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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2016 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 4 minuts del dia 28 
de novembre 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, Òscar Aparicio i Ledesma, Raquel Todolí i Martínez, Carolina Herrero i Ruiz i 
Carme Lledó 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 el senyor regidor adscrit al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, Miguel Largo i Coca, qui ha excusat prèviament la 
seva absència a la secretaria municipal. 
  
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 4 minuts i un cop comprovat per part 
del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i 
votació dels assumptes inclosos al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS 

ANTERIORS. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de l’acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2016 i de la sessió 
extraordinària de data 28 d’octubre de 2016 els esborranys 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 26 de setembre de 2016 i de 
l’extraordinària de data 28 d’octubre de 2016. 
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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 225/16 al 297/16 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2016. 
 
Acte seguit exposa al ple que s’ha rebut un ofici de la Diputació de Barcelona de data 3 
de novembre (registre d’entrada núm. 2.231) relatiu a la cessió a títol lucratiu d’un 
vehicle tot terreny marca Suzuki, model Vitara, que serà adscrit al Servei de Vigilància 
municipal, amb motiu de la renovació de flotes que fa la Diputació i que és un tema 
respecte del qual s’havia fet una pregunta en una sessió anterior. Indica que 
l’Ajuntament farà la retolació i adequació del vehicle amb la col·locació d’una sirena.  
 
En segon lloc fa referència a un ofici que s’ha rebut de la Diputació de Barcelona amb 
data 18 de novembre de 2016 (registre d’entrada núm. 2.537) d’aprovació del suport 
econòmic pel finançament del “Pla director turístic de Castellgalí”, dins del catàleg de 
serveis de l’any 2016, amb un cost total de 9.256,50 € i amb una aportació de la 
Diputació d’import de 6.942,37 €. Afegeix que la Diputació ha adjudicat el contracte a 
l’empresa Quaderna. 
 
En tercer lloc, el senyor Alcalde dóna compte al ple que s’ha procedit a donar trasllat al 
MINHAP la informació relativa al període mig de pagament del tercer trimestre de 
l’any 2016, el qual es correspon a 6 dies.  

 
 

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, S.A., 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 TERCER TRIMESTRE DE 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: 
 
“Vista la liquidació presentada per “Sorea, SA” relativa a la gestió del servei 
d’abastament d’aigua a la població, corresponent al tercer trimestre de l’any 2016, 
segons escrit presentat amb data 25 d’octubre de 2016 (Registre d’entrada núm.: 
2156/16). 
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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 
3r trimestre de 2016, saldo a favor de Sorea........................8.413,56 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
3r. trimestre de 2016, saldo a favor de l’Ajuntament ..........8.807,64 € 

 
 
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 3r 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 394,08 € 
 
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:  
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 3r 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 394,08 €. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESTAT DE 
COMPTES PRESENTAT PER LA SOCIETAT SOREA, S.A, RELATIU A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL 
MUNICIPI, CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 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: 
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“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons 
escrit presentat amb data 25 d’octubre de 2016 (Registre d’entrada núm.: 2156/16), 
corresponent al tercer 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 tercer 
trimestre de 2016, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 7.132,42 €. 
 
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:  
 
Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del tercer 
trimestre de 2016, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 7.132,42 €. 
 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
DE L’ABAST DE LA DELEGACIÓ EFECTUADA A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DE LES FACULTATS DE GESTIÓ DE LA TAXA PER 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CEMENTIRI.  
 
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: 
 
“El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 
delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que 
els corresponguin. 
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D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats 
de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Per altra banda la importància que per al procediment tributari té la seguretat que 
l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa 
referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També 
els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el 
màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal. 
 
Davant les consideracions precedents, es creu procedent modificar l'abast de la 
delegació de les competències de gestió, de determinats ingressos de dret públic. 
 
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti el següent 
 

ACORD 
 
PRIMER.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a 
l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió 
de  la Taxa per prestació dels serveis de cementiri,  per la qual cosa les funcions 
delegades d’aquest tribut són les que a continuació s’especifiquen: 
 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i 
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recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer 
d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que 
sigui d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona 
reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest 
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data 
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, 
que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les 
seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona i en la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 
d'aquest servei. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari 
i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la 
normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 
orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de 
la prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
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prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de 
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte 
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament 
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que 
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT 
a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades 

pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants 
en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les 
corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui 
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa 
vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 
de recaptació. 

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 
s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 
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Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, 
al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i 
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 
vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament. 

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui 
per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que 
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l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de 
la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre 
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de 
suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració  
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que l’administració 
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada,  i adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les 
dades personals, tant de les aportades per l’administració delegant com de les 
que aportin  directament els contribuents.   
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a 
l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant 
sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol 
altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar 
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les 
dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el 
contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament. 
 
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió 
Tributària queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal 
d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i 
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei 
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general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o 
cessions. 
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de 
dades personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals 
van ser creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona 
i del seu Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, 
publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en el 
Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de dades. 
 
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò 
establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.  
 
