció en aquest moment o després de la lectura de 
la moció. 
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Pren la paraula la Sra. Regidora Marta Fabregat exposant que prefereix fer-la de primer moment 
i s’explica tot dient que en aquesta moció demanen el suport  per instar a la Generalitat de 
Catalunya contra la Llei del PP contra les energies renovables i comprometre’s a avaluar la 
possibilitat de millorar l’eficiència energètica i l’enllumentat dels municipis i dependències dels 
ajuntaments, mirant de contractar empreses que subministrin energia verda i demana que es 
passi a la lectura de la moció. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la Moció 
presentada en data 22 de juliol de 2016 (RE núm. 1462/16) pel grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal de l’Ajuntament de Castellgalí, que integra 
l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, diu: 
 
“Existeix arreu una crida ciutadana perquè els representants polítics es comprometin i prenguin 
mesures efectives, començant per l’àmbit local, per tal de reduir les emissions de diòxid de 
carboni i iniciar una transició energètica  basada en les energies netes i en una gestió 
democràtica i adaptada a la futura disponibilitat energètica. 
 
El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l’Estat espanyol, es troba en 
una situació complexa amb un obligat predomini del consum en massa de combustibles fòssils.  
Tots els àmbits científics internacionals estan d’acord en que són aquests els principal 
responsables del canvi  climàtic global 
 
L’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia i els successius governs centrals 
han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es justifica perllongar la vida de les 
actuals centrals nuclears quan existeixen alternatives a la substitució completa d’aquests 
perillosos sistemes de producció d’energia elèctrica per energies renovables, juntament amb un 
ús més eficient de l’energia.  
 
L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear un nou model 
energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi climàtic. 
L’autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior –quelcom a tenir molt 
en compte en la construcció d’un nou estat- i genera energia elèctrica de forma descentralitzada 
i respectuosa amb el medi ambient. D'altra banda, incrementa l'eficiència energètica, millora la 
competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; a més, és una eina 
que, en mans de l'Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa energètica. 
 
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit d’iniciatives que 
s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l'Estat es van aprovar mesures que van significar la 
paralització de les inversions en energies renovables i la imposició de llindars de potència per a 
les instal·lacions d'aquestes energies, a més de retallades de les primes que rebien i havien rebut 
les renovables fins aquell moment, amb caràcter retroactiu. Una clara estratègia per limitar la 
sobirania energètica tant de la ciutadania com de les administracions públiques.  
 
La culminació de les polítiques repressives de l’estat central ha estat el “Real Decreto 
900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 
producción con autoconsumo” on culmina tot aquesta pressió contra les energies renovables 
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amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti per l'autoconsum i l'emmagatzematge 
d'energia,  allunyant-se definitivament del model de “balanç net i sobirà”, energèticament 
parlant, implantat en molts altres països del nostre entorn.  
 
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de l'actual 
administració de l'Estat cap a la potenciació de les grans empreses i oligopolis energètics, 
oposada al desenvolupament de polítiques energètiques alternatives, sostenibles, eficients i que 
prioritzin el benefici de la ciutadania deixant sense efectes, entre d’altres  l’autonomia local  en 
matèria de subministraments 
 
Malgrat què les grans companyies energètiques mantenen encara privilegis que les permeten 
mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial  existeixen iniciatives que 
aposten per l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable, de proximitat i al mateix preu que 
l’energia “bruta”, ajudant a transformar el nostre país en un lloc més sostenible i més respectuós 
amb el medi. 
 
És per tot l’exposat que L’Ajuntament de Castellgalí  
 
Primer. Manifesta la seva més gran oposició a la política energètica de l’estat espanyol en 
especial en allò que fa referència a la penalització de l’autoproducció i autoconsum d’energia 
verda i que ha culminat en l’aprovació del Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es 
regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de 
subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum del qual 
en demana la seva derogació immediata. 
 
Segon.  Sol·licita al Govern de la Generalitat que insti el Govern de l’Estat a eliminar els 
impediments i traves injustificades a l ’autoconsum i l’autogeneració  elèctrica així com a  
presentar el marc legal que garanteixi l’accés de la ciutadania a l’autogeneració d’energies 
renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles, eliminant entrebancs i 
qualsevol aspecte discriminatori existent.  
  
Tercer. Se sumarà al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les possibilitats de 
contractació de subministrament d'energia verda per aquelles dependències i instal·lacions 
d'aquest Ajuntament que l’actual situació contractual li permeti per tal de promoure la producció 
i consum d'aquest tipus d'energia al seu municipi amb l’objectiu d’avançar cap a la total 
sobirania energètica local.” 
 
El Sr. Alcalde demana als assistents si tenen alguna cosa a afegir d’aquesta moció. 
 
