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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 29 DE MAIG DE 
2017

Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 5 minuts del dia 29 
de maig 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, 
Carolina Herrero i Ruiz, Carme Lledó i Martínez i Raquel Todolí i Martínez, 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 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 la senyora regidora del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes, el senyor regidor Miguel Largo i Coca, adscrit 
al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés”,  
així com tampoc el senyor regidor Xavier Guix i Carrera, adscrit al Grup Municipal de 
“Convergència i Unió” tots els quals han excusat la seva assistència.

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 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 27 de març de 2017, 
l’esborrany de la qual s’ha lliurat junt amb la convocatòria, no formulant-se’n cap, 
fet pel qual l’acta queda aprovada per assentiment i per unanimitat.
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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.

En primer lloc el senyor Alcalde exposa al Ple que s’ha rebut un ofici de la 
Diputació de Barcelona en data 28 d’abril de 2017 (R.E. 894/17) en relació al 
suport tècnic atorgat pel que fa a la primera fase del projecte bàsic i executiu de 
restauració de la Torre del Breny amb el lliurament dels exemplars del mateix, 
afegeix que aquests treballs han tingut un cost de 9.455,45 euros i que han estat 
redactats pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la pròpia Diputació.

En segon lloc el senyor Alcalde fa esment a la notificació de l’Ajuntament de 
Manresa de data 4 de maig de 2017 (R.E. 952/17) en relació a l’estimació de les 
al·legacions presentades per part de l’Ajuntament de Castellgalí durant el tràmit 
d’informació pública del Pla d’Ordenació urbanística municipal de Manresa.

En tercer lloc al senyor Alcalde exposa al Ple que s’ha rebut un escrit de la 
Diputació de Barcelona de data 10 de maig de 2017 (R.E.1028/17) relatiu a la 
concessió d’un recurs material pel Control sanitari de la piscina municipal, pel 
període 2017-2019.

En quart lloc el senyor Alcalde manifesta que de la consulta de l’estat de pendents 
de pagament dels documents comptables de la Generalitat de Catalunya envers als 
ens locals se’n desprèn que a l’Ajuntament de Castellgalí se li adeuten 622.823,04 
euros a data d’avui pels conceptes que consten a l’esmentat document. Així mateix 
fa esment de la resolució del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya GAH/1112 2017 de 19 de 
maig relativa a la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els 
ingressos de la Generalitat integrada en el fons de cooperació local de Catalunya 
any 2017, segons la qual Castellgalí ha de percebre l’import de 73.366,78 euros.

En cinquè lloc exposa al Ple la relació dels ajuts atorgats a l’Ajuntament de 
Castellgalí per la Diputació de Barcelona en el marc del protocol general  del Pla 
“xarxa de Governs Locals 2016-2019”, el qual compren un total de 9 aportacions, 
que es corresponen que els diferents regidors i regidores han demanat d’acord amb 
el catàleg de fitxes i que són les següents:

- Estiu jove 2017 amb una subvenció de 2.024,36 euros.
- Projectes específics per la dinamització del mercat de treball local, 11.232,00 

euros.
- Adquisició de desfibril·ladors amb una subvenció de 1.158,70 euros.
- Atenció als animals abandonats a la via pública, 1.000,00 euros.
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- Treballs forestals per executar a les zones verdes del Mas Planoi, 1.851,21 euros.
- Control de plagues urbanes, 8.359,57 euros.
- Esdeveniments esportius, 2.400,00 euros.
- Millora del material inventariable d’equipaments esportius, 1.873,71 euros.
- Finançament del servei d’inspecció i verificació d’activitats, 1.115,00 euros.

En sisè lloc el senyor Alcalde dona compta al ple que el període mig de pagament 
del primer trimestre de l’any 2017 es situa amb la ràtio de 5,81 dies, a la qual cosa 
se’n ha donat compte al MINHAP i que resulta incomparablement millor que el 
d’exercicis anteriors.