Regla dotzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord de modificació de l'abast de la delegació a la 
Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de 
la modificació esmentada i un cop acceptada es publiqui aquest acord, per a general 
coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, 
en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
 
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.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a 
l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió 
de  la Taxa per prestació dels serveis de cementiri,  per la qual cosa les funcions 
delegades d’aquest tribut són les que a continuació s’especifiquen: 
 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 
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· Dictar la provisió de constrenyiment 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 
SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, 
de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies 
organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis municipals, ho 
facin convenient. 
 
TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer 
d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que 
sigui d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic i la normativa interna de la Diputació de Barcelona 
reguladora de la prestació d'aquest servei. 
 
QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest 
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data 
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, 
que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les 
seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança 
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona i en la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 
d'aquest servei. 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       

 
 

 12

 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari 
i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la 
normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 
orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de 
la prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de 
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte 
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats 
econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament 
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que 
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 
 

6. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT 
a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
7. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades 

pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les 
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especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants 
en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les 
corporacions locals. 

 
8. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui 
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa 
vigent.  

 
9. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 
de recaptació. 

 
10. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 
s'ingressarà directament al compte de la Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i 
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, 
al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme 
de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la 
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 
obligacions següents: 
 
f. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
g. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
h. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics. 
i. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
j. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i 
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exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 
vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
g. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
h. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
i. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament. 

j. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui 
per a la gestió del servei.  

k. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

l. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que 
l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de 
la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre 
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de 
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la 
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de 
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots 
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com 
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de 
suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir 
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració  
“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que l’administració 
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delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada,  i adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les 
dades personals, tant de les aportades per l’administració delegant com de les 
que aportin  directament els contribuents.   
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a 
l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant 
sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol 
altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar 
prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les 
dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el 
contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament. 
 
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió 
Tributària queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal 
d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i 
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei 
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o 
cessions. 
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de 
dades personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals 
van ser creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona 
i del seu Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, 
publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en el 
Registre de protecció de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de dades. 
 
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò 
establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.  
 
Regla dotzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents: 
 
5. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
6. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
7. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
8. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord de modificació de l'abast de la delegació a la 
Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de 
la modificació esmentada i un cop acceptada es publiqui aquest acord, per a general 
coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, 
en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS 
MUNICIPALS DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CP, 
D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-AM I DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER 
PAL·LIAR ELS EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA. 

 
El senyor Alcalde exposa al Ple que aquest punt de l’ordre del dia consisteix en una 
moció presentada pels tres grups municipals que integren el Ple de l’Ajuntament i que 
consisteix en reclamar mesures urgents per a pal·liar els efectes i eradicar la pobresa 
energètica i dóna la paraula a la portaveu dels grup municipal d’ERC-AM ja que és el 
grup que va prendre la iniciativa a la qual si hi van sumar els altres dos grups. 
 
Pren la paraula a continuació la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes i exposa que van realitzar 
aquesta iniciativa arrel del tema de la pobresa energètica i més després del cas de la 
senyora a la que li havien tallat el llum i que va morir a causa de l’espelma que tenia 
encesa, al qual amb tot el rebombori que va ocasionar, els va fer creure amb la 
necessitat que amb el que és l’Ajuntament es pogués donar ajut en aquest sentit i que es 
demanava que totes les companyies tant de llum, d’aigua i electricitat, en el moment 
abans de tallar cap subministrament, que ho notifiquin a l’Ajuntament i que llavors des 
de serveis socials, es pugui prendre una decisió o una altra. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde convida a intervenir als portaveus dels altres dos grups 
municipals, i pren la paraula el senyor portaveu del grup municipal del PSC-CP, Òscar 
Aparicio i Ledesma qui diu que els agrada poder contribuir a alguna demanda d’aquest 
tipus, i que creu que realment no haurien de passar coses d’aquestes i que tots els partits 
haurien d’estar més a l’una per demanar que no hi hagi aquest tipus d’incidents i que 
celebra que per una vegada els tres grups municipals es posin d’acord i proposin coses 
en positiu, tot sumant força. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor secretari procedeixi a donar lectura 
a la moció presentada pels tres grups municipals, la qual transcrita literalment diu: 
 
“MOCIÓ PER RECLAMAR MESURES URGENTS PER PAL•LIAR ELS 
EFECTES I ERADICAR LA POBRESA ENERGÈTICA 
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El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei 
22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent: 
 

a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2) 
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir 3 

punts a l’art. 252-4) 
 
Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat. El 
govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la 
suspensió de la vigència i aplicació de la normativa. 
 
El Govern de la Generalitat aprovà la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació 
de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya. En aquesta llei s’hi 
definia: 
 

- L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de 
vulnerabilitat. 

- L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament 
d’aigua, energia i gas. 

- L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les 
factures. 

- La disposició addicional primera, crea el Fons d’atenció solidària de 
subministraments bàsics per tal que les unitats familiars que no poden complir 
els compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, 
electricitat o gas. 

- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el 
Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la 
constitucionalitat de l’esmentat Decret. 

 
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la 
Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals 
(Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de 
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei és 
vigent des del 6 d’agost.  
 
En aquesta Llei s’inclou l’article 6 de mesures per evitar la pobresa energètica que diu: 
 
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als subministraments 
bàsics d’aigua, gas i electricitat. 
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció prèviament a 
la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments. 
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3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de 
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes 
molt notables en el cost dels consums mínims. 
 
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i 
s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3. 
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010. 
 
El mes d’octubre passat, el TC ha admès a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat emès 
pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014 relacionats amb la pobresa 
energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i 18,2i disposa de 5 mesos per 
estudiar el recurs. 
 
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la 
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per 
aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que 
s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de 
novembre de 2015 al 5 de maig de 2016. Durant aquest termini, doncs, la llei serà 
vigent. 
 
És palès l'esforç que les administracions locals estan fent per atendre totes aquelles 
famílies que no poden abastir-se dels subministraments bàsics per trobar-se en el llindar 
de la pobresa. Però sens dubte, tota la càrrega no la poden assumir les administracions 
locals i els Serveis Socials Municipals. Aquesta no pot ser l'única solució a aquestes 
situacions tan dramàtiques que estan patint moltes llars. Cal el compromís real i ferm 
per part de la resta d'administracions, com són l'estatal i l'autonòmica i de les 
companyies subministradores, especialment les elèctriques, que vulneren la llei 
escudant-se en subterfugis administratius. 
  
Per tot l'exposat, els grups municipals del PSC, d’ERC i de CIU proposen l’aprovació 
del següents acords:  
 
ACORDS  
 
Primer. L'Ajuntament rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'Estat espanyol en 
allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de 
Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica. 
 
Segon. L’Ajuntament insta a que el govern de la Generalitat de Catalunya aprovi 
immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, 
de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 
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Tercer. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per 
combatre la pobresa energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense perjudici 
de les accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va 
emprendre i que van tenir com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels 
articles fonamentals per combatre l'emergència i l'exclusió residencial,  per part 
del Tribunal Constitucional. 
 
Quart. Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els 
subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial. Fer 
públic a la pàgina web de la Generalitat, els acords i convenis signats així com, les 
aportacions de les empreses subministradores. 
 
Cinquè. Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció 
solidària de subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de 
les oficines de Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència 
Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
 
Sisè. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i 
flexible de les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial. 
 
Setè Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions 
locals per crear oficines d'eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalviar 
en el consum d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la implementació de mesures 
d'estalvi energètic a les llars en situació de pobresa energètica. 
 
Vuitè. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l'Aliança Contra 
la Pobresa Energètica, a les entitats socials del municipi que treballen per a les persones 
en situació de vulnerabilitat, i a les empreses subministradores. 
 
Grup Municipal de PSC         Grup Municipal d’ERC              Grup Municipal de CiU” 
 
 
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. L'Ajuntament rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'Estat espanyol en 
allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de 
Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica. 
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Segon. L’Ajuntament insta a que el govern de la Generalitat de Catalunya aprovi 
immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, 
de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 
energètica. 
 
Tercer. Recolzar les polítiques públiques municipals que s'estan duent a terme per 
combatre la pobresa energètica i l'exclusió residencial els Ajuntaments, sense perjudici 
de les accions que contra la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l'Estat va 
emprendre i que van tenir com a conseqüència la suspensió de la vigència d'alguns dels 
articles fonamentals per combatre l'emergència i l'exclusió residencial,  per part 
del Tribunal Constitucional. 
 
Quart. Exigir al Govern de la Generalitat la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores amb la finalitat que condonin el deute familiar i assegurin els 
subministraments bàsics a totes les llars en situació de risc d'exclusió residencial. Fer 
públic a la pàgina web de la Generalitat, els acords i convenis signats així com, les 
aportacions de les empreses subministradores. 
 
Cinquè. Ampliar els llocs de presentació de sol·licituds dels ajuts del Fons d'atenció 
solidària de subministraments bàsics, per tal que es puguin tramitar des de qualsevol de 
les oficines de Benestar Social i Família i no solament des de les seus de l'Agència 
Catalana del Consum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. 
 
Sisè. Garantir els recursos i mecanismes suficients per aconseguir la tramitació àgil i 
flexible de les acreditacions de la condició de risc d'exclusió residencial. 
 
Setè Instar el Govern de la Generalitat a donar suport econòmic a les administracions 
locals per crear oficines d'eficiència energètica que assessorin la ciutadania per estalviar 
en el consum d'energia, i alhora auditin i assessorin sobre la implementació de mesures 
d'estalvi energètic a les llars en situació de pobresa energètica. 
 
Vuitè. Donar trasllat d'aquest acord al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de 
Catalunya, a la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a l'Aliança Contra 
la Pobresa Energètica, a les entitats socials del municipi que treballen per a les persones 
en situació de vulnerabilitat, i a les empreses subministradores. 
 
