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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 4 d’ABRIL DE 2016. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 7 minuts del dia 4 
d’abril 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, 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 assisteixen les senyores regidores Carolina Herrero i Ruiz i Carme Lledó i 
Martínez, adscrites al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés”, la primera de les quals ha excusat la seva absència prèviament 
a la Secretaria municipal i la segona s’incorporarà posteriorment un cop iniciada la 
sessió. 
 
Abans d’iniciar-se la sessió el senyor Alcalde exposa al ple que la mateixa corresponia 
haver-la celebrat el dilluns 28 de març però que en escaure la festivitat de dilluns de 
pàsqua, es va posposar a la data actual. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 7 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 25 de gener de 2016 i de la sessió 
extraordinària de data 16 de març de 2016 els esborranys de les quals s’ha distribuït 
juntament amb la convocatòria de la present sessió. 
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No formulant-se cap observació, el ple acorda, aprovar per assentiment i per  
unanimitat, les actes de la sessió ordinària de data 25 de gener de 2016 i de 
l’extraordinària de data 16 de març de 2016. 
 
  
2. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
DES DE LA DARRER SESSIÓ ORDINÀRIA, DE CORRESPONDÈNCIA 
OFICIAL I D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS DEL PLE.  
 
El senyor Alcalde dóna compte al ple del decrets dictats des de la darrera sessió 
ordinària i que són els que consten inscrits del número 3/16 al 57/16 en el Llibre registre 
de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2016. 

 
 
Acte seguit el senyor Alcalde exposa que a la sessió de la Junta de Govern Local que 
s’ha celebrat avui, i en d’altres d’anteriors, a les mateixes s’ha procedit a l’acceptació de 
diferents subvencions que venen atorgades per la Diputació de Barcelona en diferents 
àmbits, relatives a temes de polítiques culturals d’ocupació o de serveis socials. 
Indica que es tracta de petites aportacions algunes de les quals responen a peticions 
concretes de regidors i regidores i d’altres són d’atorgament automàtic. Afegeix que no 
s’ha rebut encara la resolució de les sol·licituds presentades dins del catàleg de serveis 
però la previsió es que a finals del mes d’abril la Diputació resolgui totes aquestes 
subvencions. 
 
A continuació el Senyor Alcalde exposa al ple que avui també s’ha aprovat l’expedient 
de contractació per a l’adjudicació del contracte de la concessió de l’ús privatiu del bé 
de domini públic del bar de la piscina municipal i del control d’accès per la temporada 
d’aquest estiu 2016, a fi efecte que totes les persones que estiguin interessades s’hi 
puguin presentar. Indica que es tracta d’un plec molt similar als dels darrers anys amb 
petits retocs però que segueix tenint en compte a l’hora d’adjudicar criteris 
quantificables amb l’aplicació d’una formula aritmètica i uns altres que depenen d’un 
judici de valor. Entre tots aquests criteris destaca la proposta d’equipament que es 
vulgui instal·lar de nou més enllà del mobiliari existent, el programa d’activitats a 
realitzar, la proposta del personal per l’organització del servei, valorant el fet que les 
persones estiguin en situació d’atur, entre d’altres.  
 
3.PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes  formula una pregunta a l’Alcaldia en relació al 
fet de la transferència que sempre s’ha comentat que volen, que es té a dintre de 
l’Ajuntament i que voldrien saber perquè es va deixar de penjar a la web de 
l’Ajuntament les actes dels plens ja que han vist que no s’actualitza des del 2013 volien 
preguntar perquè no es puja aquest tipus d’informació que de cara als veins es puguin 
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assabentar de que es parla dins del ple i si tenen previst de poder-ho fer, a la qual cosa el 
Senyor Alcalde li respon que diria que no hi ha sigut mai i que igual es va fer i que si es 
té l’obligació es penjaran sense cap problema i que de fet els regidors i regidores tenen 
còpia de totes les actes i per tant no hi ha cap voluntat. La senyora regidora la senyora 
portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Marta Fabregat 
i Sintes la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
AM, Marta Fabregat i Sintes  li diu que ho deien de cara als veins del poble perquè 
poguessin estar assabentats de quin dia és la festa major o el contingut dels plens, a la 
qual cosa el senyor Alcalde li respón que no hi ha cap problema i que això s’articularà 
inmediatament.  
 
