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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 31 DE JULIOL DE 
2017

Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 6 minuts del dia 31 
de juliol de 2017, 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, Òscar Aparicio i Ledesma, 
Carme Lledó i Martínez, Rosa Serra i Oliva i Miguel Largo i Coca, adscrits/es 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 Tomàs Toledo 
i Gonzàlez adscrit 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 la senyora regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, i les senyores Carolina Herrero i Ruiz i Raquel 
Todolí i Martínez, adscrites al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés”,  totes les quals han excusat la seva assistència.

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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El senyor Alcalde pregunta si algu desitja fer alguna observació a l’acta de la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellgalí de data 29 de maig de 2017 i a 
l’acta de la sessió extraordinària de data 12 de juny de 2017, l’esborrany de les 
quals s’ha lliurat junt amb la convocatòria, no formulant-se’n cap, fet pel qual les 
actes queden aprovades per assentiment i per unanimitat.

2. 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.
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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 146/17 al 254/17 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2017. 

A continuació procedeix a exposar al Ple els altres assumptes del seu interès, i així en 
primer lloc fa referència a la comunicació de la Diputació de Barcelona pel que 
correspon a la l’aprovació del programa anual del pla municipal d’incendis forestals per 
l’any 2017, relatiu en aquest cas al conveni que té la Diputació,  els ajuntaments i les 
associacions de defensa forestal per les tasques de gestió, execució i plans de programes 
de suport als municipis en prevenció d’incendis forestals.

Indica al respecte que en aquest escrit es comunica la distribució per comarques de 
Barcelona, corresponent al Bages l’import de 481.766,56 € i que pel que respecte a 
l’ADF “protectors del bosc” de Castellgalí li resulta atorgat un ajut per import de 
7.015,75 €, el qual es correspon a diferents actuacions algunes de les quals ja s’han 
realitzat.

En segon lloc el Sr. Alcalde fa referència a la notificació de l’acord del Consorci del 
Bages per a la gestió de residus relativa a l’aprovació dels criteris de repartiment de les 
aportacions municipals al consorci a efectes de l’1 de gener de 2018, la qual determina 
l’import pel que fa al tractament de fracció resta en la quantitat de 105,40 €/Tm. El Sr. 
Alcalde indica que es tracta d’un augment considerable ja que actualment no s’està 
pagant més 45 €/Tm afegint que aquest increment es deu a que tots els residus de la 
comarca s’hauran de traslladar a l’abocador de Vacarisses. Conclou dient que això 
indubtablement comportarà molt probablement que s’haurà de modificar l’ordenança 
fiscal, no per sufragar el 100% d’aquest cost, perquè sinó caldria duplicar o triplicar el 
cost de la taxa.

En tercer lloc el Sr. Alcalde exposa al Ple que tal com va sortir a la premsa comarcal, el 
dia 5 de juliol es va celebrar al Casal Cultural de Castellgalí una trobada de la xarxa 
catalana de municipis del Camí Ignasià, tractant-se d’una xarxa de treball en la que 
participen diferents ajuntaments des de Lleida, Alcarràs, Tàrrega, Bellpuig, Verdú, i 
altres municipis de la província de Barcelona i que el regidor de turisme de l’ajuntament 
ja ha anat a diferents reunions a diferents llocs, i que després de l’oferiment efectuat pel 
regidor de l’ajuntament de Castellgalí, la darrera trobada es va celebrar a Castellgalí. 
Indica al respecte que hi va assistir l’alcalde de l’ajuntament de Manresa que presideix 
aquesta xarxa de municipis així com representants de la Diputació de Barcelona i de la 
de Lleida i alcaldes o regidores i regidores de diferents municipis. Conclou dient que 
tota la gestió tècnica d’aquesta xarxa l’efectua l’ajuntament de Manresa i que 
l’ajuntament de Castellgalí només va cedir l’espai i va coordinar la trobada, efectuant-se 
posteriorment una visita al museu de Castellgalí. Afegeix que el que és important és que 
el Camí Ignasià va agafant volada i que amb tota la prudència cal anar-se posicionant 
cada vedada al millor possible.
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En quart lloc el Sr. Alcalde exposa al Ple que ja s’ha procedit a donar compte al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del període de pagament del darrer 
trimestre, al qual s’ha situat en el termini de 7,21 dies.

