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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 30 DE MAIG DE 2016. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 5 minuts del dia 30  
de maig de 2016, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar la sessió ordinària, sota la presidència de l’Il· lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno 
i Iglesias i amb l’assistència dels/les senyors/es regidors/es, Rosa Maria Serra i Oliva, 
Miguel Largo i Coca, Carolina Herrero i Ruiz i 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 el senyor regidor, 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 els/les senyors/es regidors/es Òscar Aparicio i Ledesma i Carme Lledó 
i Martínez, adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés”, i la senyora regidora Marta Fabregat i Sintes adscrita al grup 
municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal”, els quals han 
excusat la seva absència.  
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 5 minuts i un cop comprovat per part 
del senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i 
votació dels assumptes inclosos al següent 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTER IOR. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de l’acta de la sessió ordinària de data 4 d’abril de 2016 l’esborrany de la qual 
s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la present sessió. 
 
No formulant-se cap observació, el ple acorda, aprovar per assentiment i per  
unanimitat, l’acta de la sessió ordinària de data 4 d’abril de 2016. 
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2. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS GENERALS DEL DIA 26 DE JUNY 
DE 2016. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 26 la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, la formació de les Meses Electorals és competència dels 
Ajuntaments l’elecció mitjançant sorteig públic dels membres de les meses electorals. 
 
Vist que  d’acord amb el precepte indicat el President i els Vocals de cada mesa, són 
designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades, que tinguin entre 
18 i 70 anys, que sàpiguen llegir i escriure,  si bé a partir dels 65 anys podran manifestar 
la seva renúncia en el termini de set dies i que el President i els seus suplents hauran 
d’estar en possessió del títol de Batxillerat o el de Formació Professional de segon grau, 
o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent. 
 
Atès que havent estat convocades les Eleccions Generals a celebrar-se el proper dia 26 
de juny de 2016, escau efectuar el sorteig per a designar els membres de les meses 
electorals del municipi, el qual, una vegada realitzat mitjançant el corresponent aplicatiu 
informàtic, pel ple de l’Ajuntament, ha determinat el següent resultat: 
 
 

 
Districte:  01  Secció:  001   Mesa: A 

CÀRREC NÚM. 
CENS: 

NOM I COGNOMS: 

PRESIDENT: A0104 JOSE ELISEO BARREAL DE 
FERNANDEZ 

1er suplent president. A0161 JOAN BOIX MARCH 
2on suplent president: A0040 SERGIO ALVAREZ SARMIENTO 
1er VOCAL: A0036 ALBERTO ALVAREZ OLLER 
1er suplent: A0007 JOSE AGUILERA LAO 
2on suplent: A0314 FRANCISCO COCA MOLINA 
2on VOCAL: A0591 JAIME GONZALEZ CAPILLA 
1er suplent: A0008 RAFAEL GREGORIO AGUILERA LAO 
2on suplent: A0675 DAVID ISERN BOULLON 
 

Districte:  01  Secció:  001   Mesa: B 
CÀRREC NÚM. 

CENS: 
NOM I COGNOMS: 

PRESIDENT: B0254 ELENA MUÑOZ GARCIA 
1er suplent president. B0063 CRISTIAN LOPEZ SANCHEZ 
2on suplent president: B0103 SERGIO MARTIN ASENSIO 
1er VOCAL: B0305 ERIC OLIVERA TEJERO 
1er suplent: B0200 JESÚS MOLERO MARTINEZ 
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2on suplent: B0042 JOSE ANTONIO LOPEZ ESCRICH 
2on VOCAL: B0524 ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 
1er suplent: B0495 ANTONIO RODRIGUEZ BERBEL 
2on suplent: B0164 ROBERT MAS MONFERRER 
 

RESERVES 
Districte:  01  Secció:  001   Mesa: A 

CÀRREC 
RESERVES 

NÚM. 
CENS: 

NOM I COGNOMS: 