Pren la paraula el Sr. Regidor Òscar Aparicio, portaveu del grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-CP,  exposant que volen recordar que l’Ajuntament ja forma part de 
l’eficiència comarcal de l’energia que ajuda a aquest Ajuntament a estalviar energia 
municipalment i que gràcies a aquest ajut no s’han de lamentar d’estar hipotecats com els ha 
passat a altres ajuntaments pel fet de tenir llogades les seves teulades per ficar energies 
sostenibles. 
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També vol recordar que ja estan a favor de l’energia verda i que sempre que poden segueixen 
les actuacions necessaries per reduir el consum i exposa que com en el punt anterior aquesta 
lluita no toca a nivell municipal sinó a nivell de Parlaments. 
 
El Sr. Alcalde indica que ha quedat clar els posicionaments dels diferents Grups municipals i 
sol.licita passar a votació aquesta moció sota el títol moció per la promoció de producció i 
consum d'energies netes per consolidar la sobirania energètica local. 
 
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”, dues abstencions, que es corresponen als/les dos regidors/es 
adscrits/es al grup municipal de “Convergència i Unió” i dos vots a favor que es corresponen 
als/les dos regidors/es del grup municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM”, la no 
aprovació de la moció presentada.  
 
 
11. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA SOBRE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN 
CONMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY, DIA DE L’ALLIBERAMENT A L’ORGULL 
LGBTI (R.E. 1463/16). 
 
El Sr. Alcalde indica que es passarà a exposar la darrera de les mocións amb el tema de 
declaració institucional en commemoració del 28 de juny, dia de l'alliberament o l’orgull 
LGBTI, i li passa la paraula la portaveu del Grup d’Esquerra Republicana-AM. 
 
Pren la paraula la Sra. Regidora Marta Fabregat exposant que demanaria l’aprovació dels 
diferents Grups Municipals degut a l’atac que hi va haver de la bandera dels colors de l’arc de 
Sant Martí el passat dia 28 de juny i exposa que amb això es demostra que el grup col.lectiu de 
LGBTI són encara en el punt de mira del fanatisme, homofòbia i lesbofòbia i que estan 
arrelades a la nostra societat i que pel que sembla també al municipi de Castellgalí. 
 
Remarca també que a Catalunya s’ha aconsegit avançar molt amb l’equipament legal d’aquest 
col.lectiu però que encara queda molta feina a fer i des d’Esquerra volen comdemnar aquesta 
acció.  
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la Moció 
presentada en data 22 de juliol de 2016 (RE núm. 1463/16) pel grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal de l’Ajuntament de Castellgalí, que integra 
l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, diu: 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI va iniciar la lluita pels seus drets a partir de la 
rebel·lió que van generar els fets d’Stonewall, a la ciutat de Nova York. Al nostre país, 
Barcelona va acollir el juny de 1977 la primera manifestació de lesbianes, gais i transsexuals, 
una mobilització que va acabar amb una dura repressió policial contra les persones que es 
manifestaven.  
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Quatre dècades després, el col·lectiu LGBTI ha assolit de forma desigual el reconeixement legal 
dels seus drets en alguns països del món, sense oblidar que l´orientació sexual i la identitat de 
gènere encara és perseguida i castigada a molts estats, fins i tot amb la pena de mort. En molts 
d’altres, el col·lectiu viu en una situació de desprotecció, al no disposar d’un marc legislatiu que 
garanteixi els seus drets o patir-ne alguns que permeten i donen cobertura a la LGTBIfòbia. 
L’atac contra la bandera amb els colors de l´arc de Sant Martí ocorregut a Castellgalí el passat 
28 de juny, és una mostra més que les persones LGTBI són al punt de mira del fanatisme, i que 
la homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia o la transfòbia continuen estant molt arrelades a la nostra 
societat. 
 
A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l´equiparació 
legal del col·lectiu LGTBI a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret 
dels infants a ser adoptats i formar part de famílies diverses i la creació per part del Govern de 
Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquest col·lectiu.  
 
Malgrat tot, encara queda molta feina a fer fins assolir la igualtat real. Per això cal continuar 
implementant aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius més vulnerables com les 
persones grans, els i les adolescents o les persones trans. I sobretot completar el desplegament 
reglamentari de la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, així com activar els 
mecanismes sancionadors previstos a la llei. 
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Castellgalí proposa 
d’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. El Ple de l´Ajuntament de Castellgalí condemna fermament el greu atemptat contra la 
llibertat i la tolerància que va suposar la crema de la bandera de l’arc de Sant Martí penjada al 
balcó de l’ajuntament el passat mes de juny; i alhora es referma en la seva declaració com a 
municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s´adhereix a la commemoració que les entitats i 
institucions del nostre país celebren cada 28 de juny, dia per l´alliberament o l´orgull de 
lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.  
 