A continuació el Sr. Alcalde manifesta que cal donar compte de l’aprovació de la 
liquidació de l’exercici de l’any 2016 i que recordaran els regidors i regidores que el 
març d’aquest any es va presentar la liquidació de l’any 2015 destacant que ha estat 
gràcies a l’esforç que s’ha fet per part de tota l’àrea interna administrativa i de 
comptabilitat de l’ajuntament, indicant que durant el 2016 s’ha tingut que regularitzar 
adequadament moltes de les qüestions que eren resultat de la gestió incorrecte de l’ex- 
tresorer, fet pel qual ara ja es pot presentar la liquidació del 2016 en una situació més 
rigorosa, més tranquil·la i que les xifres són força positives. Diu també que a partir 
d’ara s’ha de traslladar la liquidació als organismes que correspongui pel seu control i 
que posteriorment es convocarà la comissió especial de comptes per tal que emeti un 
informe sobre el compte general per a la seva posterior presentació a la Sindicatura de 
Comptes.

Al respecte de la liquidació indica el Sr. Alcalde que l’estalvi brut de l’exercici 2016 
ascendeix a 516.681€ i que l’estalvi net queda en 346.646,42€, després de restar-li els 
saldos de dubtós cobrament que tenen un import de 170.025,03 €. Manifesta així mateix 
que la ràtio legal d’estalvi net es situa en el 12,52% i el que fa la ràtio legal de deute viu, 
que com saben es podria arribar fins el límit dels 110%, es situa en el 47,80%. Diu 
també que el romanen líquid de tresoreria ajustat té l’import de 945.185,69€ i que en 
base a aquestes xifres l’ajuntament també compleix els requisits d’estabilitat 
pressupostària pel que fa a la capacitat de finançament, a la regla de la despesa i al 
nivell d’endeutament. 

Conclou dient que es de justícia també reconèixer la feina i l’esforç que s’ha fet en 
aquests mesos per tenir al dia tots els comptes i que si es segueix en aquesta línia es 
molt probable que es pugui retre al compte general dins de termini i que per tant s’ha de 
reconèixer tota aquesta feina i esforç que s’ha fet des de l’ajuntament i de les persones 
que en aquest cas hi treballen.

El Sr. Secretari-Interventor després de demanar la paraula a la presidència exposa que 
principalment cal retre el reconeixement al treball de la Sra. Eva Ció, la incorporació de 
la qual ha esdevingut formidable des de tots els punts de vista i això ho constata i que 
tant de bo es pugui assolir per fi rendir el compte general dins de termini.

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER LA SOCIETAT SOREA, SA., 
RELATIVA A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA A 
LA POBLACIÓ I DELS ABONATS DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL 
PLA DEL CAMÍ”, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 
2017.
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El senyor Alcalde sol.licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord 
que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia la qual cosa així s’efectua i la 
qual transcrita literalment diu:

“Vista la liquidació presentada per “Sorea, SA” relativa a la gestió del servei 
d’abastament d’aigua a la població, corresponent al segon trimestre de l’any 2017, 
segons escrit presentat amb data 10 de juliol de 2017 (Registre d’entrada núm.: 
1726/17).

Atès que, la liquidació comprèn la facturació del subministrament d’aigua, així com la 
factura del servei de Sorea, S.A d’acord amb el contracte d’adjudicació, amb el següent 
detall:

Servei abastament aigua a la població
2n trimestre de 2017, saldo a favor de l’Ajuntament.........12.782,68 €

Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí
2n trimestre de 2017, saldo a favor de l’Ajuntament...........3.145,02 €

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

A C O R D:

Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 2n trimestre de 
l’any 2017, 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 15.927,70 €

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”

El senyor alcalde pregunta si algun Grup Municipal desitja intervenir, no demanant la 
paraula ningú dels presents.

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència i pel mateix qüòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté el qual 
transcrit literament diu:

“Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 2n trimestre 
de l’any 2017, 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 15.927,70 €.”
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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 SEGON 
TRIMESTRE DE L’ANY 2017, RELATIU A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI.