PRESIDENT:   
Reserva 1 president. A0621 CRISTINA GUIJARRO CLARENA 
Reserva 2 president. A0102 MANUEL BAREA GONZALEZ 
Reserva 3 president.: A0232 JOSEP CANUDAS RIBA 
Reserva 4 president.: A0706 ANTONIA JUS JIMENEZ 
Reserva 5 president.: A0723 INES JULIA CAMPANA 
Reserva 6 president.: A0525 YOLANDA ALMUDENA GARCIA ROMERO 
Reserva 7 president.: A0347 EVA DAM CATALÀ 
1er VOCAL:  
Reserva 1, 1r. vocal A0486 EDUARDO GALLEGO FERNANDEZ 
Reserva 2, 1r. vocal A0670 DAVID IBAÑEZ LÓPEZ 
Reserva 3, 1r. vocal A0430 MARTA FERNANDEZ TORRECILLAS 
Reserva 4, 1r. vocal A0658 ALEJANDRO HIDALGO CASTILLO 
Reserva 5, 1r. vocal A0475 JORDI FULLOLA PONS 
Reserva 6, 1r. vocal A0531 AROA GARCIA VELA 
Reserva 7, 1r. vocal A068 MIGUEL BOOTELLO BUENO 
2on VOCAL:  
Reserva 1, 2n. vocal A0600 PEDRO LUIS GONZALEZ MORENO 
Reserva 2, 2n. vocal A0135 ANA BELTRAN MORA 
Reserva 3, 2n. vocal A0093 SANDRA AZNAR PAÑELLA 
Reserva 4, 2n. vocal A0415 MONTSERRAT FERNANDEZ JIMENEZ 
Reserva 5, 2n. vocal A0338 MIRIAM CRUZ LÓPEZ 
Reserva 6, 2n. vocal A0419 SANTOS FERNANDEZ MENCHÓN 
Reserva 7, 2n. vocal A0364 SANDRA DORADO VEGA 
 

Districte:  01  Secció:  001   Mesa: B 
CÀRREC 

RESERVES 
NÚM. 
CENS: 

NOM I COGNOMS: 

PRESIDENT: 
Reserva 1 president. B0225 NURI MORENO LEON 
Reserva 2 president. B0371 MARIA TERESA PEREZ GIJÓN 
Reserva 3 president.: B0748 CARLES VERDAGUER VILLACAMPA 
Reserva 4 president.: B0196 ANA CAROLINA MIGUEZ NOVOA 
Reserva 5 president.: B0464 ANTONIO RAYA RODRIGUEZ 
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Reserva 6 president.: B0788 JAIME YLLA SANCHEZ 
Reserva 7 president.: B0294 NEREA OLEA PRAT 
1er VOCAL:  
Reserva 1, 1r. vocal B0521 SARA RODRIGUEZ PASTOR 
Reserva 2, 1r. vocal B0657 RAMONA SOLE TORRA 
Reserva 3, 1r. vocal B0666 ANNA SOLERNOU PIÑERO 
Reserva 4, 1r. vocal B0642 MARIA ASUNCIÓN SERRA URRIENS 
Reserva 5, 1r. vocal B0713 MARIA DEL ROCIO TORRES GONZALEZ 
Reserva 6, 1r. vocal B0492 MARIA JESÚS RODRIGUEZ ARDEVOL 
Reserva 7, 1r. vocal B0382 ANAIS PEREZ TENESA 
2on VOCAL:  
Reserva 1, 2n. vocal B0495 ANTONIO RODRIGUEZ BERBEL 
Reserva 2, 2n. vocal B0362 MARIA RLUZ PEÑAS GOMEZ 
Reserva 3, 2n. vocal B0593 SANDRA SANCHEZ CARDENAS 
Reserva 4, 2n. vocal B0649 RAFAEL DE LA SIERRA RODRIGUEZ 
Reserva 5, 2n. vocal B0688 ANTONIO TENESA MOYA 
Reserva 6, 2n. vocal B0562 ESPEREANZA RUIZ EGEA 
Reserva 7, 2n. vocal B0157 OSCAR MARTOS DIAZ 
 
 
3. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DICTATS PER L’ALCALDIA 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA, DE CORRESPONDÈNCIA 
OFICIAL I D’ALTRES ASSUMPTES D’INTERÈS DEL PLE.  
En aquest moment de la sessió, i essent les 20:17 hores s’incorpora a la sessió la Sra. 
Regidora Carme Lledó i Martinez, adscrita al grup municipal del “Partit dels Socialistes 
de Catalunya-C.P.” 
 