En setè i darrer lloc el senyor Alcalde fa esment a l’escrit de la Diputació de 
Barcelona de data 26 de maig de 2017 (R.E. 1202/17 d’aprovació del programa 
anual del Pla Municipal de prevenció d’incendis forestals PPI) de l’any 2017, i 
relatiu al conveni existent entre l’ADF, l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona, i 
en virtut del qual la Diputació fa una aportació del 95% de l’import de 7.385,00 € a 
l’ADF, corresponent el 5% restant a l’Ajuntament, la qual cosa suposa un import de 
369,25 €. Afegeix que es contemplen tres actuacions, la primera de les quals és el 
repàs i manteniment de neteja de vores del camí de Coll d’Arbòs de la Urbanització 
Mas Planoi amb una subvenció per import de 4.500 €, la segona consisteix en el 
repàs de manteniment i neteja de les vores del camí del Gall a Cal Beu, amb un 
import de 1.620 € i per últim al repàs i manteniment i neteja de vores del camí de 
l’Obaga de la mina amb un import de 1.265 €

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ PRESENTADA PER LA SOCIETAT SOREA, S.A., 
RELATIVA A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA A 
LA POBLACIÓ I DELS ABONATS DEL POLÍGON INDUSTRIAL “EL 
PLA DEL CAMÍ”, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 
L’ANY 2017.

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 primer trimestre de l’any 2017, segons escrit 
presentat amb data 5 de maig de 2017 (Registre d’entrada núm.: 955/17).

       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:
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Servei abastament aigua a la població
1r trimestre de 2017, saldo a favor de l’Ajuntament......................5.905,38 €

Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí
1r. trimestre de 2017, saldo a favor de l’Ajuntament........................833,95 €

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 
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 6.739,33 
€

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 1r 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 6.739,33 
€

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESTAT DE 
COMPTES PRESENTAT PER LA SOCIETAT SOREA, S.A, RELATIU A 
LA GESTIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 
AL MUNICIPI, CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 
2017. 

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:
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“Vist l’Estat de Comptes que presenta la societat “Sorea, SA “ a l’Ajuntament, segons 
escrit presentat amb data 5 de maig de 2017 (Registre d’entrada núm.: 955/17), 
corresponent al primer 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 primer 
trimestre de 2017, amb un saldo a favor de Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU, de 5.684,36 €.

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 l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del primer 
trimestre de 2017, amb un saldo a favor de Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU, de 5.684,36 €.

5. PRECS I PREGUNTES.

Intervé el senyor regidor adscrit al Grup Municipal de “Convergència i Unió”, 
Francisco José Moreno i Rodriguez qui diu que en un dels decrets i figura un 
pagament d’una despesa de 32.000 € que es correspon a una denúncia contra 
l’Ajuntament de la qual ell no en tenia cap coneixement si bé ja l’han posat una 
mica al dia però simplement demanaria un comentari al respecta.

El senyor Alcalde li respon que suposa que es refereix als 30.000€ més les despeses 
complementàries de la sentència del recurs contenciòs relatiu a una llicència 
d’obres atorgada al carrer del Castell, i que sense voler-se equivocar ell diria que en 
el ple de l’aprovació del pressupost de l’any 2017 en va fer referència i que aquesta 
partida hi era perquè ja hi havia sentència ferma i calia fer la consignació en el 
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pressupost, i per tant ell ho va explicar tant en el ple com en la memòria d’Alcaldia. 
Afegeix que aquesta és una d’aquelles situacions de les que va motivar que 
comencessin a tramitar la redacció del POUM, ja que en aquella època es disposava 
d’unes normes subsidiàries de planejament molt antigues que permetien un ventall 
d’interpretacions, i que si algu tenia ganes de presentar el recurs el guanyà en 
primera instància i finalment ha percebut aquest import. Conclou dient que ara amb 
el POUM estan molt més definides les interpretacions urbanístiques, a diferència 
del que succeïa en aquell moment i que la llicència estava ben donada a tots els 
efectes i l’Ajuntament va instar un incident d’inexecució de la sentència, per la qual 
cosa el Jutjat ha resolt el cas assignant aquesta quantia.  

No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 29 minuts el senyor 
Alcalde aixeca la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc 
aquesta acta, de tot el qual en dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del 
senyor Alcalde.

       El Secretari: L’Alcalde:

      Joan Lluís Obiols i Suari Cristòfol Gimeno i Iglesias.
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