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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 25 DE GENER DE 2016. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 6 minuts del dia 25 
de gener 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 Coca, Òscar Aparicio i Ledesma, Carolina Herrero i Ruíz, , Raquel 
Todolí Martínez, adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés”, així com dels senyors regidors, Xavier Guix i Carrera i 
Francisco José Moreno i Rodríguez, adscrits al  grup municipal de “Convergència i 
Unió " i els/les senyors/es regidors/es, Marta Fabregat i Sintes i Tomàs Toledo i 
Gonzàlez adscrits al grup municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal”. 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
No hi assisteix la senyora regidora Carme Lledó i Martínez, adscrita al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés”. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 6 minuts i un cop comprovat per part 
del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i 
votació dels assumptes inclosos al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 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 30 de novembre de 2015 i de la sessió 
extraordinària de dates 18 de desembre de 2015, 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 30 de novembre de 2015 i de 
l’extraordinària de data 18 de desembre de 2015. 
 
  



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 2 

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 354/15 al 2/16 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia dels anys 2015 i 2016. 
 
Acte seguit exposa que aquest mes de desembre no ha arribat a penes informació de la 
qual donar-ne compte, però si que vol comentar que el bufet d’advocats que porta 
l’acusació de l’ajuntament a l’ex-tresorer va trucar divendres i també avui dilluns per 
comunicar-li l’estat de la situació, que ara procedirà a explicar de forma resumida i que 
properarment es convocarà una reunció amb representants dels grups municipals per 
poder compratir la informació. Indica que bàsicament li han dit que el fiscal ja ha tancat 
la formulació dela querella i que n’ha donat trasllat al jutjat corresponent que és el 
número 7 de Manresa i que l’ajuntament, tal i com han pogut comprovar a la relació de 
Decrets, ha procedit a nomenar procuradors a nivell de Manresa, de Barcelona i de 
Madrid. Afegeixi que a la nova compareixença de l’extresorer es ratifica amb la que va 
efectuar a mitjans d’agost, assumint la seva única i exclusiva responsabilitat dels fets, i 
reconeixent íntegramente el contigut de l’informe auditor. 
 
A les 20 hores 12 minuts s’incorpora a la sessió la senyora regidora Carme Lledó i 
Martínez, adscrita al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés”. 
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA LIQU IDACIÓ 
PRESENTADA PER LA SOCIETAT “SOREA, S.A.”, RELATIVA A LA 
GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACI Ó I DELS 
ABONATS DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, 
CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2015. 

 
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 quart trimestre de l’any 2015, 
segons escrit presentat amb data 20 de gener de 2016 (Registre d’entrada núm.: 109/16). 
 
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: 
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Servei abastament aigua a la població 
4t. trimestre de 2015, saldo a favor de l’Ajuntament.........13.848,30 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
4t. trimestre de 2015, saldo a favor de l’Ajuntament...........3.730,42 € 

 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció del següent: 
 
 

A C O R D: 
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 4t trimestre de 
l’any 2015, 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 17.578,72 €. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 

 
Sotmesa la proposta d’acord 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 - CP”  i als dos regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i 
Unió,  i dues abstencions que es corresponen als dos regidors/es al grup municipal 
“Esquerra Republicana de Catalunya – AM”, l’aprovació de l’acord que la mateixa conté, 
el qual transcrit literalment diu:  
 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 4t trimestre de 
l’any 2015, 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 17.578,72 €.” 

 
 

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, DEL QUART 
TRIMESTRE DE L’ANY 2015, RELATIU A LA GESTIÓ DEL SE RVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual 
transcrita literalment, diu: 
 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 4 

“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons 
escrit presentat amb data 20 de gener de 2016 (Registre d’entrada núm.: 109/16), 
corresponent al quart trimestre de 2015. 

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

A C O R D 
 

Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del quart 
trimestre de 2015, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 10.646,76 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord 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 - CP”  i als dos regidors/es adscrits/es al grup municipal de “Convergència i 
Unió,  i dues abstencions que es corresponen als dos regidors/es al grup municipal 
“Esquerra Republicana de Catalunya-AM”, l’aprovació 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 quart 
trimestre de 2015, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 10.646,76 €. 