Segon. El Ple municipal acorda continuar posant en un lloc visible, cada 28 de juny, la bandera 
o penó amb els colors de l´arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de 
persones LGTBI. 
 
Tercer. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en 
igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social 
del col·lectiu de persones LGTBI. 
 
Quart. El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia i a desplegar i aplicar la 
Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord per via electrònica a la Generalitat de Catalunya, així com a la 
Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”. 
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El Sr. Alcalde demana als assistents si hi ha alguna intervenció per part dels diferents grups 
municipals. 
 
Pren la paraula el Sr. Òscar Aparicio portaveu del Grup dels Socialistes de Catalunya que 
exposa que l’Ajuntament demostra la seva afinitat amb aquest col.lectius recordant que la 
bandera que es va cremar ondejava al balcó d’aquest ens i volen exposar que aquests col.lectius 
tenen el recolzament per part de l’Ajuntament. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació el ple acorda per unanimitat la seva 
aprovació i en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació de l’acord que la mateixa conté, 
el qual transcrit literalment, diu: 

  
Primer. El Ple de l´Ajuntament de Castellgalí condemna fermament el greu atemptat contra la 
llibertat i la tolerància que va suposar la crema de la bandera de l’arc de Sant Martí penjada al 
balcó de l’ajuntament el passat mes de juny; i alhora es referma en la seva declaració com a 
municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s´adhereix a la commemoració que les entitats i 
institucions del nostre país celebren cada 28 de juny, dia per l´alliberament o l´orgull de 
lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.  
 
Segon. El Ple municipal acorda continuar posant en un lloc visible, cada 28 de juny, la bandera 
o penó amb els colors de l´arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de 
persones LGTBI. 
 
Tercer. El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en 
igualtat de drets i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social 
del col·lectiu de persones LGTBI. 
 
Quart. El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia i a desplegar i aplicar la 
Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord per via electrònica a la Generalitat de Catalunya, així com a la 
Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.”. 
 
 
12. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la Sra. regidora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, intervé per fer referència a les pintades del grup juvenil 
ARRAN en contra de l’atac homofòbic que estaven a les parets de les qual vol saber si eren 
fetes en parets públiques o privades, a la qual cosa li respon el Sr. Alcalde que n’hi havia tant de 
públiques com de privades, però que sap tant com poden saber ells ja que estaven a la vista de 
tothom. 
 
Intervé de nou la Sra. regidora Marta Fabregat i Sintes preguntant si el cost de cobrir aquestes 
pintades va anar a càrrec de l’Ajuntament, tant per les parets públiques com per les privades, a 
la qual cosa el Sr. Alcalde li respon que van esborrar les pintades a les parets públiques a càrrec 
de l’Ajuntament i el més aviat possible. 
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En segon lloc, la Sra. regidora Marta Fabregat i Sintes, portaveu del Grup d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM  vol demanar perquè han deixat d’estar informats sobre el 
procediment penal obert contra l’ex-tresorer, a qui ell havia nomenat i que va estar robant des 
del primer minut sense que ningú de l’equip de govern semblés adonar-se’n, a la qual cosa li 
respon el Sr. Alcalde, que no se’ls ha informat de res més perquè no hi ha hagut cap informació 
rellevant, i que de seguida que hi hagi algun tipus d’informació important amb molt de gust des 
del primer moment seran informats, i que el procediment judicial segueix el seu curs però que 
per desgràcia és més lent del que voldrien tots els presents i els veïns i veïnes del municipi. 
 
Intervé de nou la Sra. Regidora Marta Fabregat i Sintes demanant que com va el procès de 
l’extresorer  perquè temps enrere van dir que vindrien els advocats per donar informació i no ha 
vingut ningú, reiterant el Sr. Alcalde que per descomptat quan hi hagi novetat rellevant se’ls 
traslladarà la informació des del primer dia en que sàpiguen alguna cosa però que de moment no 
hi ha hagut res d’importància. 
 
Pren la paraula el Sr. Regidor Francisco José  Moreno i Rodriguez, portaveu del Grup 
Municipal de Convergència i Unió qui formula la pregunta de quina serà la situació laboral de 
l’extresorer, si està de baixa o si se li ha acabat el contracte. 
 
El Sr. Alcalde li respon que l’ex-tresorer no està de baixa, que va entrar en vigor  ara fa un mes 
o dos, el Decret de suspensió del lloc de treball i de les retribucions complementàries però que 
les retribucions bàsiques les segueix  rebent. 
 
Intervé a continuació  el Sr. Regidor Xavier Guix i Carrera adscrit al Grup Municipal de 
Convergència i Unió per demanar quina durada te aquesta suspensió, responent-li el Sr. Alcalde 
que de sis mesos. 
 