En segon lloc la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes  pregunta en relació al tema del Tresorer 
respecte de quina situació laboral té, si està de baixa o ja no, a la qual cosa el senyor 
Alcalde li respón que fa pocs dies se’l va enviar a l’ICAM i que actualment està d’alta 
fet pel qual transcorre el termini de separació del servei. La senyora regidora la senyora 
portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Marta diu que 
de sou no està suspés a la qual cosa el Senyor Alcalde li respón que cobra només les 
retribucions bàsiques mentre que quan estava de baixa tenia dret a percebre la totalitat 
de la retribució. La senyora regidora portaveu del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes  li pregunta si hi ha una data de 
reunió amb els advocats, tal i com s’havia comentat a la qual cosa li respón el senyor 
Alcalde que no hi ha data concreta perquè no hi ha massa novetats però que no tenen 
cap inconvenient en tornar a promoure’n un altre, afegint que el que es va aprovar en el 
seu moment es que quan hi haguessin novetats en deurien tornar a parlar i que fer-los 
pujar no deixa de representar despeses i desplaçaments i si no hi ha novetats han 
d’explicar el mateix que ja se sap. 
 
La senyora regidora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
AM, Marta Fabregat i Sintes pregunta si hi ha data per la vista oral del judici a la qual 
cosa li respón el senyor Alcalde que per desgracia no. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor regidor adscrit al grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya – AM, Tomàs Toledo i González qui diu, dirigint-se al 
senyor regidor delegat de l’àrea d’urbanisme, obres, via pública, serveis locals i 
patrimoni, que voldria tractar un tema que alguna vegada havien tocat puntualment però 
que és el que normalment els pregunta la gent, consistent en saber quin és el protocol 
d’actuació respecte d’una parcel·la abandonada, descuidada per part del seu propietari i 
en la que s’acumula la vegetació i la bruticia, entenent que primer es requereix al 
propietari la neteja i si no s’obté resposta es realitza per part de l’Ajuntament i després 
se li passa la despesa  a nom de la parcel·la, preguntant si això és aixi, a la qual cosa el 
senyor regidor delegat de l’àrea d’urbanisme, Òscar Aparicio i Ledesma, adscrit al grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-C.P. li respón que sí. 
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El senyor regidor Tomàs Toledo diu que hi ha casos molt preocupants i voldríen saber si 
es té d’esperar a que es cremi o que caigui un arbre o que les rates es fiquin dintre de les 
parcel·les perquè realment hi ha casos com els descrits i que aquest és un dels temes que 
més preocupa a la gent ja que n’hi ha moltes i que en una situació precaria, de manca de 
seguretat i d’higiene molt important i que ell entén que hi ha un protocol però sembla 
ser que no dona els resultats previstos almenys és el que diuen els veins. 
 
El senyor regidor delegat de l’àrea d’urbanisme, Òscar Aparicio i Ledesma, li respón 
que respecte del protocol que se segueix se n’ha parlat unes quantes vegades, la persona 
entra una instància denunciant que la parcel·la del veí o del costat està bruta i que 
normalment totes les parcel·les que tenen propietaris estan obligades a fer-ne la neteja, 
afegint que des de l’Ajuntament intenten buscar qui és el propietari i es fan tres 
requeriments, una primera carta que moltes vegades torna denegada o no es troba qui és 
el propietari i es comença el procés per trobar-lo, es fa un segon requeriment i un tercer 
i en cas de que no es trobi es passen a la Diputació qui és qui mitjançant cadastre o tot el 
que intenten trobar per saber qui és el propietari. Afegeix que a vegades hi ha parcel·les 
que estan a nom d’una persona i pel que sigui no s’han fet canvis o continua pagant 
aquesta persona els impostos de la parcel·la però no és el propietari real, llavors les 
notificacions no li arriben i es crea un procés. 
 