 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L'ELECCIÓ DEL JUTGE DE  PAU 
TITULAR DEL 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: 
 
“En data 10/12/2015 es va rebre escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, de data 2 de desembre de 2015, mitjançant el qual comunicava 
que per acord de la Sala de Govern de 1 de desembre de 2015, que proper a finalitzar el 
termini de quatre anys per al qual foren nomenats es requereix l’Ajuntament per tal que 
procedeixi a iniciar els tràmits establerts en els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, 
de 7 de juny, per a la proposta pel nomenament de Jutge de Pau Substitut d’aquesta 
localitat. 
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Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de l'Ajuntament de data 16 de novembre 
de 2015 es va iniciar l'expedient de nomenament de Jutge de Pau titular del municipi, 
atès l'ofici rebut per la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el que s'efectuava recordatori per estar pròxim a finalitzar el termini de 
quatre anys pel qual fou nomenat l'actual Jutge de Pau titular del municipi. 
 
Vist que d'acord  amb el que disposen els articles 4,5,6 i 7 del Reglament 3/1995 dels 
Jutges de Pau (Acord del C.G.P.J. de 7 de juny de 1995) es va publicar l'anunci de la 
vacant en el tauler oficial d'edictes així com al Butlletí Oficial de la Província de data 30 
de novembre de 2015 per tal que les persones interessades en ocupar el càrrec i que 
reuneixin els requisits de tenir la nacionalitat espanyola, ser  major d'edat i no trobar-se 
incurs en cap de les causes d'incapacitat que contempla l'article 303 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial, presentessin instància per a participar en el procediment. 
 
La competència per l’elecció d’aquest càrrec vacant correspon al Ple de la Corporació, 
amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, 
reunint les condicions legals, així ho sol·licitin i que, si no hagués sol·licitants el ple pot 
elegir lliurement amb subjecció als mateixos requisits de procediment, d’acord amb el 
que disposa l’article 5.1 del dit Reglament. 
 
Atès que durant el termini de la convocatòria pública s'ha presentat una instància per a 
ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular del municipi, la qual  s’indica a continuació: 
 
-Sr. Antonio Vall i Calmet, amb data de registre d'entrada de 10 de desembre de 2015 
(núm. 2760). 
 
Tenint especialment en compte que el senyor Antonio Vall i Calmet ha exercit el càrrec 
de Jutge de Pau del municipi des de l’any 2003, a plena satisfacció del consistori i amb 
una disponibilitat d’horari per atendre les funcions principals del càrrec. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia – Presidència sotmet a la consideració del ple, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció del següent 
 
Vist l’informe de Secretaria que obra a l’expedient. 
 

ACORD: 
 
Primer: Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament, pel 
termini de quatre anys, com a Jutge de Pau titular del municipi de Castellgalí, del senyor 
Antonio Vall i Calmet, en considerar que reuneix les condicions legals per a l’exercici 
del càrrec. 
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Segon: De conformitat amb el que disposa l'article 101.3 de la L.L.O.P.J., l'acord de 
l'Ajuntament serà tramès, juntament amb el certificat a que fa esment l’article 7 del 
Reglament 3/1995 de 7 de juny, al Deganat dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció 
de Manresa que l’elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, òrgan que, si s’escau, procedirà al nomenament. 
 
No obstant això, el Ple acordarà el 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:  
 
Primer: Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament, pel 
termini de quatre anys, com a Jutge de Pau titular del municipi de Castellgalí, del senyor 
Antonio Vall i Calmet, en considerar que reuneix les condicions legals per a l’exercici 
del càrrec. 
 
Segon: De conformitat amb el que disposa l'article 101.3 de la L.L.O.P.J., l'acord de 
l'Ajuntament serà tramès, juntament amb el certificat a que fa esment l’article 7 del 
Reglament 3/1995 de 7 de juny, al Deganat dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció 
de Manresa que l’elevarà a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, òrgan que, si s’escau, procedirà al nomenament. 
 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA DE SU PORT 
A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. 
 
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 com a 
representants electes dels veïns de Castellgalí, volem estar al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i volen expressar la seva total 
coincidència de plantejaments amb la Cambra Catalana, respecte a aquests 
plantejaments que contemplen l’inici d’un procés constituent, ciutadà, participatiu, obert 
i no subordinat per donar forma al mandat democràtic sorgit del nou Parlament. 
 
Afegeix que també s’inclou a l’annex un recull de mesures que haurà d’aplicar el futur 
Govern destinades a brindar drets fonamentals com pot ser el relatiu al tema de la 
pobresa energètica, sanitat, habitatge, etc. Indica així mateix que la moció explica 
detalladament la voluntat integradora i l’esperit constituent del nou Govern de la 
Generalitat i esperen comptar amb el suport, com no pot ser d’altra manera, dels 
regidors de Convergència i Unió i la comprensió, sinó en forma d’abstenció del Grup 
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del Partit dels Socialistes de Catalunya tota apel·lant a la seva herència federalista i  
catalanista. 
 