El Sr. Regidor Xavier Guix i Carrera pregunta que pot passar en el cas de que no hi hagi judici 
abans de la finalització d’aquesta suspensió, indicant que s’haurà d’incorporar a la mateixa 
feina, a la qual cosa el Sr. Alcalde diu que cal esperar i desitjar que abans que venci aquest 
termini es tingui una resolució en un sentit o en un altre, i que segons els advocats el setembre 
és quan segurament es pot accelerar aquest procés. 
 
Acte seguit pren la paraula la Sra. Regidora Marta Fabregat, portaveu del Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM exposant que la partida de despeses de personal del 
2016 que ascendeix a 751.104 euros és molt elevada considerant el pressupost amb el que 
disposa l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
El Sr. Alcalde li respon recordant-li que totes aquestes dades ja es van aprovar en el pressupost 
municipal i que ja es va fer el debat corresponent li recorda també que ja disposen de tota la 
documentació, i que considerant la tipologia del municipi i l’estructura pressupostària i els 
serveis que dóna l’Ajuntament no és una quantitat en absolut desproporcionada i més si es 
compara amb d’altres ajuntaments on aquest volum és molt més elevat, bàsicament perquè 
serveis com la llar d’infants o la neteja dels equipaments les gestionen de forma directa, amb 
personal propi i no mitjançant concessió com es fa a Castellgalí. Afegeix que pel que respecta a 
l’estructura administrativa, de la brigada d’obres, dels vigilants, del conserge i del personal dels 
serveis socials, tots tenen una retribució ajustada i que considera que són persones a les que han 
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de felicitar per la feina que fan dia a dia i amb les condicions que la fan i que per tant considera 
que no és una despesa desproporcionada la del Capítol I sinó tot el contrari. 
 
Intervé de nou la Sra. Regidora Marta Fabregat per felicitar-lo per algunes de les actuacions del 
pas de vianants de la fleca i les franjes de prohibit aparcar que milloren la visibilitat i la 
circulació dels vehicles i vianantsi pregunta si s’ha plantejat ampliar-ho a llocs crítics per als 
més joves o ususaris del transport públic com la parada del bus o a rodalies d’altres comerços. 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al portaveu i regidor d’urbanisme. 
 
Li respon el  Sr. Regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme i serveis,  Òscar Aparicio i Ledesma, 
adscrit al grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP,  recordant-li que ja es va 
parlar en l’anterior ple de que aquestes actuacions es volen portar a terme més enllà amb espais 
de més control de velocitat i més senyalitzacions per vianants i prohibicions d’aparcament però 
que aquesta feina s’ha d’anar fent mica en mica per anar consciençant a la gent. 
  
Intervé de nou la Sra. Regidora Marta Fabregat preguntant de nou al regidor d’urbanisme, 
interessant-se per si hi ha alguna mesura d’estalvi energèntic previst pel volum de fanals que en 
concret hi ha a la Urbanització Mas Planoi perquè pugui ser extensible a tot el municipi,  a la 
qual cosa li respon el Sr. Regidor Òscar Aparicio que tal com es va dir també al darrer ple que 
s’estan canviant els reductors de fluxe per llums de led i que s’està treballant per assolir 
qualsevol subvenció que surti referent a aquest tema ja que amb recursos propis es continua amb 
el mateix i que com hauran vist la nova empresa de manteniment és molt eficient i que hi ha 
menys avaries. 
 
Acte seguit la Sra. Regidora Marta Fabregat exposa que han rebut queixes per l’accés a la C-55 
des del camí dels dipòsits del Barri de la Fàbrica de l’altra banda al costat del riu, amb ho 
perillosa que és aquesta carretera, preguntant si hi ha alguna possibilitat real de solucionar-ho.  
 
Per la qual cosa demana si hi ha algun tipus de previsió per solucionar-ho. 
 
El Sr. Alcalde s’ofereix per respondre a aquesta pregunta amb permís del Sr. Regidor 
d’urbanisme explicant que aquest tema l’ha portat ell personalment juntament amb l’arquitecta 
municipal, explicant que sí està previst, ja que van tenir una reunió amb la direcció general de 
carreteres i que es van comprometre a reasfaltar el tros del tram urbà de la C-55. Indica també 
que l’arquitecta municipal es va reunir amb el responsable de carreteres exposant que encara no 
tenen data però que està previst que en breu es realitzi aquesta actuació. 
 
Intervé de nou la Sra. Regidora Marta Fabregat per demanar si en el cas de que no es dugui a 
terma en breu si l’ajuntament pot fer una mica d’arranjament pel seu compte, a la qual cosa li 
respon el Sr. Alcalde que per a qualsevol actuació que es vulgui fer a carreteres es necessita 
l’autorització del servei territorial de carreteres, per petita que sigui l’actuació si afecta a la zona 
de domini públic, i si no es fes amb autorització es podrien trobar amb un requeriment, pel qual 
creu que el millor és esperar a que facin aquesta actuació i vetllar perquè es faci adequadament. 
 