 
7. PRECS I PREGUNTES: 
 
En primer lloc intervé la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, qui vol fer una pregunta dirigida al regidor 
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d’urbanisme respecte a saber quina normativa de trànsit es regula els rasants d’asfalt 
tècnicament anomenats “esquena d’ase”, que des de l’Ajuntament s’han col·locat en 
diferents punts de poble, la qual cosa li respon el senyor regidor delegat de l’àrea 
d’urbanisme, obres i serveis locals, Òscar Aparicio i Ledesma qui diu que els regula la 
normativa de la direcció general de trànsit, la qual també indica quines són les mesures 
que s’han de fer dins els municipis i que ells s’han basat en l’alçada mínima que és de 6 
centímetres i la màxima que és de 12 i els han fet de 8 centímetres creient que és el 
suficient per què s’hagi de frenar però sense malmetre les rodes. 
 
La senyora regidora li diu que ells han trobat una normativa de la Llei catalana de trànsit 
respecta al que són aquest elements reductors de velocitat on es recomana una sèrie de 
punts que no s’han aplicat al que és el poble de Castellgalí, i així indica que en quan a la 
senyalització horitzontal si la calçada és bidireccional és convenient materialitzar 
damunt de l’esquena d’ase una línia discontinua per separació dels dos sentits i que 
aquesta línia no s’ha fet. En segon lloc manifesta que s’ha de posar especial atenció a la 
percepció i visibilitat de la senyalització vertical i que considerant l’opció de la pre 
senyalització que col·locada entre 10 i 50 metres abans de l’element reductor de 
velocitat combina entre límit de velocitat i l’avís de la presència del dispositiu n’hi ha 
molts en que no es notifica l’existència del baden a la qual cosa li respon el senyor 
regidor delegat de l’àrea d’urbanisme que encara no es disposa de la senyalització 
vertical i que quan es tingui serà col·locada. En tercer lloc la senyora regidora indica 
que el dossier diu que aquest elements són particularment perillosos pels vehicles de 
dues rodes però que com que s’ha comentat que s’ha posat uns centímetres inferiors a 
l’alçada màxima doncs llavors bé. 
 
Acte seguit intervé el senyor Alcalde per dir que hi ha instàncies de gent que demana la 
instal·lació de més reductors de velocitat. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor portaveu  del grup municipal de “Convergència i 
Unió”, Francisco José Moreno i Rodriguez qui exposa que els que sí consideren ells és 
que se’ls hagués pogut tenir, a l’oposició, en compte a l’hora de decidir o mirar on eren 
més necessaris, a la qual cosa li respon el senyor regidor Òscar Aparicio qui diu que han 
estat posats directament on hi ha hagut incidents o on s’ha vist que hi havia un excés de 
velocitat flagrant i que probablement se n’haurien de posar més i que en futures 
ocasions ja se’ls tindrà en compte sense cap problema. 
 
Intervé a continuació el senyor regidor adscrit al grup municipal de “Convergència i 
Unió”,  Xavier Guix i Carrera qui manifesta que tal com ha dit la senyora regidora  la 
senyora portaveu del grup municipal d’ ERC-AM aquesta és una feina en la que és 
imprescindible tenir tot el material i que si es mantenen els límits de velocitat com per 
exemple al entrar dins de la urbanització des de l’Avinguda de Montserrat, on hi ha un 
indicador de velocitat màxima de 40 Kms. per hora és impossible que hi hagi vehicles 
que passin a aquesta velocitat havent-hi instal·lat un reductor de velocitat i que potser 
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era millor no fer aquesta feina fins tenir tota la senyalització. Afegeix que ja fa dos anys 
que el grup municipal de CiU demana que s’amaguin els caps dels cargos que tenen les 
bandes reductores instal·lades davant de l’entrada de l’Ajuntament i que li consta s’han 
pagat pneumàtics i que sembla que surti més a compte pagar el que diguin alguns veïns 
que enfonsar dos centímetres els cargols. 
 
Intervé a continuació el senyor alcalde per dir que més enllà del debat serà el regidor 
competent qui decidirà i ho compartiran com equip de govern i que hi estan com equip 
de govern per a prendre decisions que de vegades encerten i de vegades no i que en 
aquest sentit es fa des del punt de vista d’un criteri tècnic i que com ha dit el regidor és 
en aquells punts on més queixes hi ha dels veïns sobre la velocitat excessiva o que hi ha 
més velocitat de circulació, on s’ha instal·lat els reductor i que s’ha fet amb un criteri 
absolutament objectiu, amb la possibilitat de que faltin algunes coses que 
progressivament es faran. 
 
Pren la paraula a continuació la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes per dir que han tingut algunes 
queixes relatives al carrer Santa Margarida on hi ha un senyal de prohibit aparcar que 
està tapat per les branques d’un arbre d’una propietat privada i que creu que 
l’Ajuntament hauria de netejar com a mínim el que faci visible la senyal preguntant si és 
possible això encara que no deixa de ser una propietat privada a la qual cosa li respon el 
senyor regidor Òscar Aparicio que sempre que hi ha un informe del vigilant municipal 
es pot fer avís al propietari requerint-li que ho ha de tenir en ordre. 
 