Conclou dient que volen recordar que el 27 de setembre els veïns de Castellgali van 
apostar majoritàriament per l’opció independentista, amb un 45,42% en front al 38,43% 
dels vots que van rebre les forces constitucionalistes i el 13,65 % favorables al dret 
d’autodeterminació però no posicionats explícitament i que creuen que  Castellgalí ha 
de ser en tot moment al costat del Govern de la Generalitat en un camí sense retorn que 
ens durà a un alliberament social i nacional.  
 
Acte seguit el senyor alcalde dóna la paraula als portaveus dels altres grups municipals, 
intervenint el senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma, portaveu del Grup Municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-CP” qui diu que molt breument el seu grup es 
manifesta en contra, ja que no estan d’acord ni amb la moció presentada ni amb els 
annexos ni amb la resolució en general, i que per tant si oposaran.  
 
Es procedeix a continuació a transcriure literalment la Moció presentada, el contingut de 
la qual tots els presents se’n donen per assabentats: 
 

“MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 

 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va 
aprovar la següent 
 
RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les 
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les 
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat 
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per 
l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació 
d’un estat català independent en forma de república. 
 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 
catalana.  
 
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries 
per fer efectives aquestes declaracions. 
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Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de 
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda 
pública. 
Sisè. 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, 
en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de 
competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències. 
 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest 
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, 
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es 
basi en una participació oberta, activa i integradora. 
 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les 
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar 
els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de 
l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 
 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer 
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de 
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i 
del conjunt de la comunitat internacional. 
 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar 
la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments 
bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en 
situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge 
digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que 
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el 
futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge 
habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió 
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residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de 
reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions 
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, 
com és el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a 
l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials 
i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de 
la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no 
en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o 
beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o 
no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència 
farmacèutica per motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a 
terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora 
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En 
aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris 
a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris 
al model educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i 
contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en 
matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències 
establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els 
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta 
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, 
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris 
a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració 
universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 10 

jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb 
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de 
seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals 
esmentats. 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals 
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los 
les eines de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei 
de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en 
desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació 
de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de 
la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu 
de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de 
les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el 
futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin 
reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un servei 
(inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu 
respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur 
govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament 
ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la 
Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar 
acompanyada d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que 
permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la 
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 11 

expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els 
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació 
del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total 
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
 
Per aquest motiu el grup municipal de “Esquerra Republicana de Catalunya-AM” de 
Castellgalí, proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Castellgalí a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, 
al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).” 
 
 
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.  
 
 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA EN FA VOR 
DE LA TRANSPARÈNCIA A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES . 
 
 
 
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 cal fer un 
gest amb els veïns per corregir la sensació de malestar del cas conegut de desviament de 
fons públic durant els darrers anys sense acusacions ni retrets contra ningú, agraint la 
col·laboració dels treballadors de l’Ajuntament i esperant que la justícia actuï 
correctament, i que creuen que la responsabilitat de l’equip de govern ha d’anar més 
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enllà de demanar perdó, i per això proposen l’aprovació de la següent moció a favor de 
la transparència de les Administracions públiques, els principals acords que se’n deriven 
pel que fa al funcionament d’aquest Ajuntament, seria impulsar el codi ètic i austeritat 
que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics i estableixi mesures que 
fiscalitzin les despeses oficials. Afegeix que vol manifestar la voluntat d’establir 
pressupostos participatius en l’àmbit local o que el ciutadà pugui actuar com agent 
decisori en l’ús i destinació de determinats projectes, destinant part del pressupost 
municipal a fomentar els pressupostos participatius, impulsar els pactes d’integritat com 
a eina per ajudar a governs i les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció 
en l’àmbit de la contractació pública. Conclou dient que són acords de sentit comú que 
retornarien una sensació de major confiança als veïns i que serveixen com fonaments 
per a una gestió més transparent i justa en la que és la de tots. 
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
Moció presentada en data 20 de gener de 2016 (RE núm. 116/16) 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: 
 
 
“MOCIÓ EN FAVOR DE LA TRANSPARÈNCIA A LES ADMINISTR ACIONS 

PÚBLIQUES 
 
El nostre país viu immers en una greu crisi econòmica, social i també en una crisi de 
valors que fan necessari un procés de regeneració de models de les administracions 
públiques. Els greus casos de corrupció fan que el conjunt de la ciutadania acabi posant 
a tothom en el mateix sac, i l’existència d’alguns casos de corrupció – també en l’àmbit 
local – provoca la sensació que tota l’administració en el seu conjunt estigui immersa en 
una corrupció sistèmica. 
 