El senyor Alcalde sol.licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord 
que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia la qual cosa així s’efectua i la 
qual transcrita literalment diu:

“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons 
escrit presentat amb data 10 de juliol de 2017 (Registre d’entrada núm.: 1726/17), 
corresponent al segon trimestre de 2017.

Atès que, les factures pendents i el saldo de la liquidació, s’ajusten a la documentació 
obrant en aquest Ajuntament.

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

A C O R D

Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del segon 
trimestre de 2017, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 10.243,34 €.

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”

El senyor Alcalde intervé explicant que pel que fa referència a l’estat de comptes, en el 
qual hi ha tota una sèrie d’actuacions, reparacions i factures, els hi recorda que l’últim 
estat de comptes era favorable a favor de Sorea perquè s’havien fet les actuacions dels 
dipòsits de Santa Margarida i s’havia posat en funcionament el dipòsit que hi ha a dalt 
de tot de la Forca amb les actuacions que feien falta, però diu que ara ja han recuperat 
d’alguna manera a aquest aspecte aquesta liquidació i per tant ara l’estat de comptes que 
es planteja aprovar en aquest segon trimestre formulat per Sorea té un saldo a favor de 
l’Ajuntament de Castellgalí de 10.243,34 € i per tant dóna un saldo favorable a 
l’Ajuntament. 

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència i pel mateix qüòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté el qual 
transcrit literament diu:

“Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del segon 
trimestre de 2017, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 10.243,34 €.”
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5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EMISSIÓ 
D’INFORME SOBRE LA DECLARACIÓ COM A BÉ CULTURAL 
D’INTERÈS LOCAL DE L’ANTIGA COLÒNIA INDUSTRIAL DE LA 
FÀBRICA DELS CARBONS ELÈCTRICS.

El Sr. Alcalde exposa al Ple que correspon al propi òrgan emetre aquest informe en base 
a una proposta d’acord que ha estat motivada per la sol·licitud d’alguns propietaris de 
les naus i que considera que també és de justícia i conseqüència amb el POUM pel que 
fa a un dels béns a protegir que no estava catalogat. Afegeix que després caldrà trametre 
l’expedient al consell comarcal del Bages. Afegeix que el centre d’estudis del Bages 
també va sol·licitar aquesta declaració i que s’ha demanat assistència a la Diputació de 
Barcelona, concretament a l’oficina del Patrimoni Cultural per tal que redactés el 
preceptiu informe, que ha estat elaborat per la Sra. Maria del Agua Cortés i Elia, tècnica 
de l’àrea de Cultura de la Diputació.

El senyor Alcalde sol.licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord 
que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia la qual cosa així s’efectua i la 
qual transcrita literalment diu:

“Vista la sol·licitud presentada pel senyor Jaume Serra en representació del Centre 
d’estudis del Bages en la qual demana a l’Ajuntament de Castellgalí que declari com a 
bé cultural d’interès local de l’antiga colònia industrial de la Fàbrica dels Carbons 
elèctrics situada al Raval de Boades del municipi de Castellgalí.

Atès que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 8 d’abril de 2015 es va resoldre 
l’inici de l’expedient de la declaració com a bé cultural d’interès local de l’antiga 
colònia industrial de la Fàbrica dels Carbons elèctrics situada al raval de Boades del 
municipi de Castellgalí, així com la sol·licitud d’assistència tècnica consistent en 
l’emissió d’un informe emès per un tècnic en patrimoni, als efectes del que determina 
l’article 17.2 de la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Vist que en la mateixa resolució és va atorgar el tràmit d’audiència a la propietat dels 
terrenys on es troba situada l’antiga fàbrica dels carbons elèctrics, presentant-se una 
al·legació en data 19 de maig de 2015 (RE 978/15) per part de GestiCaixa, S.G.F.T., 
S.A. actuant en representació del Fons de Titulització GC FTPYME PASTOR 4, 
F.T.A., en la que sol·licitaven una ampliació del termini per a la vista de l’expedient 
administratiu.