A continuació la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes diu que hi ha algunes parcel·les de la 
urbanització del Mas Planoi, i posa per exemple la que està entre el carrer Gregal amb 
Xaloc que tenen un talús molt pronunciat i que quan plou hi ha petites esllavissades i 
alguns rocs van a parar al mig del carrer i que fins i tot les voreres queden plenes de 
terra i que tenint en compte que les parcel·les també són de propietat privada però que 
malmeten l’espai públic volen saber si des de l’Ajuntament és pot fer alguna cosa per 
solucionar aquest problema a la qual cosa li respon el senyor alcalde per dir que es pot 
intentar obligar a col·locar la tanca perimetral de limitació de la finca en aquests casos, 
però que a vegades hi ha dificultat perquè no es localitza a la propietat però que en 
qualsevol cas els tècnics municipals o regidor intenten fer la feina que pertoca i que el 
que passa és que això també depèn dels episodis de pluja, si bé s’han fet 
progressivament actuacions i ara s’està en una situació millor que uns anys enrere tot i 
que és possible que hi hagin petites esllavissades o caiguda de pedres a la via pública. 
 
Pren la paraula tot seguit la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes qui formula una pregunta a la 
senyora regidora delegada de l’àrea de promoció econòmica, la senyora Carolina 
Herrero i Ruiz consistent en saber com han funcionat els cursos dels serveis d’inserció 
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de Castellgalí que s’han programat per aquest mes de novembre i que li sembla que hi 
ha algun de molt interessat, però que volen saber la dada per valorar la seva eficiència, a 
la qual cosa li respon la senyora regidora delegada Àrea de  Promoció econòmica, 
ocupació, comerç i consum, Carolina Herrero i Ruiz qui diu que al principi semblava 
que tenien una acollida bastant tímida però que mica en mica han anat tenint més 
participació, i que els cert és que l’últim que es va fer a l’octubre va tenir 10 persones i 
que l’últim que s’havia d’haver fet aquesta setmana hi havia molt poca participació 
perquè es feia a la tarda ja que està dirigit a les dones que són les que estan amb els nens 
normalment quan surten de l’escola, i que seria una mica complicat, fet pel qual n’han 
parlat amb els formadors i l’han posposat a la setmana del 12 de desembre per fer-lo al 
matí de 9:30 a 13:30 però que la gent està contenta dels cursos i tenen valoracions molt 
bones.  
 
El senyor portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Francisco José 
Moreno i Rodriguez pregunta al respecte del cost dels cursos a la qual cosa la senyora 
regidora li respon que cada curs té el seu cost si be no es podia superar els 6000 euros ja 
que en cas contrari no s’atorgaria la subvenció pel seu finançament. 
 
A continuació la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes vol fer una pregunta al senyor alcalde relativa a 
que el passat mes d’octubre l’Audiència de Barcelona va avalar la decisió del Jutge 
instructor d’enviar a judici a uns representants de la Catalunya Central del Consell 
d’Administració de l’entitat resultant de la fusió de Caixa Manresa, Caixa Catalunya i 
Caixa Tarragona per un delicte d’administració deslleial, quan van aprovar un increment 
de sous dels directius mentre l’entitat era sostinguda amb fons públics i que com és 
sabut el senyor alcalde es troba com una d’aquestes persones, respectant en tot moment 
la presumpció d’innocència es dóna el cas que ell és l’únic dels imputats que continua al 
front d’una administració pública i que a més de l’acusació d’administració deslleial 
d’una entitat rescatada amb fons públics durant els anys de gran patiment per a molta 
gent, és una imputació doblement greu. Afegeix que tot l’anterior se li ha de sumar el 
gran espoli que va patir aquest ajuntament durant la seva darrera legislatura per part 
d’una persona de confiança de l’alcalde sense que ells en fos conscient segons diu i que 
tot plegat toca molt la imatge de la seva gestió i en general el nom de l’ajuntament de 
Castellgalí i que per això insisteixen en demanar explicacions i responsabilitats i li 
pregunta si ha pensat en prendre alguna decisió en aquest sentit.  
 