Prosegueix dient el senyor Òscar Aparicio i Ledesma que fa tres anys a la Diputació es 
va fer un pla per trobar aquesta gent i aconseguir de que paguessin o de que ho fes 
l’Ajuntament i aconseguir després que se li cobrés a aquesta persona la neteja 
d’aquestes parcel·les, indicant que l’Ajuntament no pot entrar en parcel·les que estiguin 
tancades o vallades ja que en aquest cas el jutge hauria de donar el permís, indicant així 
mateix que en ocasions les parcel·les estan tancades amb pins enormes i no hi poden fer 
res i que s’han possat en contacte amb alguns bancs que tenen parcel·les i que fins no se 
sap quin banc les té passa molt de temps però que tot i això, de tant en tant, es tenen 
paquets de parcel·les de les que han aconseguit saber qui es el propietari que paguen la 
neteja i fa l’Ajuntament. 
 
Pren la paraula a continuació el senyor Alcalde, adscrit al grup municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-C.P. qui diu que voldria afegir al respecte d’aquest pla de 
neteja de parcel·les desocupades, que no és el mateix que els anys endarrere si no que la 
situació si bé no està resolta és molt millor. Indica que no esta acabat tot, evidenment, i 
que son conscients que algunes d’aquestes parcel·les que estan abandonades, que no 
estan mantingudes per la propietat, són un perill i que per això es va fer aquest pla 
d’actuació amb la Diputació de Barcelona. Afegeix que tot aquest procediment suposa 
una important quantitat de feina burocràtica i de cordinació entre diferents 
administracions ja que s’esta parlant de gairebé mil unitats de parcel·les i recorda que en 
anys anteriors el percentatge de parcel·les en mal estat era molt més alt però que 
actualment la situació està més controlada, a la qual cosa el senyor Regidor adscrit al 
grup municipal d’ERC- AM, Tomàs Toledo, li respon que encara que el senyor Alcalde 
hagi donat la seva explicació continuaran seguint aquest tema, ja que és un dels més 
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preocupants pel que fa a la seguretat. El senyor Regidor de l’Àrea d’Urbanisme i adscrit 
al grup municipal PSC-CP, Òscar Aparicio, diu que vol que quedi clar que ja que tenen 
tantes queixes que faci saber que ells no estan aturats i que no es tan fàcil solucionar.  
 
Acte seguit el senyor Regidor adscrit al grup municipal d’ERC- AM, Tomàs Toledo, diu 
que canvia de tema i fa referència als talls de llum que hi ha hagut al poble a finals de 
febrers i els quals van ocasionar averies, tant en l’enllumenat públic com en les 
propietats privades i demana si s’ha rebut la contestació formal de la companyia, a la 
qual cosa el senyor Alcalde respon que la contestació que es va rebre és referent als talls 
que es van produir els dies 26 i 27 de febrer. En la resposta es va indicar que s’estan 
prenent les mesures de seguiment de la línia per intentar que no torni a passar però 
indiquen que en cap moment assumeixen la responsabilitat així que per altre banda 
l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb l’asseguradora qui va trametre un pressupost 
del cost d’arreglar els desperfectes ocasionats.  
 
Continua el senyor regidor adscrit al grup municipal d’ERC-AM, Tomàs Toledo i 
González, amb el tema de la circulació en el Polígon Industrial, més concretament al 
carrer Maria Aurelia Campmany preguntant si s’ha exercit des de l’Ajuntament algún 
tipus d’actuació o denuncia pels problemes de circulación i alta perillositat que generen 
els camions en doble fila, a l’hora de maniobrar, fins i tot indica que la maquinària 
industrial creua pel carrer, com és el cas de les carretilles elevadores, i pregunta si el 
grup municipal té alguna cosa prevista ja que tampoc han vist que s’hagi fet res i també 
pregunta al respecte del contenidor d’escombraries pels camions que venen i acampen al 
polígon, indicant que després de la proposta que es va fer l’unic que es va fer va ser 
netejar l’indret però que no han trobat tampoc cap contenidor perquè puguin depositar 
en el mateix la brossa.  
 