La Sra. Regidora Marta Fabregat pregunta al senyor regidor de governació perquè expliqui si 
s’ha pres alguna mesura contra incendis tenint en compte que Castellgalí és un dels 17 
municipis amb més alt risc de tot Catalunya segons la Conselleria d’Interior a la qual cosa li 
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respon el senyor regidor delegat de l’Àrea de Governació, adscrit al grup municipal del Partit 
dels Socialistes de Catalunya-CP, Miguel Largo i Coca, que s’està en mans dels bombers, tot el 
que diu el CECAT, els informes que es reben i que des que va haver-hi aquest darrer incendi 
s’està en continua evolució i que de moment s’ha netejat la franja perimetral i totes les 
parcel·les que s’ha pogut. 
 
Pren la paraula el Sr. Regidor Miguel Largo explicant que Castellgalí està en mans dels 
bombers i de la Llei de protecció civil CECAT i que els mantenen informats en tot moment. 
Explica també que és un tema del que se’n parla i se’n fa un seguiment com son la neteja de les 
parcel.les i de la franja perimetral. 
 
Intervé de nou la Sra. Regidora Marta Fabregat demanant si s’ha donat algun tipus d’informació 
a la ciutadania amb informació sobre la prevenció d’incendis en aquestes èpoques de l’any 
responent-li el senyor regidor Miguel Largo que a la web municipal hi ha un enllaç que et deriva 
a la  pàgina de la Generalitat de Catalunya, afegint que quan hi ha hagut alguna alerta els 
vigilants han estat al amb l’ajut de les emissores i amb total coordinació. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde per afegir que en aquestes èpoques de l’any i amb la climatologia 
del nostre municipi aquest tipus problemes es traslladen a la Generalitat i la Diputació dóna 
suport a l’Ajuntament amb el pla de vigilància contraincendis i una persona que vigila, malgrat 
que pot haver-hi alguna situació que s’escapi, però que per sort no s’ha de lamentar cap incendi 
greu. Exposa també que amb la climatologia que tenim al municipi la gent ja està prou 
conscienciada a part de la informació que poden rebre de les Administracions. 
 
Intervé de nou el Sr. Regidor Miguel Largo per comentar que la brigada de l’Ajuntament neteja 
les vores fins a les 10 del matí perquè més tard es considera risc d’incendi. 
 
El Sr. Regidor Francisco José Moreno, portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió 
intervé per demanar si es té coneixement del motiu de l’incendi que hi va haver, a la qual cosa li 
respon el Sr. Regidor delegat de l’Àrea de Governació per dir-li que en teoria varen ser uns nois 
si bé no es pot confirmar, algú va veure uns nois fumant i que varen tirar una burilla i es va 
propagar el foc, i que la primera persona que els va veure va ser una dona que va avisar els 
bombers a petició dels propis nois, però que no se sap qui eren. 
  
El senyor regidor Xavier Guix i Carrera, adscrit al Grup Municipal de Convergència i Unió, 
pren la paraula per a dir que la primera persona que va trucar, va ser la seva filla, i té que deixar 
dit, al menys que en quedi constància, que el servei d’emergències que va trucar va ser 
absolutament lamentable, pel sol fet que era una nena i no és major d’edat i que creu que com 
Ajuntament seria bó trasllador-los-hi una queixa a aquest servei, ja que varen passar set o vuit 
minuts abans no varen passar la trucada al cos de bombers. 
 
Intervé a continuació la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat, qui diu que a través dels agents rurals s’ha trobat una línia de 
baixa tensió en contacte amb la vegetació de Castellgalí, preguntant si des de l’Ajuntament se’n 
té constància o s’ha pres alguna mesura. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no i que tal com ja va succeir amb aquell abocament de runes que 
va sortir abans en els mitjans de comunicació i després va arribar l’informe a l’Ajuntament. 
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El senyor regidor delegat de l’Àrea de Governació, Miguel Largo, diu que ell va estar durant 
l’incendi amb els agents rurals, també controlant les coses, i que en cap moment li varen dir res, 
a la qual cosa la senyora regidora Marta Fabregat li diu que està penjat a una web pels mateixos 
agents rurals. 
 
El senyor Alcalde li diu que potser el que haurien de fer és notificar-ho oficialment, a la qual 
cosa la Sra. Regidora Marta Fabregat li diu que de cara a l’Ajuntament, si és la segona vegada 
que passa, l’anterior vegada amb les runes del què l’equip de govern no en sabia res i ara amb 
això, del que tampoc en saben res, és per a parlar-ne amb els agents rurals perquè quan passi una 
cosa d’aquestes ho notifiquin a l’Ajuntament.  
 