Atès que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 29 de març de 2017 es va atorgar 
a la societat GestiCaixa, S.G.F.T., S.A. actuant en representació del Fons de Titulització 
GC FTPYME PASTOR 4, F.T.A., un termini d’audiència complementari de 15 dies 
hàbils per tal que poguessin consultar l’expedient a la secretaria municipal en horari 
d’atenció al públic i formular al·legacions i/o suggeriments que estimessin pertinents.
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Vist l’informe emès per la tècnica en patrimoni cultural de l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de la Diputació de Barcelona, senyora Maria del Agua Cortés Elía.

Atès que d’acord amb el que disposa l’article 17.2 de la Llei 9/1993 de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català, la competència per a la declaració com a bé cultural 
d’interès local correspon al ple del Consell Comarcal en tenir el municipi de Castellgalí 
menys de cinc mil habitants.

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: Informar favorablement a la catalogació com a bé d’interès local de l’antiga 
colònia industrial de la Fàbrica dels carbons elèctrics situada al raval de Boades del 
municipi de Castellgalí, i aprovar l’informe emès a l’efecte per la tècnica en patrimoni 
cultural de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, senyora Maria 
del Agua Cortés Elía.

Segon: Sol·licitar del ple del Consell Comarcal del Bages la declaració com a bé 
d’interès local de l’antiga colònia industrial de la Fàbrica dels carbons elèctrics situada 
al raval de Boades del municipi de Castellgalí, amb tramesa de còpia de l’expedient 
administratiu que conté l’informe emès per la tècnica en patrimoni cultural senyora 
Maria del Agua Cortés Elía.

Tercer: Sol·licitar al Consell Comarcal del Bages que efectuat el tràmit anterior, insti al 
Departament de Cultural de la Generalitat de Catalunya la inscripció de l’antiga colònia 
industrial de la Fàbrica dels carbons elèctrics situada al raval de Boades del municipi de 
Castellgalí, en el catàleg del Patrimoni Cultural Català, d’acord amb el que disposa 
l’article 17.3 de la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

No obstant el ple de la corporació acordarà allò que consideri més convenient.”

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència i pel mateix qüòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté el qual 
transcrit literament diu:

“Primer: Informar favorablement a la catalogació com a bé d’interès local de l’antiga 
colònia industrial de la Fàbrica dels carbons elèctrics situada al raval de Boades del 
municipi de Castellgalí, i aprovar l’informe emès a l’efecte per la tècnica en patrimoni 
cultural de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, senyora Maria 
del Agua Cortés Elía.
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Segon: Sol·licitar del ple del Consell Comarcal del Bages la declaració com a bé 
d’interès local de l’antiga colònia industrial de la Fàbrica dels carbons elèctrics situada 
al raval de Boades del municipi de Castellgalí, amb tramesa de còpia de l’expedient 
administratiu que conté l’informe emès per la tècnica en patrimoni cultural senyora 
Maria del Agua Cortés Elía.

Tercer: Sol·licitar al Consell Comarcal del Bages que efectuat el tràmit anterior, insti al 
Departament de Cultural de la Generalitat de Catalunya la inscripció de l’antiga colònia 
industrial de la Fàbrica dels carbons elèctrics situada al raval de Boades del municipi de 
Castellgalí, en el catàleg del Patrimoni Cultural Català, d’acord amb el que disposa 
l’article 17.3 de la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.”

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A 
LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS.

El Sr. Alcalde exposa al Ple que la proposta d’acord segueix la línia del que es va 
aprovar fa un cert temps i que es tracta de que l’ajuntament segueixi adherit a la compra 
agregada que fa el consorci Localret i la Diputació de Barcelona a la qual també s’hi ha 
incorporat el Consell Comarcal del Bages. Afegeix que amb aquesta adhesió les 
condicions de la que gaudeixen els municipis són molt avantatjoses ja que Localret i la 
Diputació de Barcelona poden efectuar una licitació en base a un paquet de dades, i de 
telefonia fixe i mòbil molt important i per tant molt diferent a si només ho es fes a nivell 
d’ajuntament.