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 58/16 al 93/16 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2016. 
 
Acte seguit, el Sr. Alcalde procedeix a donar compte al ple dels següents assumptes: 
 
1.-  Escrit de l’Àrea de territori i sostenibilitat de la Diputació de Barcelona (R.E. 

661/16) en el que comuniquen l’aprovació de les actuacions del programa anual del 
Pla municipal de prevenció d’Incendis Forestals (PPI) per l’any 2016, relatiu al 
conveni tipus de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments, les Agrupacions de Denfensa forestal (ADF) i les 
Federacions d’ADF, per a la gestió i l’execució dels Plans del programa de suport 
als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

Indica al respecta que aquesta actuació ja s’ha executat en bona part i que s’ha atorgat a 
l’Ajuntament una subvenció per import de 6.626,25 euros, si bé hi ha una aportació de 
recursos pròpis de l’Ajuntament del 5% per un import de 348,75 euros. Afegeix que 
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l’ADF ha executat el repàs, neteja i manteniment de les vores del camí del nucli antic, 
del carrer Manresa per Can Mas, del Camí del Pla i del Camí del Pollet del Gras al 
Flaqué. 

 

2.-  Escrit del Servei de Mercat de Treball de  l’Àrea de desenvolupament Econòmic 
Local de la diputació de Barcelona (R.E. 831/16) en el que comuniquen l’aprovació 
d’actuacions sol·licitades en el marc del règim regulador del Catàleg de serveis de 
l’any 2016, del  “Pla xarxa de Governs Locals 2016-2019” i del Catàleg sectorial 
“Recull d’activitats per als serveis locals d’ocupació: persones i empreses” 

El Sr. Alcalde exposa al ple que aquest recursos són tots en matèria de formació i 
dirigits a persones que estan en situació d’atur i que en aquest sentit la Sra Regidora 
Carolina Herrero va demanar a la Diputació aquest cinc cursos de formació, els 
quals  varen ser objecte d’atorgament. 

 

3.-  Escrit de l’àrea d’Urbanisme i habitatge de la Diputació de Barcelona (R.E. 968/16) 
en el que es comunica a l’Ajuntament de Castellgalí que en el marc del Catàleg de 
Serveis 2016, s’ha inclòs com actuació a impulsar durant aquest any  el “Gestor 
d’Informació d’Activitats (GIA)” (recurs tècnic) 

 

 

4.-  Escrit de l’àrea d’Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona (R.E. 969) 
en el que es comunica a l’Ajuntament de Castellgalí, que en el marc del Catàleg de 
Concertació de la “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” s’ha inclòs com a 
actuació a impulsar el “Projecte bàsic i executiu de restauració de la torre del Breny 
(1a. fase) per un import de 9.455,45 €. 

Indica al respecte que aquest sí que és un recurs econòmic i que el Sr. Regidor Òscar 
Aparicio va demanar a la Diputació la possibilitat de disposar d’un projecte bàsic 
executiu de restauració de la Torre del Breny per fases, afegint que ja es disposava 
d’un projecte similar de fa bastants anys del que s’havien d’actualitzar els preus i 
que el que ara es pretent és poder-lo executar per fases. Manifesta així mateix que 
és la Diputació de Barcelona la que ha de contractar aquest treball i que té un valor 
estimat de 9.455,45 euros. 