El senyor Alcalde li dóna moltes gràcies a la Sra. Regidora i li diu que presentaran la queixa 
formal al responsable dels agents rurals i miraran aquesta web per si cal fer algun tipus 
d’intervenció. 
 
Intervé de nou la Sra. Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, 
Marta Fabregat, per a preguntar a la senyora regidora delegada de l’Àrea d’esports al respecte 
de les queixes de les veteranes del futbol sala de Castellgalí i si s’ha arribat a algun acord amb 
elles perquè puguin recuperar les hores d’entrenament. 
 
Li respon la Sra. Regidora delegada de l’Àrea d’esports, Carme Lledó i Martínez, adscrita al 
grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, per dir que ella personalment no ha 
tornat a parlar amb les veteranes, ja que tal com els hi va dir, creu que és un tema entre clubs, i 
que l’equip de govern només ha distribuït els horaris de disponibilitat del pavelló i ara els dos 
clubs s’han de posar d’acord amb les hores que ha de jugar cada equip, a la qual cosa la Sra. 
Regidora Marta Fabregat li pregunta que què hi guanya Castellgalí cedint el pavelló al Manresa 
Futbol Sala, indicant que les veteranes de Castellgalí perden les seves hores d’entrenament per a 
poder introduir uns jugadors de Manresa, cosa que no és gaire lògica.  
 
La Sra. Regidora delegada de l’Àrea d’esports, Carme Lledó, li respon que no han perdut l’hora 
o hora i mitja d’entrenament que tenien perquè en cap moment s’ha fet fora a ningú, indicant 
que el seu club dirà si han d’entrenar dilluns o dijous que són els dies que tenen i que l’equip de 
govern en cap moment ha dit que han d’entrenar a aquesta hora o a una altra o aquest dia o un 
altre. Respecte a què guanya el poble de Castellgalí diu que suposa que guanya més equips que 
ara no tenien, categories inferiors, que els nanos de Castellgalí no hagin de sortir, afegint que la 
Unió té una escola de futbol sala, i que aquests nois han de continuar o almenys els seus pares 
volen que tinguin una continuïtat que fins ara no tenien aquests equips.   
 
El Sr. Alcalde intervé per a dir que l’acord és amb un club del poble i que la senyora regidora 
Marta Fabregat ha dit que cedien hores i espai perquè vinguessin a jugar equips i jugadors de 
Manresa i que l’acord s’ha fet amb un club local. 
 
La Sra. regidora Marta Fabregat diu que l’únic que sorprèn és el fet de que hagin de ser  les 
hores que tenien establertes d’entrenament les veteranes, i que  pel  que es veu no les tenen i 
aleshores han de modificar-les pel fet de que han firmat aquest acord, preguntant si amb aquest 
acord Manresa pagarà algun tipus de lloguer per estar entrenant al pavelló municipal de 
Castellgalí. 
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La Sra. Regidora delegada de l’Àrea d’esports, Carme Lledó diu que qui entrenarà serà un club 
resultant de la fusió del de Manresa i del de Castellgalí. 
 
La Sra. Regidora Marta Fabregat pregunta que quants jugadors són de Castellgalí i quants 
vindran de Manresa i que proporcionalment tot aquest canvi també implica una despesa d’aigua 
i llum per a l’Ajuntament perquè se’n beneficiï gent de fora a la qual cosa la Sra. Regidora 
Carme Lledó li respon que s’ha fet per evitar que els nois de Castellgalí no hagin de sortir a fora 
per a fer aquest esport i que les veteranes tenen hora d’entrenament quan sigui i que no s’ha fet 
fora níngú, que tothom i té cabuda, i que a l’igual els horaris establerts s’han de modificar l’any 
vinent perquè hi hagi altres esports a fer al pavelló, el qual està a disposició de tots els clubs del 
poble. 
 
Pren la paraula a continuació el Sr. regidor adsctit al grup municipal de Convergència i Unió, 
Xavier Guix i Carrera per a dir que des del seu grup es té la sensació que tenen les afectades i el 
poble en general, si bé s’ha fet un conveni que està molt ben especificat, com ha de ser un 
conveni, però que s’ha fet d’una manera que molta gent trobem que no ha sigut, diguem, tot ho 
de cara ha hauria d’haver anat, ja que no hi ha hagut unes converses prèvies o potser si que hi ha 
estat però no les necessàries, hi ha hagut posicions de força com és normal en qualsevol 
negociació i hi ha hagut una part que s’ha esborrat que ha estat l’Ajuntament. Afegeix que 
encara les veteranes estan esperant resposta, segueixen esperant un fil de negociació i des de fa 
uns dies, unes setmanes que aquest fil per a elles és trencat, pel qual ell  instaria a reprendre 
aquesta negociació, per dir-ho d’alguna manera, o arreglar aquest problema perquè al final es 
pot reduir encara més o sigui, sembla que sigui el problema banal per a alguns i que no passa 
res,  el que passa és que avui toca amb el futbol i demà li tocarà amb la petanca i l’endemà li 
tocarà a les dones i al final si han de ser afectats, o sigui, o han d’estar en inferioritat de 
condicions la gent que és de Castellgalí, que està empadronada al poble, que paga impostos aquí 
amb respecte de gent que vingui de fora, que faran una mica, perquè s’entengui, allò que 
voldran, doncs això senta un precedent. 
 