Pren la paraula el Sr. Regidor adscrit al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM Tomàs Toledo i Gonzalez qui manifesta que no ho entén i que els ha 
agafat una mica per sorpresa perquè a vist que s’està fent un contracte de quatre anys 
quan el mandat restant és de dos anys, a la qual cosa el Sr. Alcalde li respon que el 
contracte sempre es pot revocar, afegint que al tractar-se d’un paquet molt gran i 
respecte del qual es poden treure encara millors condicions, el contracte es poden fer per 
quatre anys però que si d’aquí dos anys o quan es vulgui revocar només caldrà prendre 
un acord en la mateixa línia i sortir d’aquesta compra agregada.

El senyor Alcalde sol.licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord 
que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia la qual cosa així s’efectua i la 
qual transcrita literalment diu:

“I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tot Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació 
centralitzada i/o la gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions, amb la 
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicacions electròniques i potenciar l’estalvi 
econòmic d’aquests serveis. 
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II. El 6 de juliol de 2017 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona han 
signat un conveni de col·laboració l’objecte del qual és establir les bases i condicions en 
què es  portarà a terme la contractació agregada dels serveis de telecomunicacions,  
conjuntament amb tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona, i ens 
dependents d'aquests, que s’hi adhereixin, a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, com de 
gestió de procediments i econòmic. 

III. Vist l'interès de l’Ajuntament de Castellgalí d’adherir-se al citat conveni i que l’any 
2018 preveu una despesa estimada de 13.846,60 € per a la contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicacions.

IV. Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que 
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS); els 
articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; i 
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les administracions 
locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes 
d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la llei de 
contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les corporacions 
locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.

En virtut de tot això, es proposa adoptar els següents 

ACORDS:

PRIMER. Aprovar l’adhesió de  l’Ajuntament de Castellgalí al conveni de 
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el compromís de 
complir les obligacions que se’n derivin.

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per l’Ajuntament de Castellgalí pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies 
hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Castellgalí, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades 
de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a 
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació.

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte 
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de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució d’aquest procediment de contractació.

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer.

TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu destinar 
a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme 
LOCALRET serà d’un import de 13.846,60 €, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es 
detallen:

Adhesió Lot Import/any (€)
X 1 Veu i dades en ubicació fixa 9.113,44 €
X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 4.733,16 €

Total 13.846,60 €

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per 
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una 
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.

CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde de 
l’Ajuntament de Castellgalí, per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries 
per executar els presents acords.

No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.”

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda amb cinc vots favorables que es 
corresponen als cinc regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels Socialistes 
de Catalunya- Candidatura de Progrés” presents a la sessió i tres abstencions les quals 
es corresponen al regidor adscrit al Grup Municipal “d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal” present a la sessió i als dos regidors adscrits al Grup 
Municipal de “Convergència i Unió” presents a la sessió, la seva aprovació i en 
conseqüència i pel mateix quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté i el qual 
transcrit literalment diu:

“PRIMER. Aprovar l’adhesió de  l’Ajuntament de Castellgalí al conveni de 
col·laboració subscrit el 6 de juliol de 2017 entre el Consorci LOCALRET i la 
Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de 
telecomunicacions, del qual s’adjunta còpia com annex I, tot assumint el compromís de 
complir les obligacions que se’n derivin.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades 
per l’Ajuntament de Castellgalí pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies 
hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

SEGON. Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i la Diputació de 
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Castellgalí, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades 
de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a 
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de l’esmentada informació.

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte 
de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni 
tractament ni edició informàtica, ni transmetre a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució d’aquest procediment de contractació.

La vigència d’aquesta autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer.

TERCER. Establir que la despesa màxima anual que aquest ajuntament preveu destinar 
a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme 
LOCALRET serà d’un import de 13.846,60 €, IVA inclòs, per als lots que tot seguit es 
detallen:

Adhesió Lot Import/any (€)
X 1 Veu i dades en ubicació fixa 9.113,44 €
X 2 Telecomunicacions mòbils de veu i dades 4.733,16 €

Total 13.846,60 €

QUART. Declarar que s’assumeix el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis afectats per 
aquesta contractació centralitzada (que previsiblement s’iniciarà el 2018 i tindrà una 
durada inicial de 4 anys) en el pressupost municipal.

CINQUÈ. Facultar àmpliament i expressa Cristòfol Gimeno i Iglesias, Alcalde de 
l’Ajuntament de Castellgalí, per realitzar els tràmits i adoptar les resolucions necessàries 
per executar els presents acords.”