El senyor alcalde li respon que tal com ha dit ella, han de partir de la presumpció 
d’innocència mentre no hi hagi sentència ferma i que per tant en aquest sentit no té 
pensat prendre cap decisió i que formalment, ni els advocats que els representen ni tots 
els membres del consell d’administració de Caixa de Manresa encara no saben si aniran 
a judici sinó que ho saben a través dels mitjans de comunicació, i per tant aquí tenen la 
convicció clara i ferma de que tot quedarà en no res i que tot això s’ha venut des d’un 
punt de vista mediàtic i polític amb aquestes expressions de sobresous que no és el cas 
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ni d’administració deslleial. Afegeix que els que venien de Caixa Tarragona i de Caixa 
de Manresa varen compartir la fusió de la nova entitat durant tres mesos en els que es 
van fer dos o tres consells d’administracions segons li sembla recordar, en un dels quals 
es va adoptar un acord de que es podia prendre i que és el que es posa en qüestió. Així 
mateix diu que tot indica que possiblement els membres del Consell d’Administració de 
la que era abans Caixa Catalunya, per uns acords que havien pres abans, es pot haver 
originat tota aquesta situació però que en tot cas insisteix en que totes les persones dels 
diferents àmbits, tant polítics com professionals lliberals que estaven a Caixa de 
Tarragona i a Caixa de Manresa, després d’anar a declarar tenen clar i esperen que tot 
quedi en no res, afegint que li sap greu com diu de que el municipi de Castellgalí hi surti 
per coses no agradables però que treballen perquè surti també per coses positives i això 
és el que seguirà fent mentre li pertoqui, mentre no hi hagi cap sentència ferma en cap 
sentit. Altrament diu que suposa que la persona de confiança a la que ha fet referència la 
senyora regidora és un ex tresorer municipal i que en tot cas era un funcionari municipal 
el que se li va atorgar la confiança per fer les tasques de tresorer i va fer el que va fer a 
tot el poble, no només a ell personalment. Conclou dient que no te controlat amb els que 
són de Caixa Tarragona i els que són de Caixa Catalunya si és l’únic que encara segueix 
en actiu en la política cosa que encara no ha contrastat, però que hi ha metges, hi ha 
advocats, hi ha professionals lliberals de tot tipus i no té constància que cap d’ells per 
anar a judici deixin les seves feines i en aquest sentit diu que ell seguirà fent el que li 
pertoca fer, que és treballar per tots els veïns i veïnes de Castellgalí. 
 
A continuació intervé el senyor regidor adscrit al grup municipal d’ERC-AM, Tomàs 
Toledo i Gonzàlez qui formula una pregunta dirigida a la regidoria d’educació i esports 
relativa als actes vandàlics que es fan produir fa poquet tant a la llar d’infants com a la 
piscina municipal, per saber qui paga aquestes destroces i que pensen fer al respecte si 
col·locar càmeres o fer alguna cosa perquè no es tornin a repetir ja que en el cas de la 
llar d’infants és la tercera o quarta vegada que entren fent malbé material, al igual que a 
la piscina. Conclou indicant que arrel de les darreres pluges s’ha produït una forta 
entrada d’aigua a la llar d’infants, cosa que li sembla que ja varen plantejar fa un parell 
de sessions i preguntava que tenen previst fer al respecte. 
 
Li respon la senyora regidora delegada de l’àrea d’esports i educació Carme Lledó i 
Martinez adscrita al grup municipal del PSC-CP, qui diu que la piscina hi han 
instal·lades càmeres i que aquestes bretolades ja saben qui les ha fet, afegint que 
normalment això ho cobreix la companyia d’assegurances però que evidentment quan 
identifiquen a les persones que ho han fet i són nens com ha estat en aquest cas, s’ha 
trucat als seus pares i se’ls ha fet entendre que la propera vegada que passi ho pagaran 
ells com a persones responsables. Respecte de la llar d’infants manifesta que això sí que 
no saben qui ho ha fet si bé hi ha constància de que ho fan generalment els dies de festa 
i que això també ho paga la companyia d’assegurances. 
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Els senyor regidor Tomàs Toledo diu que cal tenir en compte que la llar d’infants hi ha 
la mainada i que creu que els brètols s’han emportat coses i que també es poden trencar 
vidres amb el perill que això suposa a la qual cosa li respon la senyora regidora que ja 
ho saben però que en ser dies festius no hi poden ser els vigilants i que hi haurien 
d’estar els mossos d’esquadra que estan avisats i venen però que tampoc es poden estar 
les 24 hores del dia. El senyor regidor Tomàs Toledo pregunta si no hi han mesures 
dissuasòries com càmeres a la qual cosa la senyora regidora li respon que s’ho estan 
estudiant. 
 
Acte seguit pren la paraula el senyor alcalde qui diu que la instal·lació de càmeres en un 
equipament d’aquestes característiques requereix un procés d’autorització per part de la 
direcció general de seguretat ciutadana i que és complexa atenent a que hi ha nens petits 
afegint que el problema dels actes vandàlics no és un problema només de Castellgalí i 
que no sempre són comesos per gent jove i per tant ho ha de lamentar molt i intentar 
posar mitjans, però el que passa, tal i com que ha dit en altres ocasions és que el terme 
municipal és molt ample i a vegades s’han succeït actes en dies en que hi ha els 
vigilants però igual com han succeït els vigilants estan fent la ronda a la Torre del Breny 
o Boades. Conclou dient que respecte a qui ho paga diu que és el mateix cas que qui 
paga quan es cremen contenidors a Barcelona o a Manresa i que han d’intentar entre tots 
que els actes vandàlics vagin a menys i anar prenent mesures de més vigilància. 
 