Afegeix el Sr. Regidor que ell creu  que l’Ajuntament, el primer que hauria de fer i l’Alcalde, la 
regidora o el regidor que pertoqui,  en el cas que sigui, és mirar primer pels interessos i els drets, 
els deures també i els drets i interessos dels nostres veïns i en aquest cas del futbol doncs és una 
cosa, perquè aquí està molt ben tipificat i l’equip de govern  té, d’acord amb el règim local, la 
competència de gestionar els horaris i les instal·lacions públiques esportives i no esportives, el 
que passa és  que també han de ser una mica més curosos amb els nostres veïns, indicant que al 
final aquest senyors de Manresa venen aquí i els veurem dues hores i el qui baixi aquí ja no el 
veurem més, respecte  amb un veï que hi estem convisquen de fa molts anys. Indica així mateix 
que  tocant una mica el que ha dit la companya d’Esquerra, hi ha  el tema econòmic ja que serà 
una despesa bastant grossa amb tema de llum, d’aigua com deia ella, de manteniment. Diu al 
respecte que  a la conversa que ell ha  tingut amb l’alcalde Gimeno i amb la regidora d’esports li 
deien que no, que aprofitarien el mateix de recurs humà, la persona que fa el manteniment de 
tota la zona esportiva i que ja arribarien a tot arreu amb això, la qual cosa demana que li 
permetin posar una mica en quarentena quan veu aquest home que amb la feina que té ja són 
prou per les seves hores de feina i si l’incrementem amb neteja i manteniment de l’ús d’uns 
nous equips que ens anem al voltant d’unes 100 persones dins d’un pavelló que abans no hi eren 
pas, la feina d’aquest home es veurà, o molt mermada en qualitat o agafar un reforç logístic 
humà de persona que netegi això.  
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Afegeix el Sr. Regidor Xavier Guix que des de l’AMPA es va demanar que es pogués practicar 
patinatge i es va dir que no perquè el terra tindria un desgast o quan fa uns sis anys, amb motiu 
de la festa major, es protegia el terra del pavelló pel desgast,  i que per tant ja no sols és la 
despesa de l’ús de les instal·lacions el que cal tenir en compte sinó també el del desgast i que  
no oblidem que aquesta gent que ve aquí a jugar, cosa que ell ho troba molt bé per a ells perquè 
al final és trobar-se la feina feta, però o sigui, si un no sap promocionar l’esport dins el seu 
poble, el porta de fora i tan contents, però que hi ha fórmules de fer-ho i que només vol acabar 
dient que  primer els de casa i després si hi ha lloc, els de fora. 
 
La Sra. Regidora delegada de l’Àrea d’esports, Carme Lledó, li respon que llavors per aquesta 
lògica li sembla que poca gent es quedaria aquí, perquè tan el Castellgalí com la Unió té molts 
nois que no són d’aquí, cosa que creu que això no els ha d’importar, però el que sí que els ha 
d’importar és que el poble creixi en esport, i que ella creu que ara mateix, hi ha nois de 
Castellgalí que s’han apuntat a la Unió precisament, perquè tenen categories, tenen alevins, 
tenen benjamins, tenen pre-benjamins que abans no hi havia, i havien d’anar a Manresa i que 
ella té  coneixement d’alguns pares que ja han apuntat als seus fill i estan molt contents de que 
es faci aquesta fusió. Afegeix que  aquests nois són de Castellgalí, i que doncs potser també han 
de  mirar aquesta part positiva, i que creu que les instal·lacions esportives són per a tothom, 
tothom hi té cabuda, però el que no pot ser és que la gent es pensi que tenen drets adquirits,  la 
qual cosa diu que no pot ser, en cap moment, indicant que  ni ells tenen drets adquirits sobre res, 
i que es tracta d’una instal·lació pública i allò  que és del poble, és de tots, afegint que  la única 
cosa que ells fan com Ajuntament és gestionar, indicant a més a més que aquesta discussió va 
sortir precisament perquè els dos clubs no es posaven d’acord en horaris i al final ens van 
demanar que l’equip de govern fes una proposta horaris, que no és lo que es va intentar fer, però 
en la reunió que varen tenir tant amb la Unió Esportiva, tant amb el Castellgalí com l’equip de 
govern, tots dos ens van presentar uns fulls on estaven tots els equips i que l’equip de govern es 
va dedicar a dir bé,  tenim tants equips, tantes hores i a partir d’aquí cada equip doncs entrena 
unes hores, i que ells només han fet això. 
 