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA 
DETERMINACIÓ DE LES DATES DE LES DUES FESTES LOCALS PER 
A L’ANY 2018.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
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El senyor Alcalde sol.licita que el senyor Secretari doni lectura a la proposta d’acord 
que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia la qual cosa així s’efectua i la 
qual transcrita literalment diu:

“Vist que d’acord amb el que disposen els articles 46 del RD 2001/1983 de 28 de juliol 
i 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, el Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya ha sol·licitat a aquest Ajuntament la determinació de les dues 
festes locals pel proper any 2018.
Atès que és costum fixar com a festes locals el dilluns després de la Festa del Panellet i 
el dilluns de la Festa Major, que per l’any 2018 es corresponen amb els dies 7 de maig i 
el 6 d’agost, respectivament.

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

ACORDS:

Primer: Fixar per a l’any 2018 com a festes laborals locals el dilluns dia 7 de maig, 
Festa del Panellet, i el dilluns dia 6 d’agost, Festa Major.

Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya.

No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.”

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència i pel mateix qüòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté el qual 
transcrit literament diu:

“Primer: Fixar per a l’any 2018 com a festes laborals locals el dilluns dia 7 de maig, 
Festa del Panellet, i el dilluns dia 6 d’agost, Festa Major.

Segon: Donar trasllat del precedent acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya.”

8. PRECS I PREGUNTES

En primer lloc pren la paraula el Sr. Regidor adscrit al Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-AM Tomàs Toledo i Gonzàlez, qui respecte del tema de la 
recollida de la brossa diu que ara pot ser que pugi una altra vegada el rebut preguntant si 
aquest any hi haurà un rebut extraordinari o ja serà de cara a l’any que ve. També 
pregunta si l’equip de govern s’ha plantejat fer una recollida més selectiva, o com fa 
algun altre ajuntament, el recollir porta a porta per tal d’estalviar una mica més en 
aquest tema. 
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El Sr. Alcalde li respon que aquí hi ha dues qüestions la primera de les quals fa 
referència a l’increment del preu de la gestió de la tona abocada i que aquest increment 
és molt recent i que evidentment no generarà cap rebut addicional perquè no és possible 
segons la llei d’Hisendes Locals i que tampoc es voluntat de l’equip de govern fer-ho i 
que tal com ha dit aquest increment s’ha comunicat el mes de juliol i que caldrà veure 
en quin percentatge afecta al conjunt de tota la gestió de la recollida de la brossa i 
selectiva en el municipi, tot el qual s’haurà de tenir en compte de cara als mesos 
d’octubre i novembre quan s’aprovi la modificació de les ordenances fiscals. En segon 
lloc diu que hi ha també un altre factor que també influeix en això i és que el mes de 
novembre s’acaba el termini del contracte administratiu que en aquest moments té 
CESPA, SA per la recollida dels residus sòlids urbans, sense que hi pugui haver cap 
altre més pròrroga i caldrà tramitar una nova licitació i ara l’equip de govern està 
pensant en quines possibilitats tenen i en quines condicions es vol establir el contracte. 
Afegeix que alguns municipis estan arribant a la recollida porta a porta respecte del qual 
ell n’ha parlat amb diferents concessionaris i amb el propi Consorci de residus del 
Bages i a vist que en termes econòmics seria viable en algunes zones del municipi però 
en zones més disperses resultaria complicat i molt costós d’aplicar i que per tant no els 
hi recomana i que possiblement hauran de fer una reubicació dels contenidors i 
d’ampliació dels contenidors de selectiva. 

Conclou dient que l’increment de la tona de l’abocador esdevindrà de portar la brossa 
amb camions fins a l’abocador de Vacarisses i que li consta que l’Agència de Residus 
també té en estudi augmentar el cànon i que tot i que s’ha millorat en les xifres de 
recollida selectiva, cal analitzar també totes aquestes opcions. 