Cal acabar amb aquesta sensació, ja que si volem construir un país nou vol dir també 
construir una societat on certes conductes estiguin eradicades i mereixin un rebuig 
social, no pel conjunt de la gent que honradament gestiona l’administració pública, sinó 
per aquells que aprofitant la seva condició de càrrec electe en fan un mal ús. 
 
L’administració local, com administració més propera a la ciutadania, i on 
aproximadament 9.000 persones a Catalunya hi dediquen moltes hores de manera 
desinteressada pot ser un punt on arranqui aquesta transformació política que ens cal. 
Segurament els ajuntaments no disposen de les eines legals necessàries però tantmateix 
poden convertir-se en motors dinamitzadors d’aquestes canvis, d’una banda reclamant 
als poders legislatius l’aprovació de noves normes o el compliment de les existents, i 
per l’altra aplicant canvis en el funcionament diari que permetin introduir mecanismes 
de major proximitat i transparència. 
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Per tot l’anteriorment exposat el ple de l’ajuntament de Castellgalí aprova els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER.  Instar al Parlament espanyol a aprovar la Llei de Transparència i del dret al 
lliure accés a la informació pública, que obligui a tots els poders públics a ser ràpids i 
eficaços en la facilitació d’informació a la ciutadania.  
 
SEGON. Instar a la regulació d’un salari màxim per a l’exercici de servei públic, la no 
acumulació de sous en l’exercici de càrrecs públics i la limitació de les retribucions de 
càrrecs d’empreses privades que reben fons públics. 
  
TERCER. Impulsar un Codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels 
espais i mitjans públics, incloent-hi vehicles oficials, els regals i convits institucionals; 
que suprimeixi les targetes de crèdit de què gaudeixen alguns càrrecs institucionals; i 
estableixi mesures que fiscalitzin l’oportunitat i les despeses dels viatges oficials.  
 
QUART. Manifestar la voluntat d’establir pressupostos participatius en l’àmbit local on 
el ciutadà pugui actuar com a agent decisori sobre l’ús i destinacions de determinats 
projectes, destinant una part del pressupost municipal a fomentar els pressupostos 
participatius.  
 
CINQUÈ. Impulsar els Pactes d’Integritat com a eina per ajudar els governs, les 
empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació 
pública. Aquests Pactes inclouran el compromís de les parts contractants i contractades 
a no pagar, oferir, exigir o acceptar suborns així com l’obligació a revelar totes les 
comissions i despeses similars pagats pels licitadors en relació amb el contracte.  
 
SISÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, del Congrés 
de Diputats i Senat, i a tots els partits polítics amb representació a les cambres catalana i 
espanyoles.” 
 
A continució intervé el senyor portaveu del grup municipal de partirt dels Socialistes –
CP, Òscar Aparicio i Ledesma qui diu que vol expressar dues anotacions consistents en 
recordar que per part del Parlament Espanyol i per la Generalitat de Catalunya ja hi ha 
dues lleis aprovades de transparència, una del 9 de desembre del 2013 i l’altre del 29 de 
desembre del 2014, i que tornar a aprovar dues lleis que ja estan aprovades o exigir que 
es duguin a terme, el seu grup municipal considera que no cal perquè ja s’està fent.  
 
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 
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regidors/es del grup municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM”, la no 
aprovació de la moció presentada.  
 
 
8. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, exposa al ple que el mes de juny de l’any 2015  
el Consell Comarcal del Bages els va fer entrega a l’Ajuntament de Castellgalí del 
projecte d’infraestructura soterrada de telecomunicacions per connectar els seus 
polígons amb la xarxa troncal de la fibra òptica, i que voldria saber quan està previst 
que el ple aprovi les obres, tenint en compte la predisposició pressupostària i si aquests 
treballs beneficiaran únicament a les zones industrials del Pla del Camí i la Fàbrica o 
serà possible estendre el servei conjunt als nuclis de població a tots els veïns. 
 