El senyor Alcalde li respon que és evidente que en un polígon industrial es obvi que hi 
ha d’haver trànsit de camions i que lo dolent son els polígons Industrials en que no hi ha 
aquest trànsit perquè vol dir que no hi ha activitat econòmica, ni massa funcionament i 
que l’equip de govern és consciente que hi ha aquest moviment tant de camions com de 
vehicles petits i que per tan estaran atents si hi ha alguna incidència o alguna cosa greu, 
a la qual cosa el senyor Regidor Tomàs Toledo li respon de que evidentment és normal 
que hi hagi moviment en els polígons però que hi ha polígons més grans que tenen el 
doble de moviment i que hi ha un policia que no deixa aparcar sobre la voreda o que si 
troba un camió aparcat en doble fila li crida l’atenció perquè busqui un aparcament i que 
en definitiva hi ha unes normes que son per a tothom però que no creu que pel fet que el 
polígon tingui més moviment es tingui que perpetre que un camió s’aturi en doble fila o 
que faci una maniobra incorrecte i que per tant hauria d’haver-hi una mica més de 
control policial o del vigilant. 
 
Acte seguit la senyora portaveu del grup municipal d’ERC-AM, Marta Fabregat i 
Sintes, demana si s’està al cas de l’abocament il· legal de runes que es va localitzar i va 
ser denunciat per dos agents rurals el 18 de març i si l’Ajuntament realitza algun tipus 
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de tasca de prevenció perquè no es produeixi aquests tipus d’abocaments, a la qual cosa 
li respon el senyor Alcalde que encara estan esperant que els agents rurals ho 
comuniquen per escrit a l’Ajuntament, així com indiquen on es va fer el mateix i qui ha 
estat el presumpte infractor, ja que només ho han vist en el diari Regió7.  
 
La senyora portaveu del grup municipal d’ERC-AM, Marta Fabregat, formula una 
pregunta relativa a la recollida selectiva tenint en compte que segons diu, el cànon a 
pagar per cada municipi en concepte de recollida d’escombraries es basa en un 
percentatge inferior segons el grau de recollida orgànica que es faci, la qual cosa 
repercutiria directament en la baixada de la taxa d’escombraries, a la qual cosa li respon 
el senyor Alcalde que l’empresa titular del contracte de recollida d’escombraries farà 
cosa d’un any va fer una campanya insentivant a la població perquè faci la recollida 
selectiva i que el consorci de residus del Bages també fa moltes campanyes en aquest 
sentit. 
 
La senyora regidora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
AM, Marta Fabregat i Sintes, pren la paraula per dir que hi ha una dada que indica que 
Castellgalí és el pitjor poble de la comarca pel que fa al percentatge de recollida 
selectiva, amb el 14,75% sobre el total dels residus, quan la mitjana comarcal es troba al 
40,77% i això vol dir que pel que fa al 85% dels nostres residus no té cap re-
aprofitament, la qual cosa suposa una pèrdua de valor ambiental i també econòmic i 
pregunta si es preveu millorar aquesta situació i incentivar la recollida selectiva, la qual 
cosa li respon el senyor Alcalde que la manera seria munificar el sistema de recollida 
selectiva però que és el consorci de residus qui gestiona i distribueix la quantitat d’àrees 
d’aportació, és a dir d’iglús que li correspon a cada municipi i que tal com sap 
segurament la segona regidora Castellgalí té al voltant de 2.000 habitants, repartits pels 
diferents nuclis de població, dispersos en 17,4 km. Quadrats, i per tant a diferència 
d’alguns altres municipis que tenen molt concentrat el nucli de població i tenen més 
iglús propers, aquí es troben molt escampats i que cada vegada que s’ha demanat al 
consorci que doti amb més iglús el municipi la resposta ha estat que no pertoquen per la 
ratio de població.  
 
A continuació pren la paraula el senyor Regidor adscrit al grup municipal de 
Convergència i Unió, Xavier Guix i Carrera, qui diu que respecte al tema de les 
parcel·les des del seu grup municipal son conscients de la problemàtica que envolta 
aquesta qüestió però que el que si que demanarien i instarien a l’Ajuntament és que les 
instàncies, ja siguin presentades fisicament o telemàticament, es responguin ja que li 
consta que n’hi ha alguna telemàtica que mai ha tingut resposta a la qual cosa li respon 
el senyor Alcalde que s’hi pren nota. 
 