El Sr. Regidor Xavier Guix, intervé per a dir que al respecte d’aquesta problemàtica 
l’Ajuntament hauria de prendre un paper una mica d’àrbitre o de mesura i en veure tot aquest 
problema que va generar el fet de ficar aquest horaris i tenir  un problema amb un equip que sí 
que son del Castellgalí però no juguen federades, però el que sí és cert és que fa vint anys que 
aquest equip està aquí al poble i creu que avui en dia no hi ha cap equip que estigui a la pràctica 
que tingui una antiguitat de vint anys i ja només per això, per part d’ells com a regidors i d’ells, 
com a equip de govern, haurien de tenir una mica més de cura a evitar un problema, que s’ha 
creat, la veritat, de res, perquè s’arreglava, creu ell al seu entendre, amb seure, parlar si sortia bé 
o no sortia bé, un segon o si calia un tercer intent i deixar el problema arreglat i a partir d’aquí 
fer un conveni, el que passa que entre mig d’aquestes converses s’ha fet un conveni que aquí 
especifica molt be uns horaris. 
 
La Sra. Regidora Carme Lledó li respon que el conveni ja el tenien pensat, parlat amb els dos 
clubs i decidit, a la qual cosa el Sr. Regidor Xavier Guix li diu que llavors les converses que 
varen tenir amb les veteranes eren totalment estèrils. 
 
La Sra. Regidora li respon que que amb les veteranes ella particularment va tenir-hi una 
conversa posterior a aquesta reunió i que potser elles havien de dir que no estan dins del Club de 
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Castellgalí i que potser aquí està l’error, i que si haguéssin dit que estaven fora del Futbol Club 
Castellgalí llavors sí que s’hi haguéssin reunit amb el FC Castellgalí, la Unió Esportiva, les 
veteranes i l’Ajuntament, però el que no garanteixen en cap moment és que segueixin mantenint 
l’horari d’entrenament ja que això ho han de parlar entre ells quatre. 
 
El Sr. Regidor Xavier Guix li pregunta des del grup municipal de Convergència que si tornés a 
repetir-se aquesta problemàtica ho tornaria a fer igual l’equip de govern a la qual cosa li respon 
la Sra. Regidora Carme Lledó que sincerament creu que no s’han equivocat en res i que potser 
l’error que han tingut ha estat en confiar en que el que presentava el FC Castellgalí era veritat. 
 
Intervé a continuació el Sr. Regidor delegat de l’Àrea de Governació, Miguel Largo, qui diu que 
ell creu que la pregunta en seria una altra, i consisitiria en saber si els interlocutors que han 
posat els clubs són els que tenen que ser ja que varen venir els que varen venir  varen signar els 
qui varen signar. 
 
Pren la paraula a continuació el Sr. portaveu del grup municipal de Convergència i Unió, 
Francisco José Moreno per dir que per primera vegada des que s’ha constituït aquest equip de 
govern, cosa que cal agrair, s’ha tingut en compte la diferència del preu d’accés a la piscina pel 
que respecta als veïns i veïnes del poble respecte als que no ho són, en un 45 % 
aproximadament. 
 
El sr. Alcalde accepta l’agraïment i afegeix que així com l’any passat recordaran que va ser 
motiu de debat en aquest ple la gestió de la piscina i el control d’accés, i que sembla ser que 
aquest any hi ha una bona gestió respecte la de l’any passat. 
 
La Sra. Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Marta Fabregat 
pregunta si és cert, tal com li ha arribat, que el socorrista fa fora els banyistes a tres quarts de 
vuit quan l’horari d’obertura és fins a les vuit, a la qual cosa la Sra. Regidora delegada de l’Àrea 
d’esports, Carme Lledó li respon que això era l’anterior socorrista que havien tingut i que varen 
parlar amb ell i ja està fora. 
 
El Sr. Alcalde intervé per a dir que això ho gestiona l’empresa Aquasos, que és qui porta el 
socorrista i que se li va demanar que el substituïssin, tal com l’empresa va fer. 
 
Abans de cloure la sessió, el Sr. Alcalde desitja a tots els regidors i regidores molt bon estiu i 
que si tenen vacances les aprofitin i que en gaudeixin molti i que participi tothom de la Festa 
Major i també se’n gaudeixi molt. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 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. 
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