A la qual cosa li respon el senyor alcalde, qui diu que això és un projecte que no només 
afecta a Castellgalí sinó és un projecte que també afecta al terme de Sant Vicenç de 
Castellet i que el va redactar el Consell Comarcal. Afegeix que en el seu moment el 
Consell Comarcal va sol·licitar una subvenció al Pla Únic d’obres i serveis de la 
Generalitat, la qual en un primer moment va ser atorgada però que posteriorment la 
Generalitat va derogar el PUOSC. Indica així mateix que es tractava d’un projecte per 
portar la fibra òptica als polígons industrials, ja que era un projecte fet des de l’àrea de 
promoció econòmica per dotar de més infraestructura de telecomunicacions als polígons 
industrials de Castellgalí, així com els de Sant Vicenç de Castellet, concretament el de 
Can Xesc i de la Farinera. Reitera que s’ha d’executar de forma conjunta i que no hi ha 
previsió de data ja que el finançament no està definit ni clar, si bé s’està treballant per 
intentar trobar altres alternatives i que s’han mantingut reunions amb l’alcalde de Sant 
Vicenç per intentar coordinar aquestes coses, amb l’objectiu de fer arribar la fibra òptica 
a Castellgalí quan abans.  
 
Prossegueix dient que el projecte contemplava que la fibra òptica només arribés als 
polígons industrials, concretament al del Pla del Camí i al del raval La Fàbrica, amb la 
possibilitat que després t’estengués a nivell municipal i a nivell particular als diferents 
nuclis de població. 
 
Indica així mateix que aquest és un tema que el Consell Comarcal i el Consorci Localret 
intenta coordinar-lo, però que hi ha moltes dificultats pel que respecta al finançament ja 
que s’està parlant de més de 350.000 €. 
 
Conclou dient que pel que fa l’inici no té sentit que ho comenci Castellgalí si Sant 
Vicenç no vol començar, ja que aquest és un projecte que preveu anar a connectar a la 
troncal que passa pels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i que per tant quan 
Sant Vicenç volgués començar Castellgalí hauria de seguir, i que no tindria sentit que 
Castellgalí fes al seu tram si no s’acaben de connectar. Indica per últim que Sant Vicenç 
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està buscant altres mecanisme per buscar la fibra igual que ho fa Castellgalí però el que 
passa es que encara no hi ha res en ferm.  
 
En segon lloc, la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, formula una pregunta al respecte de com va 
quedar el Pla dinamització del comerç local anunciat al Crit del gall, tenint en compte 
que aquesta actuació era la darrera que faltava portar a terme dins el projecte Viure al 
Poble, atorgat a Castellgalí pel departament de Governació al Fons FEDER, i que tenia 
un pressupost estimat de 10.000 € finançat el 50%, i que el projecte s’havia de realitzar 
l’any 2015, i s’hauria de convocar un concurs públic i publicar-lo al DOGC. 
 
Li respon al senyor regidor delegat de l’àrea de Governació, Miguel Largo i Coca, 
adscrit al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-C.P.”, qui li respon 
que el projecte ja es va executar i que s’ha fet un estudi i que hi ha tota la documentació 
a l’ajuntament i que va lliurar un dossier als comerços del poble perquè ho veiessin. 
Afegeix que ha de tenir una reunió amb tots els comerços de Castellgalí per donar-els-hi 
les explicacions més a fons del que opina el poble, del que falta, del que no falta, del 
que voldrien o el que no voldrien alguns comerços. Diu així mateix que alguns 
comerços s’han deixat ajudar una mica però que d’altres no n’han volgut saber res, però 
que en definitiva la cosa pinta més o menys bé. 
 
Acte seguit intervé el senyor alcalde per dir que es va fer una bústia per fer arribar a tots 
els comerços un petit llibret de dossier on hi consten tots els equipaments municipals, 
els comerços, els restaurants, els bars i tot això amb telèfons de contactes, i n’hi ha 
algun que quan la informació es va portar a impremta encara estava obert i al moment 
de distribuir-lo ja estava tancat, però aquestes són coses que passen. Afegeix que tal 
com ha dit l’import era de 10.000 € i que aquesta quantia no requereix concurs públic 
sinó que es van demanar diferents pressupostos.   
 
Conclou dient que el mes de desembre de 2015 l’empresa va presentar la justificació 
dels treballs i que per tant es pot afirmar que totes les actuacions incloses al programa 
de Viure al Poble ja han finalitzat. 
 
En tercer lloc, la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, formula una pregunta relativa a en què s’han 
concretat, a hores d’ara set mesos després que aquest govern municipal comencés a 
funcionar, el Servei d’ocupació i orientació anunciat al seu programa electoral, i que 
suposa que s’està al cas dels 127 demandants d’ocupació que hi ha al poble i que estan 
en risc d’exclusió social. 
 