En segons lloc el Sr. Regidor Tomàs Toledo manifesta que han vist que s’està posant 
fibra òptica i que fa poc varen fer aquesta pregunta i se’ls va dir que tot estava en aturat 
i que ara de cop i volta ha aparegut, preguntant quan arribarà o deixarà d’arribar la fibra, 
la qual cosa el Sr. Alcalde li respon que hi ha algunes persones que s’han adherit a una 
empresa que es diu wifi.net i que també en aquest cas hi ha l’empresa “Connecta” que 
ho està fent també a Manresa, a Sallent i a Artés, però que en tot cas la fibra on ha 
arribat del tot és al Polígon Industrial del Pla del Camí i en alguns habitatges i blocs de 
pisos el Raval La Fàbrica i del casc antic.

El Sr. Regidor delegat de l’àrea d’Urbanisme, adscrit al Partit dels Socialistes de 
Catalunya-CP Òscar Aparicio i Ledesma, pren la paraula per dir que ara de cara al 
setembre es farà una reunió informativa en que s’explicarà el desplegament que es 
pugui fer i que el primer pas que es va fer va ser per fer l’entrada de la fibra als polígons 
de baix de la Fàbrica per arribar a l’ajuntament amb la idea que des d’aquí es pugui 
estendre cap al municipi també diu que l’empesa ha anat fent la seva tasca comercial i 
que ja tenen alguns clients.
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El Sr. Regidor Xavier Guix i Carrera adscrit al Grup Municipal de Convergència i Unió 
pregunta si el cablejat serà aeri o subterrani, a la qual cosa el Sr. Alcalde li respon que 
en algunes zones és aeri i en d’altres, com en els polígons industrials és subterrani ja 
que han utilitzat les mateixes canalitzacions per on passava el cable de telefonia, i 
conclou dient que li consta que les grans empreses del polígon industrial ja la tenen 
disponible des de la setmana passada o l’anterior la qual cosa afavorirà la seva 
competitivitat i que ja s’ha fet la previsió per poder fer la distribució a la resta del 
municipi.

El Sr. Regidor Xavier Guix diu que amb els pals de Fecsa o de fusta de Telefònica no 
sap com s’ho faran, la qual cosa el Sr. Alcalde li respon que de la mateixa manera que 
aquesta empresa ha fet servir les canalitzacions existents en el polígon industrial farà 
servir els pals però que de totes maneres tots aquests dubtes es podran plantejar a la 
reunió que es publicitarà de cara al setembre i que ell espera que això funcioni i que la 
mateixa empresa els hi ha dit que en qüestió de tres o quatre mesos vindrà al darrera 
telefònica.

El Sr. Regidor Francisco José Moreno i Rodríguez adscrit al Grup Municipal de 
Convergència i Unió pregunta si l’empresa Fibra Cat no s’han posat en contacte amb 
l’ajuntament a la qual cosa el Sr. Regidor Òscar Aparicio i Ledesma li respon que des 
de l’ajuntament se’ls ha trucat quatre o cinc vegades i no han donat resposta 
satisfactòria ja que els hi van dir que començarien a fibrar els municipis grans, com 
Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Vicenç de Castellet, etc.

El Sr. Alcalde intervé per dir que l’empresa que ho ha començat a fer a Sant Vicenç de 
Castellet és una que es diu Castellet Fibra que en principi no tenia res a veure amb Fibra 
Cat però que en aquests moments desconeix si amb posterioritat ha assumit el 
desplegament Fibra Cat però que l’empresa que ho feia al principi està ben segur era 
“Castellet Fibra” perquè els van venir a veure i que els van dir que el cas de Castellgalí 
ja l’estudiarien de cara a finals del 2018.

A continuació pren la paraula el Sr. Regidor Xavier Guix, adscrit al Grup Municipal de 
Convergència i Unió, en referència al tema de les escombraries i la puja de les taxes que 
pot succeir i pregunta si mai s’ha plantejat l’ajuntament, o al menys de fer un estudi, de 
si resultaria beneficiós o no econòmicament tractar segons quin tipus de residus, o fer 
una petita planta o recollir el cartró, el vidre, per part de l’ajuntament, dient que es 
refereix a si més no l’estudi ja que desconeix quins són els preus i quins són els marges 
que hi poden haver, a la qual cosa li respon el Sr. Regidor Òscar Aparicio i Ledesma, 
adscrit al Grup Municipal del Grup de Socialistes de Catalunya-CP, que s’havia 
plantejat fer una petita deixalleria però que els costos eren elevadíssims. 