Respecte de l’entrada d’aigua a la llar d’infants en motiu de les darreres pluges indica 
que es va deure a que va caure molta quantitat d’aigua en menys d’una hora però que 
quan plou de forma més normal els drenatges han funcionat acceptablement i fora 
d’embassar-se els patis, al igual que la plaça de l’Ajuntament no va succeir res més, si 
bé afegeix que hi ha previst de fer una sortida on hi ha l’embornal davant del pavelló 
per tenir més drenatge que anirà a la part del torrent al darrera de la tanca del camp de 
futbol. 
 
Intervé a continuació el senyor regidor adscrit al grup municipal de CiU, Xavier Guix i 
Carrera per preguntar en relació als succés esdevingut el passat dissabte degut a la forta 
pluja i al tall de la carretera C-55 per la caiguda d’un pi i que voldria saber si s’ha fet 
alguna reclamació per part de l’ajuntament al servei territorial de carreteres de la 
generalitat ja que té entès per la premsa que el moment en que va succeir allò al cap de 
pocs minuts carreteres va dir que s’obririen les barreres de l’autopista i que segons té 
entès es va trigar una barbaritat, afegint que ell va patir aquella cua d’una hora i escaig, 
preguntant si s’ha fet alguna cosa. 
 
El senyor alcalde li respon que no només avui que ho ha tornat a fer, i suposa que ho 
han vist a través dels mitjans de comunicació, ha expressat el seu posicionament com 
alcalde quan l’han convocat a algunes reunions darrerament per tal de valorar el 
funcionament d’aquesta carretera, del qual ell ja n’està fart, la qual cosa diu que 
sincerament ho ha dit dies enrere i no per l’episodi que va succeir desgraciadament 
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aquest dissabte sinó perquè el concepte de carretera està totalment equivocat, tal i com 
ho va traslladar en el darrer consell d’alcaldes i ho pensa tornar a dir sempre que pugui i 
que ho diu com alcalde i com a representant del municipi ja que és un tema que tots els 
veïns i veïnes pateixen i viuen i que el concepte d’aquesta carretera està totalment 
equivocat i que no hi ha l’objectiu de la direcció general de carreteres i del govern de la 
Generalitat de traslladar vehicles de la C-55 a la C-16 ja que el sistema de bonificacions 
a fracassat estrepitosament i no ha servit de res tal com ha reconegut el propi director 
general de carreteres. Afegeix que el govern ha rescatat el peatge a l’ombra de la C-17 
enlloc del de la C-16 cosa que li ha confirmat el director general de carreteres. Conclou 
dient que ell seguirà reclamant, tal com ha fet des de fa molt temps, la necessitat del 
desdoblament de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar fins el túnel de Bogunyà i 
la connexió després de la C-58 per anar cap a Terrassa o a l’entrada de Barcelona, tot el 
qual li ha tornat a dir avui per correu electrònic al director general de carreteres. Afegeix 
que a ell li van trucar els mossos d’esquadra cap a les 9 o 9:15 del vespre com alcalde 
per dir-li que aixecaven barreres de la C-16 i que estarien obertes tota la nit perquè 
tancarien els dos sentits de la marxa de la C-55 i que tal com ha dit ell creu que ja n’hi 
ha prou que ho ha provat tot però que a Castellgalí és el municipi que més afecta 
aquesta situació ja que la gent queda incomunicada en qualsevol situació d’aquestes i 
s’ha d’anar a donar la volta pel Pont de Vilomara però que el trànsit acabarà bloquejant 
el Pont de Vilomara i Sant Vicenç de Castellet quan es produeixin aquestes situacions 
perquè tots el veïns d’aquesta zona del Bages Sud utilitzaran aquesta escapatòria perquè 
la coneixeran. Conclou dient que en una darrera reunió a la direcció general de 
carreteres se’ls hi va dir que es col·locaran uns panells informatius que avisin de les 
incidències i de quan s’obrin barreres però que ell creu que això no solucionarà res i que 
ell considera que cal reclamar el desdoblament a la qual cosa espera que s’hi afegeixin 
més alcaldes.  
 
El senyor regidor Xavier Guix manifesta que passen 36.000 vehicles diaris en aquesta 
carretera, que no són pocs i la infraestructura és la que és però que la conservació també 
és deficitària perquè avui mateix per exemple estaven fent obres posant un pedaç i que 
en tot el que ha caigut pel penya-segat que hi ha a Castellgalí, del que cauen pedres i en 
aquesta ocasió un arbre, en d’altres carreteres amb molt menys trànsit hi posen barreres 
de contenció de pedres i aquí no es fa res i que el desdoblament és molt difícil pel tema 
econòmic i per la situació que estem vivint però que la millora de la conservació de la 
carretera potser sí que seria una cosa a reclamar com a municipi.  
 