Li respon la senyora regidora delegada de l’àrea de Promoció Econòmica, Carolina 
Herrero i Ruiz, adscrit al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-C.P.”, 
que diu que hores d’ara estan en contacte amb el Consell Comarcal del Bages pels Plans 
d’ocupació, però que ara el pla d’ocupació que ha sortit és destinat als joves, i que hi ha 
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una possible vacant per a tots els joves de Castellgalí que estan a l’atur, la qual cosa van 
dir que ho tirarien endavant, però que també volen crear un Servei Local d’ocupació i 
que així han tingut varies reunions amb la Diputació de Barcelona, on se’ls hi ha 
explicat que la situació actual d’ara pel que fa als serveis locals d’ocupació no és com la 
d’anys enrere i que se’ls hi va donar unes pautes per presentar un projecte singular, el 
qual ha d’ésser subvencionat i que està adreçat a determinats col·lectius, i que s’hauria 
d’agafar aquestes persones i fer una borsa de treball a nivell municipal a través del 
Servei d’Inserció de Castellgalí, en el que hauríem de tenir un tècnic d’orientació 
laboral. Conclou dient que fins el 2 de febrer tenen temps per presentar aquests 
sol·licitud de subvenció. 
 
En quart lloc la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, formula una pregunta relativa a que si aquest 
Govern local està en disposició d’assegurar que totes les aigües residuals del diferents 
nuclis de població són tractades correctament abans de ser abocades a la xarxa fluvial. 
 
Acte seguit el senyor alcalde li respon dient que totes no, que hi ha els nuclis de 
població de Boades i Can Font que no tenen xarxa de clavegueram, i per tant són nuclis 
de població en els que s’haurien de desenvolupar xarxes de clavegueram amb el Pla 
d’acció d’aigües residuals de l’Agència Catalana de l’aigua de la Generalitat de 
Catalunya, i que aquest era un pla que es va fer, si no s’equivoca, els anys 2008-2009 i 
que aquest ajuntament va fer la sol·licitud com molts ajuntaments de Catalunya que 
tenen nuclis dispersos o situacions similars com la nostra, i que a dia d’avui no hi ha 
resposta ni d’aquell pla a nosaltres ni a cap pla de cap municipi de Catalunya, perquè 
l’Agència Catalana de l’aigua no té capacitat econòmica per a desenvolupar aquests 
tipus de projectes. Afegeix dient que tota la resta del municipi si que disposa de xarxa 
de clavegueram, més enllà de que hi pugui haver en alguna de les estacions abocament 
d’aigües residuals amb alguna averia, i en aquesta casos pot haver-hi en algun moment 
puntual una mica de fuita, però que independentment d’això en principi totes les aigües 
residuals estan conduïdes a la depuradora que gestiona l’Agència Catalana de l’Aigua 
que està al terme de Castellbell i el Vilar. 
 
En cinquè lloc la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, formula una pregunta relativa a la imatge de 
brutícia i deixadesa de les esplanades dels Polígons on els camioners estacionen i  
pernocten i volen saber cada quan es fan treballs de neteja a aquest espais, i si està 
previst col·locar algun tipus de contenidor. Afegeix que creuen que la imatge de les 
escombraries escampades arreu és pèssima per Castellgalí, a la qual cosa li respon el 
senyor alcalde que no sap si li ha llegit el subconscient però que avui s’ha fet aquesta 
neteja i que no s’han posat d’acord perquè ella li fes aquesta pregunta. Indica al respecte 
que avui han parlat amb el cap de la brigada i que ja s’ha fet aquesta neteja. Indica 
també que un cop feta la neteja s’instal·laran uns contenidors per intentar que els 
camioners o altres persones que poden aparcar allà els utilitzin.  
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En sisè lloc, la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, pregunta si se sap com quedarà la carretera C-
55 al seu pas pel barri de la Fàbrica un cop finalitzades les obres, a la qual cosa el 
senyor alcalde li dona la paraula al senyor regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, Òscar 
Aparicio i Ledesma, amb qui la setmana passada va tenir una reunió a la Direcció 
General de Carreteres amb el senyor Xavier Flores. 
 
