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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 30 DE GENER DE 2017 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 4 minuts del dia 30 
de gener 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, Rosa Maria Serra i Oliva, 
Òscar Aparicio i Ledesma, Miguel Largo i Coca, Raquel Todolí i Martínez, Carolina 
Herrero i Ruiz i Carme Lledó i 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. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 4 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 als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de novembre 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 28 de novembre 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 298/16 al 346/16 en el Llibre 
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registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2016 i del número 1/17 al 8/17 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2017. 
 
Acte seguit exposa al ple que s’ha rebut un ofici de la Diputació de Barcelona en data 
20 de gener de 2017 (registre d’entrada núm. 133/17) en relació a l’aprovació del “Pla 
extraordinari d’assistència financera local 2017” i que parteix d’un conveni que han fet 
entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona en virtut del qual la 
Diputació avança els deutes que té la Generalitat amb els ajuntaments i desprès ja 
s’entendran entre ells.  
 
Afegeix que es pot veure a la pàgina web del Departament d’Economia i coneixement 
que la Generalitat deu a l’Ajuntament de Castellgalí més de 500.000,00 € per diferents 
conceptes i ara la Diputació, en virtut d’aquest Pla extraordinari, n’avançarà 62.094,25 
€, els quals es corresponen als següents conceptes: 
 

- El fons de cooperació, una part del fons de cooperació de 2013: 14.269,97 
- Una altra part de cooperació de fons local de 2013: 11.415,96 
- I una part del fons de cooperació local de 2014: de 36.408,32 

A continuació el senyor Alcalde dóna compte al ple de l’acta de la Comissió de 
seguiment per a la gestió i l’execució dels plans del programa de suport als municipis de 
la Diputació de Barcelona en matèria de prevenció d’incendis forestals, que es 
correspon a  una reunió que es va fer  a tres bandes, amb el president de l’ADF, ell 
mateix i el representant de la Diputació de Barcelona, senyor Artur Moncau, que 
d’acord amb el pla de manteniment el PPI, el pla de prevenció d’incendis, que recull uns 
camins que tenen una prioritat, uns altres que s’han d’anar fent manteniment, afegint 
que  per aquest 2017 es va establir el repàs de manteniment i neteja de vores del camí 
del coll d’Arbós fins a la Urbanització Mas Planoi, amb un import total de 4.500 euros. 
En segon lloc el repàs de manteniment i neteja de les vores del camí del Gall a Cal Beu 
amb un total de 1.620 euros i el repàs i manteniment de la neteja de les vores del camí 
de l’Ubaga de la mina amb un total de 1.265, tot el qual  fa un total de 7.385 euros dels 
quals la Diputació n’aporta un 95% i l’Ajuntament un 5%, és a dir que  a la Diputació 
els pertoca 7.015,75 i a l’Ajuntament 369,25 tal i com es recull en l’acta de la reunió 
celebrada el dia 11 de gener. 
 
En tercer lloc el senyor Alcalde fa esment a  una altra comunicació també positiva de la 
Diputació de Barcelona, indicant que sort en tenim de la Diputació de Barcelona, que en 
aquest cas és que van aprovar el 2 de desembre de 2016 el programa complementari de 
suport a la inversió local, i aquest és un programa que atorga ajuts  als Ajuntaments en 
funció d’uns criteris d’unes ràtios i per tant això és el que ens van comunicar i en el cas 
de Castellgalí suposa un aportació de 22.714,87  euros, ajut del qual ja s’ha fet 
l’acceptació i cal establir a partir d’aquí a on destinaran aquest import. 
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3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DEL 
NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT DEL MUNICIPI. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual 
transcrita literalment, diu: 
 
“Atès que d’acord amb el Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 12 de desembre de 
2016 es va procedir a publicar un edicte anunciant la convocatòria per a proveir la 
vacant al Butlletí Oficial de la Província, al tauler oficial d’edictes i electrònic de 
l’Ajuntament, del Jutjat Degà de Manresa i del propi Jutjat de Pau, per tal que en el 
termini de vint dies a comptar des de la darrera publicació de l'edicte als medis primer 
dels medis oficials indicats, les persones interessades poguessin presentar instància a la 
Secretaria Municipal, en hores d'atenció al públic, amb la declaració de que no estan 
incurses en cap de les causes d'incapacitat que contempla l'article 303 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, i amb manifestació de l'activitat professional que estan 
exercint actualment, fotocòpia del DNI i un exemplar del seu  currículum vitae. 
 
Vist que d'acord  amb el que disposen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995 dels 
Jutges de Pau (Acord del C.G.P.J. de 7 de juny de 1.995) les persones interessades en 
ocupar el càrrec han de reunir els requisits de tenir la nacionalitat espanyola, ser  major 
d'edat i no trobar-se incurs en cap de les causes d'incapacitat que contempla l'article 303 
de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
 
Atès que durant el termini de la convocatòria pública s’ha presentat una única instància 
per a ocupar el càrrec de Jutge de Pau Substitut del municipi i les dades del qual són les 
següents:  
 

-  Jordi Pladellorens i Serra, amb DNI, núm. 39.267.971-W, amb data de 
registre d’entrada de 30 de desembre de 2016 (núm. 2598). 