A la qual cosa el senyor alcalde li diu que efectivament és un tema econòmic però que 
el govern de la Generalitat en els anys 2015 i 2016 haurà destinat a rescatar la C-17 que 
era un peatge a l’ombra que va de Vic a Ripoll uns 355 milions d’euros, suposa que s’ha 
pogut fer a través del fons de liquiditat econòmica, decisió que no comparteix però que 
respecta però que sembla que hi ha diners per segons quines decisions i no per d’altres i 
que tal com va dir l’alcalde de Manresa respecte del desdoblament estem parlant de 130 
milions d’euros i que ells creu que d’una vegada per totes toca que la capital de la 
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comarca es posi al capdavant d’aquesta reclamació ciutadana, social, industrial i 
econòmica en tots els àmbits que hi ha i que s’assoleixi el desdoblament ja que a més a 
més es disposa del projecte tècnic i que tal com va dir l’alcalde de Manresa caldria 
destinar els primers recursos econòmics en el pressupost de l’any 2017 de la Generalitat 
per poder fer el desdoblament. 
 
A continuació el senyor regidor Xavier Guix i Carrera, adscrit al grup municipal de 
CiU, formula una pregunta relativa a la fibra òptica que passa pel lateral de la carretera 
C-55 respecte a si aquesta fibra és pública o privada a la qual cosa li respon el senyor 
alcalde que de fibra no n’hi passa encara sinó que el que passa és el tub de la 
canalització i que la darrera reunió mantinguda a la direcció general de carreteres, a la 
que també va assistir el senyor regidor d’urbanisme el senyor subdirector general els va 
dir que aquesta fibra estava col·locada per aquells panells informatius i que la titularitat 
de la fibra serà de la Generalitat de Catalunya i que la utilització d’aquestes 
canalitzacions en terreny públic es farà via concurs que ha de convocar la Generalitat i 
que els operadors que hi vulguin passar fibra li passaran. 
 
A continuació el senyor regidor delegat de l’àrea d’urbanisme Òscar Aparicio adscrit al 
grup municipal del PSC-CP, manifesta que les reunions que varen tenir amb el director 
general de carreteres abans que s’instal·lessin les mitjanes i es reduïssin els carrils 
d’acceleració ja li varen advertir que qualsevol incident o per la circulació d’un tractor 
es podrien provocar aquests embussos, a la qual cosa no han fet cap cas. El senyor 
alcalde diu que per això n’està fart i se sent tant malament i ho diu no perquè li 
correspongui a ell com alcalde donar el vist-i-plau d’unes obres d’aquestes 
característiques però que li sap greu no haver estat contundent i dir que de cap manera 
això s’ho podien empassar ja que no només a ell sinó a tots els alcaldes de la comarca 
els hi ha tornat a colar un gol i que quan advertien aquest perill dels embussos els hi 
venien que traslladarien molt trànsit de la C-55 a l’autopista i que amb això es reduiria 
la densitat de circulació i que ell a la darrera reunió es va aixecar i va marxar respectuós 
però enfadat, tractant-se d’una reunió en que hi havia 24 persones, 4 o 5 representants 
dels mossos d’esquadra, 4 o 5 representants del serveis territorial de trànsit, el director 
general de carreteres, els subdirector general, dos tècnics de carreteres, el president del 
Consell comarcal de Bages, el president del Consell d’alcaldes, l’alcalde de Manresa, 
l’alcalde de Monistrol de Montserrat i un servidor i que es tractava de que 24 persones 
discutissin sobre el protocol de si els mossos podien arribar al lloc dels incidents en 12 o 
13 minuts i que ell va dir que no corresponia que 24 persones perdessin el temps a 
discutir aquest protocol que en primer lloc ningú no l’havia vist i que pels professionals 
com els mossos o sanitaris i en definitiva els veïns el problema és del concepte de 
carretera i que aquest dimecres es torna a celebrar un consell d’alcaldes i que tornarà a 
insistir. 
 
Acte seguit el senyor regidor Xavier Guix i Carrera exposa que ara que han canviat les 
normatives de construcció, quan un veí vol fer una obra la pot començar i llavors els 
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serveis tècnics es posen en contacte amb ell per comentar el projecte que ha estat 
presentat a l’ajuntament però que el problema ve quan ja disparitat d’opinions, és a dir, 
quan un tècnic de l’ajuntament diu que faci l’obra i després en ve un altre que deu ser el 
seu cap i li diu que ho aturi i voldria saber quin és el procediment que cal portar a terme, 
a la qual cosa li respon el senyor alcalde que el procediment es porta aquí i a tot arreu i 
que després de la llei de simplificació administrativa ara es fa el sistema de comunicació 
prèvia pel que fa a les obres menors i que efectivament les pot començar el particular 
però que implica un procediment de control i comprovació per part dels serveis tècnics 
per tal de verificar que es compleix la normativa, afegint que abans es necessitava 
llicència per a tot tipus d’obra i fins que no era atorgada no es podia començar 
l’actuació i obligava a l’administració a fer l’informe previ i que ara ha canvia al 
respecte de les denominades obres menor amb el sistema de la comunicació prèvia si bé 
a vegades hi pot haver-hi discussions i debats al respecte ja que també hi ha supòsits en 
els que cal l’atorgament de llicència encara que no es tracti d’obres majors i que pot 
haver-se produït alguna petita contradicció que segur que s’ha intentat resoldre amb la 
màxima celeritat possible. 
 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores i 12 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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