Pren la paraula el senyor regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme i adscrit al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-C.P.”, Òscar Aparicio i Ledesma qui 
exposa que el projecte encara l’estan pràcticament discutint de com quedarà, però si  
que queda clar que ells volien fer dues rotondes, a l’entrada i sortida del municipi, 
segons ells per alentir el trànsit, però això queda posposat i el que sí que faran és 
pavimentar el tram urbà allargant les barrera de formigó denominades “new jersey” fins 
a les dues sortides del municipi per tal d’evitar que els camions puguin fer un canvi de 
sentit prohibit i que tot el demès ho pacificaran segons ells amb biondes de plàstic de 
color blau. Afegeix que una cosa que van aconseguir i que no entrava dins el seu 
projecte era que hi passés la canalització de la fibra òptica 
 
Pren la paraula a continuació el senyor Alcalde, qui manifesta que al respecte de les 
obres de la C-55, tots i poden posar el qualificatiu que creguin adequat, però que el que 
és evident és que es constata que el trànsit és el mateix i que hi ha una densitat de 
circulació que no és la que hauria de ser, i que per tant ells mantenen l’opció de la 
necessitat de que el tram entre Manresa i el túnel de Bogonyà s’ha de desdoblar quan 
abans millor. Afegeix que la mesura que s’ha pres per part de la Generalitat en relació a 
unes bonificacions, de les que n’hauran tingut coneixement a través dels mitjans de 
comunicació i de les que se n’ha parlat a varis consells d’alcaldes en els el que hi van 
assistir el Conseller, el secretari general i altres responsables de carreteres per tal 
d’explicar-ho i fer-ne tota una publicitat, enganyant a tots, no només a ell sinó als 30 
alcaldes que eren allà, i que si aquesta mesura pretenia traslladar vehicles de la C-55 a la 
C-16 amb aquestes bonificacions, i que ell creu que no ho aconseguiran de cap manera 
perquè no hi ha res a fer. Conclou dient que aquest cap de setmana també han pogut 
veure al diari Regió 7 una comissió del president del consell d’alcaldes, el Sr. Ferran 
Estruch, que és l’alcalde de Cardona, que ha anat acompanyat del president del Consell 
Comarcal i membres del Consorci viari, a una reunió a la conselleria, i que van 
aconseguir que aquestes bonificacions, que no hi seran després quan s’acabin les obres, 
com a mínim, mentre hi hagi les obres, si que hi siguin però que tota la percepció que 
van tenir els 30 alcaldes, més tothom que va llegir la publicitat que van llegir als diaris, 
doncs no són reals aquelles bonificacions i aquells descomptes. 
 
La senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, 
Marta Fabregat i Sintes formula una setena pregunta relativa que voldrien saber com és 
que Castellgalí no es presenta a la taula de coordinació del projecte OBI, d’Ocupació 
del Bages Industrial, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que no sap què contestar-
li, ja que l’Ajuntament, a través del Consell Comarcal, esta adherit al conveni dels 
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Polígons Industrials aixi com a tots els convenis relacionats amb la promoció 
econòmica, i que si en aquest projecte no hi són deu ser perquè en algun moment se’ls 
hi deu haber plantejat i no s’ha cregut oportuna o necessària l’adhessió, però que en tot 
cas ho sospesaran i si hi cal ser, s’hi serà.  
 
Pren la paraula a continuació la senyora regidora delegada de l’Àrea de Promoció 
econòmica, Carolina Herrero i Ruiz, qui diu què de fet el que es van trobar es que tiba 
molt l’Ajuntament de Manresa i que els petits Ajuntaments quedaven fora, ja que de fet 
de 6 a 12 joves o persones que podíen entrar o que tenien aptituds per ser elegits per una 
vacant estaven fora ja que només en donaven una. Diu al respecte que la última reunió 
es va parlar de fer-ho a nivell intern, del municipi i es va exposar a la reunió de la 
Diputació en que es presentava el catàleg del 2016, de serveis, en la que hi assistia 
justament el Consell Comarcal. Diu al respecte que els representants del Consell 
Comarcal els hi varen plantejar de fer quelcom conjunt i se’ls hi va dir que no, ja que 
l’Ajuntament de Castellgalí vol emprendre un projecte singular, junt amb dues altres 
vies com són la formació i el servei d’inserció de Castellgalí. Prossegueix dient que el 
projecte singular és com fer la crida al poble, i que no es volen ni només joves, ni 
només dones, ni només persones en situació d’atur, ni només persones d’edat fins a 30 
anys, però sí que es vol arribar a aquelles persones que els hi falten 3, 4 ó 5 anys per a 
jubilar-se, tenint en compte que aquí hi ha empreses que volen col·laborar, a les quals se 
les hi farà un plantejament de fer contractes a aquestes persones que formarà el projecte 
singular, i que es faran cerques de treball, de processos perquè aquestes persones trobin 
feina. Indica que aquest procés s’ha inciat des del punt d’informació juvenil i que al 
Servei d’Inserció de Castellgalí és on hi haurà la borsa de treball de la que tibaran les 
empreses. Conclou dient que no es crea un servei local d’ocupació perquè a la Diputació 
es va aconsellar no fer-ho atesa la manca de recursos públics. 
 