 

5.-  Relació dels ajuts econòmics atorgats a l’ajuntament de Castellgalí per la Diputació 
de Barcelona en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019 

El Sr. Alcalde fa una anomeració de la subvencions atorgades per la Diputació en el 
marc indicat:  

- Finançament del serveis d’inspecció i verificació d’activitats comunicades:  2.924,28 € 
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- Activitats esportives locals: .............................................................................2.000,00 € 

- Millora del material esportiu inventariable: ....................................................1.200,00 € 

- Implantació de mesures de gestió sostenible ambiental i econòmica .............1.429,00 € 

- L’obertura de la franja perimetral en nuclis de població: .............................12.667,64 € 

- Projecte singular, dinamització mercat de treball: ........................................12.578,82 € 

- Sanitat ambiental: ............................................................................................3.360,00 € 

- Campanya per animals de companyia (gossos, gats) ......................................1.000,00 € 

Conclou dient que l’import total atorgat per la Diputació de Barcelona és de 37.159,74 cèntims 
d’euro.  

 

6.- Escrit de l’ajuntament manifestant el seu interès i voluntat de participar en 
l’execució conjunta de l’Actuació per a la promoció de l’ocupació a la indústria 
local del Bages emmarcat dins el Projecte per promoure l’ocupació a la indústria 
Local de l’Àrea de desenvolupament econòmic Local – Servei de Mercat de Treball 
de la diputació de Barcelona (exp. Adm. 105/2016) 

El Sr. Alcalde indica que va assistir a una reunió, en el període en el que la Sra. 
Regidora Carolina Herrero estava de llicència de maternitat, que es va fer a 
l’Ajuntament de Manresa, i en la qual l’Ajuntament de Castellgalí es va adherir al 
programa d’ocupació d’indústria del Bages, el qual bàsicament qui el desenvolupa 
és l’Ajuntament de Manresa. 

 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL I II PLA 
COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE BAGES 2016-2020. 
 
El Sr. Alcalde exposa al ple que el Consell Comarcal del Bages ja ha fet amb 
anterioritat dos plans d’igualtat de gènere a la Comarca als quals s’hi ha adherit els 
municipis del Bages, afegint que aquest tercer pla és més detallat i actualitzat que els 
anteriors amb la legislació vigent.  
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar 
lectura de la proposta d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la 
qual transcrita literalment, diu: 
 
“ Vist que per acord del ple de l’Ajuntament en sessió de data 31 de març de 2010 es va 
aprovar el II Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes del Bages 2009-2014. 
 
Atès que en data 26 de gener de 2015 el Consell Comarcal del Bages es va aprovar la 
primera pròrroga del II Pla Comarcal durant tota la anualitat 2015. 
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Vist que amb data 4 d’abril de 2016, el Ple del Consell Comarcal del Bages va aprovar 
el III Pla Comarcal d’Igualtat de Gènere Bages per a construir una societat igualitària 
per les anualitats 2016-2020.  
 
Atès que el III Pla d’igualtat es proposa com a instrument per aprofundir i avançar en 
les polítiques d’igualtat de gènere a nivell comarcal, essent l’eina política que ha de 
contribuir a desmitificar la cultura existent respecte als rols de gènere, a visualitzar i 
abordar adequadament realitats tan terribles com la violència de gènere, així com a 
minvar la reproducció del model patriarcal i les resistències a un nou model de relacions 
personals, comunitàries i socials, basat en l’equitat, per tal de construir una societat 
Igualitària. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple de 
l’ajuntament, per si s’escau la seva aprovació, l’adopció del següent, 
 

ACORD: 
 
Primer: Aprovar el III Pla Comarcal d’Igualtat de gènere Bages. Construïm una societat 
igualitària 2016-2020.  
 
Segon: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí a la implementació del III Pla 
Comarcal d’Igualtat de gènere Bages 2016-2020, proposat com a instrument per 
aprofundir i avançar en les polítiques d’igualtat de gènere a nivell comarcal.  
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí,  24 de maig de 2016. 
 
L’Alcalde-President:      
 
       
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació, i 
en conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté, el qual 
transcrit literalment diu:  
 
Primer: Aprovar el III Pla Comarcal d’Igualtat de gènere Bages. Construïm una societat 
igualitària 2016-2020.  
 