Acte seguit el senyor Regidor Xavier Guix fa referència al tema de la concessió del bar 
de la piscina indicant que fora bo que el sistema de puntuació, una vegada atorgada la 
concessió, es fes públic per tal d’aclarir els motius als que no han guanyat aquest 
concurs per seguir amb l’exercici de transparència.  
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Afegeix el senyor regidor Xavier Guix, dirigint-se al regidor d’urbanisme que s’hauria 
d’estudiar la re-ordenació circulatoria ja que es donen casos de possibles conflictes, i 
que hi ha hagut algun accident, i per això s’han pintat cruïlles o línies grogues perquè la 
gent no aparqui però que hi ha molts possibles accidents, frenades o les pasades 
d’estops mal senyalitzats i que al final els qui viuen en una urbanització han triat viure-
hi perquè volen fugir de la ciutat i n’estan farts de tenir d’aparcar el cotxe en pàrquing o 
a un quilòmetre de casa i que tothom vol aparcar a prop de casa seva, i que en llocs com 
l’Avinguda de Montserrat o el Carrer de la Pujada son un autèntic perill per la circulació 
i que des d’aquí insten a que es revisin les possibles solucions en aquests carrers, 
recomenant crear carrers de sentit únic. 
 
El senyor Alcalde li respon respecte del tema de la piscina que els licitadors que es 
presenten se’ls cita en acte públic i se’ls explica el resultat, i tenen tot el dret a poder 
preguntar respecte de la puntuació que consta a l’informe de l’enginyer municipal. 
 
Acte seguit el senyor Regidor Delegat de l’Àrea d’Urbanisme i via Pública, Òscar 
Aparicio i Ledesma, intervé que en relació a la re-ordenació circulatoria s’han fet i 
s’estan fet algunes coses i s’ha prioritzat per llocs en els que hi ha hagut accidents i que 
s’està estudiant sobre si fer algun canvi de sentit o establir una direcció unica o si 
establir la prohibició d’aparcament en determinats carrers 15 dies en un costat i 15 en 
l’altre, coses que son molestes de fer però que amb una mica de civisme entre els veins 
no s’hauria de fer. Conclou dient que no son coses que es puguin fer de la nit al dia però 
que efectivament amb el temps s’haurà de retocar la situació. 
 
A continuació intervé la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, qui pregunta pel fet que la sala de plens no 
hi ha la foto del president de la Generalitat a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que 
s’està esperant que l’enviïn. 
 
Intervé a continuació el senyor regidor adscrit al grup de Convergència i Unió, 
Francisco José Moreno i Rodríguez, per dir que li havien comentat fa temps que a la C-
55, a l’entrada de Castellgalí des de Barcelona hi havia prevista fa temps una rotonda 
d’accés al poble i una gran rotonda per accedir al polígon industrial i voldría saber si 
això és veritat o si alguna vegada ha constat com a projecte, a la qual cosa li respon el 
senyor Alcalde que d’això se n’ha parlat en diferents sessions del ple i que efectivament 
la direcció general de carreteres planteja dues rotondes, una a l’entrada venint de Sant 
Vicenç i un altre a l’entrada venint de Manresa i que a la darrera reunió mantinguda per 
ell com Alcalde i el regidor d’urbanisme amb el director general de carreteres, se’ls va 
informar que aquest projecte s’estava redactant però no es té cap altre més constància ni 
cap altre mena d’informació. Afegeix que l’equip de govern s’oposen a que es facin 
aquestes rotondes mentre hi hagi la necessitat de circulació que hi ha a dia d’avui a la C-
55, indicant que si l’objectiu de la generalitat és traslladar cotxes de la C-55 a la C-16 
amb aquestes bonificacions que no funcionen de moment i que si la densitat de 
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circulació de la C-55 fos molt inferior a l’actual podríen mig acceptar-ho però que amb 
la densitat de circulació que hi ha ara s’oposaran pensant en els veins del municipi, ja 
que només cal imaginar-se la situació que es crearia amb l’accés a la C-55 des del 
Carrer Maria Aurèlia Campmany, ja que el carril d’incorporació actualment existent 
desapareixería. 
 
El senyor regidor adscrit al gup municipal de Convergència i Unió, Xavier Guix i 
Carrera, intervé per dir que aquesta mateixa actuació s’ha fet a Sant Fruitós de Bages a 
l’alçada del col·legi Paidos i que es un tram de carretera que va bastant carregat i que en 
determinades hores, degut a l’equipament escolar, hi ha bastanta densitat i que creu que 
funciona bé de moment, a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que és diferent ja que 
l’accés als polígons industrials fa que sigui diferent la sol·lució que s’ha de trobar. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores 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. 