En vuitè lloc, la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes formula la pregunta relativa a quins criteris fa 
servir l’equip de govern per calcular els ajuts o subvencions que dóna a les entitats del 
poble, al qual li respon el senyor Alcalde que bàsicament en funció de la seva activitat, 
pressupost, dinàmica, nivell de participació de la població en les activitats i festes locals 
del poble, afegint que caldrà regularitzar la qüestió aquest any mitjançant una ordenança 
reguladora de l’atorgament de subvencions ja que ara, amb la darrera modificació de la 
Llei, de qualsevol subvenció caldrà donar-ne compte al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques. 
 
El senyor regidor adscrit al grup municipal de “Convergència i Unió”, Xavier Guix i 
Carrera formula una pregunta consistent en saber si es  podria donar la informació de les 
últimes actuacions de l’equip de govern en matèria de seguretat, i que a la última sessió 
odrinària del ple el Sr. Regidor Miguel Largo els va posar una mica al corrent degut a la 
situació, la qual no és d’excepcionalitat, perquè no passa tan sols aquí, sinó que passa a 
altres llocs, d’increment de la delinqüència, robatoris dins de cases d’aquí al municipi i 
perquè és una cosa que està al carrer, i s’imagino que com veïns que som tots hauran 
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vist alguns establiments, alguns bars d’aquí del poble, l’interés que desperta la qüestió, 
entre el veïnatge, que inclús s’ha arribat a fer recollides de signatures per exigir o instar 
a l’Ajuntament a que es millori el tema de seguretat, a la qual cosa li respon el senyor 
Alcalde que no hi ha novetats respecte al que va explicar el regidor a la darrera sessió i 
per tant en temes de la seguretat hi ha la percepció que és difícil de mesurar i una 
sensació d’inseguretat que de vegades tots la podem tenir en funció de com passen les 
coses. Indica que per desgràcia, quan ha anat amb el regidor Sr. Miguel Largo a veure 
als responsables dels Mossos d’Esquadra a Manresa, i ho fan periòdicament cada mes i 
mig aproximadament, els traslladen que tenen els efectius que tenen i per tant que és 
una cosa generalitzada com ja ha dit, en molts municipis, d’aquí del Bages i de la regió 
central i que encara ens diuen que estem bé segons les estadístiques que tenen els 
Mossos d’Esquadra ens diuen que estem bé, i que a les hores, a partir d’aquí, el que cal 
és seguir-ho treballant i insistiran molt en que els mossos d’Esquadra tenen que tenir 
més presència. Afegeix que qui té competència a dia d’avui en seguretat ciutadana són 
els Mossos d’Esquadra i no ho són els Ajuntaments de menys de 5000 habitants que no 
poden tenir policia local, ja no només per temes pressupostaris sinó per temes legals, 
indicant que aquest problema també es viu en municipis que tenen policia local. 
 
Intervé a continuació el senyor regidor delegat de l’Àrea de Governació, adscrit al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-C.P.”, Miguel Largo i Coca, qui diu 
que s’està estudiant de posar una càmera a l’entrada del poble, lectora de matrícules, la 
qual té una llista negra de matrícules de vehicles robats o sospitosos, i que la seva 
detecció es comunicarà telemàticament a la Comissaria dels Mossos d’Esquadra. 
Afegeix que la càmera gravarà en tot moment i si bé això no vol dir que no entrin a 
robar a cap casa, quan hi hagi un robatori es podrà tibar de la gravació per veure quan 
va entrar i sortir del municipi el vehicle. 
  
El senyor regidor adscrit al grup municipal de “Convergència i Unió”, Xavier Guix i 
Carrera pregunta si es tracta d’una llista actualitzada permanentment a la qual cosa li 
respon el senyor Alcalde que l’empresa està homologada i que la informació qui la té és 
el cos de policia de la Generalitat, en cap cas l’Ajuntament, i que si s’acaba fent, tenint 
en compte la disponibilitat pressupostària,  caldrà demanar l’autorització a la Direcció 
General de Seguretat Ciutadana pel tema de la privacitat, amb uns tràmits que no seran 
ràpids. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores i 6 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. 