Segon: Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí a la implementació del III Pla 
Comarcal d’Igualtat de gènere Bages 2016-2020, proposat com a instrument per 
aprofundir i avançar en les polítiques d’igualtat de gènere a nivell comarcal.  
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5. 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, SA”, RELATIVA A LA GESTIÓ 
DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA A LA POBLACIÓ I DEL S 
ABONATS DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL PLA DEL CAMÍ”, 
CORRESPONENT AL PRIMER 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 primer trimestre de l’any 2016, segons escrit presentat 
amb data 25 d’abril de 2016 (Registre d’entrada núm.: 783/16). 
 
Atès que, la liquidació comprèn la facturació del subministrament d’aigua, així com la factura 
del servei de Sorea, S.A d’acord amb el contracte d’adjudicació, amb el següent detall: 
 

Servei abastament aigua a la població 
1r trimestre de 2016, saldo a favor de l’Ajuntament..................... 2.800,78 € 
 
Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí 
1r. trimestre de 2016, saldo a favor de l’Ajuntament.................... 2.452,62 € 

 
 
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 1r 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 5.253,40€ 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
 
Castellgalí, 12 de maig de 2016 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
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:  



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 9 

 
Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 1r 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 5.253,40€ 
 
6. 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, SA, DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE L’ANY 2016, 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: 
 
“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons escrit 
presentat amb data 25 d’abril de 2016 (Registre d’entrada núm.: 783/16), corresponent al primer 
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 primer trimestre de 
2016, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 15.900,15 €. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
 
Castellgalí, 12 de maig de 2016 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
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 primer trimestre de 
2016, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 15.900,15 €. 
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7. PRECS I PREGUNTES. 
 
En primer lloc el Sr. Regidor Tomás Toledo i Gonzalez adscrit al Grup Municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM intervé per fer referència a un tema dels que 
ja es va tractar a la darrera sessió del ple i que consisteix a la circulació diària al polígon 
industrial amb el perill que suposa en segons quines parts circular amb el vehicle. 
Afegeix que òbviament val a dir que el polígon industrial ha de tenir vida perquè això 
vol dir que el poble funciona, però que ja sap l’equip de govern que hi va haver un 
accident i que es va tombar un fanal, preguntant si es pensa prendre alguna mesura i si 
se sap qui és el reponsable i qui pagarà aquest desperfecte, ja que el fanal en qüestió va 
caure cap a un costat però podia haver caigut cap a un altre i no hi ha hagut víctimes. 
  
El Sr. Alcalde li respon, fent constar que el regidor que porta el tema no hi és present, 
però que li consta que s’hi està treballant i que en breu es portarà a terme senyalització 
d’advertència o precaució de circulació al Polígon Industrial. Fa constar també que 
l’accident que hi va haver, no va ser per manca de control, que aquestes coses passen i 
no es poden evitar, però que ja s’ha identificat al resposable i que ja s’han fet els tràmits 
corresponents. Indica que no pot afegir gaire més ja que el regidor que ho porta no hi és 
però que sap que s’hi esta treballant. 
 
Intervé el Sr. Regidor Tomàs Toledo demanant si no es posarà més control per part de 
l’Ajuntament i fa esment al servei de vigilància municipal, a la qual cosa li respon el 
senyor Alcalde que  que no és viable tenir allà alguna hora del dia al vigilant municipal. 
 
Intervé de nou el Sr. Regidor Tomàs Toledo afegint que no és qüestió d’estar el vigilant 
una hora o hora i mitja, sinó només que hi doni voltes de tant en tant per alertar de que 
hi ha vigilància, que aquesta zona és molt problemàtica per la circulació que hi ha i no 
es pot deixar de banda. 
 
El Sr. Alcalde li respon que intentaran posar solució al problema mitjançant senyals i 
reductors de velocitatperò que no pot concretar res més ja que el regidor que porta el 
tema  no hi és. 
 