El Sr. Alcalde intervé que pel que fa a la recollida selectiva això està controlat per 
“Ecoembes” i l’Agència de Residus de Catalunya i que difícilment un ajuntament de la 
nostra dimensió es podria plantejar això afegeix que el Consorci de gestió de residus del 
Bages ja te problemes per aconseguir els millors preus en aquest sentit, per la qual cosa 
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dubte que per les quantitats que es generessin al municipi pogués sortir rentable.

Afegeix que s’estan estudiant i analitzant totes les possibilitats però que l’objectiu que 
s’hauria d’aconseguir és intentar portar com menys tones possibles a l’abocador i 
intentar que es recicli el màxim possible, tot el qual s’està estudiant. També diu que pel 
que fa a la selectiva que ara recull el Consorci de residus, també s’està estudiant l’opció 
de que ho fes una futura empresa adjudicatària, indicant que pel que fa a l’orgànica 
també es va començar amb el Consorci de residus i que aquest descomptava el cànon de 
la factura. Afegeix que a l’any 2016 es va recuperar de l’Agència de Residus més de 
5.000€ pel que fa a les tones orgàniques que s’han recollit al municipi i que per tant es 
podrien plantejar que si l’empresa adjudicatària fes la selectiva i després hagués de 
portar això a “Ecoembes”, doncs els números serien diferents de si ho fa el Consorci de 
residus.

A continuació intervé el Sr. Regidor Francisco José Moreno i Rodríguez, qui a modus 
de proposta i per tal de motiva a la gent es podria estudiar el tema de bonificacions en el 
sentit de que, per exemple si es porten tres anys que s’han fet, per dir quelcom 5.000 
tones, doncs fer uns càlculs i per cada 20% que es baixés, estipular que el rebut de l’any 
vinent l’ajuntament ho abonaria d’alguna manera, a la qual cosa el Sr. Alcalde li respon 
que s’han de seguir fent campanyes publicitàries per tal de conscienciar a la població de 
que s’ha de reciclar més, i ho ha fet però potser s’ha de fer més, i que respecte a les 
bonificacions cal ser conscient de que el rebut que ara es paga no cobreix en cap cas el 
100% del cost del servei, pel que fa a les factures de l’empresa adjudicatària i del 
consorci de residus.

El Sr. Regidor Xavier Guix diu que una cosa és evident i és que la gent ha de tirar la 
brossa al contenidor i no a fora preguntant si no hi ha alguna norma sancionadora per 
aquestes coses ja que ho està vivint en primera persona i que a vegades el contenidor 
està buit i han deixat la bossa al seu costat a la qual cosa li respon el Sr. Alcalde que 
això és una qüestió de civisme i que el problema és que hi ha un percentatge molt petit 
de persones que són incíviques, i que després generen el problema i que pel que fa a les 
sancions el problema és que se’ls ha d’enganxar allà in situ.

El Sr. Regidor adscrit al Grup Municipal al Partit dels Socialistes de Catalunya-CP, 
Miguel Largo i Coca, diu que en el cas específic al que ha fet esmenta el Sr. Guix, 
l’infractor està avisat, a la qual cosa el Sr. Regidor Xavier Guix li respon que tot 
segueix igual ja que hi va anar la brigada i ho va netejar tot però que al cap d’un dia o 
dos la bossa d’escombraries tornava a estar damunt del contenidor blau del paper. A la 
qual cosa li respon el Sr. Regidor Miguel Largo que al setembre es miraran algunes 
coses per tal de reduir això i que posaran un contenidor allà on indica el Sr. Guix perquè 
resulta necessari.
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No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 48 minuts el senyor Alcalde 
aixeca la sessió, desitjant un bon estiu i una bona festa major als presents i per a 
constància del tractat i dels acords adoptats estenc aquesta acta, de tot el qual en dono fe 
amb la meva signatura i amb el vist i plau del senyor Alcalde.

       El Secretari: L’Alcalde:
     
 Joan Lluís Obiols i Suari Cristòfol Gimeno i Iglesias.
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