En segon lloc el Sr. Francisco José Moreno i Rodriguez, portaveu del Grup Municipal 
de Convergència i Unió formula una pregunta sobre la neteja perimetral que s’ha fet a la 
zona de Ca l’Enrich de Calafell, que troba que s’ha fet molt bé però que hi ha masses 
restes de vegetació i comentava més que res per si l’Ajuntament no ho sabia. 
 
Li respon el Sr. Alcalde de que l’actuació de Ca l’Enric de Calafell és una actuació 
privada que van fer els propis veïns. Explica que el que l’Ajuntament ha començat, és 
amb una subvenció que els ha donat la Diputació de Barcelona i és per les neteges de la 
franja perimetral i zones verdes que inclouen boscos, però que això ho porta el Sr. 
Regidor Òscar Aparicio i els hi ho podria explicar amb més detall, però que tot el 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       
 

 11 

brancatge d’aquestes zones verdes i franges perimetrals quedarà totalment triturada. I 
comentant que ja s’ha advertit als veïns de Ca l’Enrich de Calafell de que la zona ha de 
quedar neta. 
 
En tercer lloc el Sr. Xavier Guix i Carrera adscrit al Grup Municipal de Convergència i 
Unió, formula una pregunta referent a la licitació i atorgament de la concessió  de la 
Piscina Municipal d’aquest estiu, ja  que ha sentit que ha estat atorgada a una persona 
que ja l’havia dut anys enrera i que no és resident al poble, i que tenia entès que una de 
les puntuacions importants era que es fós resident de Castellgalí i que els hi ha arribat el 
comentari que hi havia gent del poble sol.licitant l’atorgament del bar i que no se’ls ha 
tingut en compte. 
 
Al mateix temps vol fer referència a les tarifes d’aquest any les quals anomena 
dissuassories per evitar l’afluència de gent com la que hi va haver l’any passat, de gent 
de fora del municipi. Veuen que s’ha donat un preu diferent per a la gent del poble 
respecte a la de fora, però que consideren que no serà suficient ja que segueixen sent les 
més econòmiques del Bages i que ens trobarem amb el mateix problema que l’any 
passat. 
 
També vol comenta que s’havia parlat de fer una zona de platja més gran i que aquesta 
no s’ha produït i que veient que els coses van a més potser aquest any tindrem un 
problema d’aforament. 
 
El Sr. Alcalde li respon, comentant que si es deixa alguna cosa ho completarà la Sra. 
Carme Lledó i Martinez regidora d’esports, respecte a la concessió de la gestió del bar 
de la piscina hi ha unes bases i que no és la més important la de ser resident del 
municipi sinò que hi ha d’altres que també es tenen en compte. Els convida a que en 
qualsevol moment que tingui, que vingui a les dependències municipals i comprovi 
l’expedient que forma part de l’adjudicació amb la fase de l’obertura del sobre núm. 1, 
l’obertura del sobre núm. 2 i l’obertura del sobre núm. 3. Afegeix que només es van 
presentar tres proposicions de les quals només una estava empadronada al municipi, i 
que de la oferta econòmica n’hi van haver dos amb el mateix import i que per 
puntuacions va quedar en millor lloc el Sr. Jose Luis Sanchez Ramiro, que efectivament 
ho va portar fa dos anys. 
 
Respecte a la segona qüestió que es planteja sobre les tarifes dissuassòries, comenta que 
ja se’n va parlar quan es van aprovar les ordenances fiscals, i que sí que creu que es 
podrien posar molt més cares però que ho aplicaran en funció de com vagi i ho 
valoraran de cara als propers anys. 
 
Finalment el Sr. Alcalde respon al tema de la zona de platja, comentant que ja es tenen 
les convocatòries de la Diputació de Barcelona de la xarxa de subvencions pels 
Ajuntaments i que ho van demanar a primers d’any i que per fer-ho depresa i malament 
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no té sentit, i és preferible esperar primer que la Diputació atorgui aquesta subvenció i a 
partir d’aquí poder-ho aplicar per la temporada vinent. 
 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 47 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. 