 
Vist que d'acord amb l'article 6 de l'esmentat Reglament, i de conformitat amb el que 
disposa l'article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial l'elecció del Jutge de Pau 
Substitut l'ha d'efectuar el ple de la Corporació per acord adoptat amb el vot favorable 
de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Vist l’informe de Secretaria que consta a l’expedient. 
 
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, 
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ACORD: 
 
Primer: Nomenar com a Jutge de Pau Substitut del municipi al senyor Jordi Pladellorens 
i Serra amb DNI 39.267.971-W. 
 
Segon: De conformitat amb el que disposa l'article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial, donar trasllat del precedent acord al Deganat del Jutge de Primera Instància i 
Instrucció de Manresa, per tal que l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, òrgan que, si s’escau, procedirà al nomenament. 
 
No obstant la 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 quòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté, el qual 
transcrit literalment diu:  
 
Primer: Nomenar com a Jutge de Pau Substitut del municipi al senyor Jordi Pladellorens 
i Serra amb DNI 39.267.971-W. 
 
Segon: De conformitat amb el que disposa l'article 101.3 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial, donar trasllat del precedent acord al Deganat del Jutge de Primera Instància i 
Instrucció de Manresa, per tal que l’elevi a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, òrgan que, si s’escau, procedirà al nomenament. 
 
 
4. PRECS I PREGUNTES: 
 
En primer lloc, la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal, Marta Fabregat i Sintes diu que volen demanar que en el 
cas que el Parlament de Catalunya convoqui un referèndum en aquest any 2017, 
reclamat de forma majoritària per la societat catalana i emparat en la sobirania i legalitat 
que va sorgir des del Parlament, si ell com a batlle de Castellgalí farà costat a la voluntat 
popular i parlamentària del país o farà cas del seu partit, a la qual cosa li respon el 
senyor Alcalde que ell creu que els hi ha de comunicar el  Govern de la Generalitat de 
Catalunya el que pertoca fer i que espera i desitja que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya no faci incomplir la llei als ajuntaments de Catalunya. 
 
La senyora regidora li diu que el PSC va dir fa pocs dies que no facilitaria ni espais ni 
res per garantir la realització del referèndum, i li pregunta si ell es reafirma amb 
aquestes paraules a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que ho decidiran en el 
moment en que ho hagin de decidir i que ara no correspon perquè no hi ha res convocat. 
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La senyora regidora li diu que creuen que això ho ha de saber l’àmplia majoria de 
castellgalinencs ja que s’hi ha mostrat favorables a la seva celebració en les darreres 
eleccions i li pregunta si vol afegir alguna cosa, responent-li el senyor Alcalde que es 
decidirà, insisteix, quan s’hagi de decidir perquè creu que tot això, més enllà de la 
legítima aspiració dels ciutadans i ciutadanes, s’ha de fer com pertoca i a partir d’aquí 
en cada moment s’estudiarà el que cal fer i com cal fer-ho, però que ell creu que en 
aquests moments no els pertoca posicionar-se, afegint que ells aquí, més que representar 
a un grup municipal, es deuen tots a els veïns i veïnes d’aquest poble, i n’hi ha que 
legítimament volen que se celebri un referèndum per la independència i n’hi ha que no, i 
que aleshores, en el moment que es plantegi decidiran quina és la posició que han 
d’adoptar com a institució.  
 
La senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, Marta Fabregat i Sintes formula una pregunta dirigida al senyor regidor 
delegat de l’àrea d’urbanisme i serveis locals, Òscar Aparicio i Ledesma, adscrit al grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, relativa a si 
s’ha fet algun tipus d’investigació per aclarir els vessaments de contaminants del 
Polígon de Els Torrents,  a la qual cosa el senyor regidor li respon que ho estan fent el 
forestals i l’ACA. 
 
La senyora regidora li pregunta si se sap que és el que va succeir a la qual cosa el senyor 
regidor li respon que no ho saben ni ells, no han descobert que és el que es va vessar i 
que per tant ells estan a l’espera dels anàlisis que facin i que ja els aniran citant perquè 
els diguin quins han estat els resultats i quan els tinguin ja prendran les mesures que 
hagin de prendre, però en principi són ells els qui han obert la investigació. 
 
La senyora regidora pregunta si està prevista alguna millora en el sistema de depuració 
d’aigües d’aquest polígon al que li respon el senyor regidora que en principi hi ha una 
Junta de Conservació que és qui ha de vetllar perquè funcioni correctament i que en cas 
que no funcioni bé i facin algun vessament o alguna cosa, hauran de prendre mesures 
sempre que el hi determini l’ACA. 
 
La senyora regidora pregunta si l’expedient de l’ACA pot comportar algun tipus de 
multa o despesa extra que hagi d’assumir el pressupost municipal, responent-li el senyor 
regidor que en principi si hi ha alguna multa serà pel responsable de l’abocament. 
 
En tercer lloc, la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal, Marta Fabregat i Sintes, formula una pregunta relativa als 
petits talls de llum patits recentment causats per la pluja per culpa d’unes instal·lacions 
precàries i insuficients, havent estat el darrer divendres una mica caòtic i pregunta com 
pensen actuar a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que no va ser-ho una mica sinó 
molt caòtic i que avui, als diaris digitals han fet una nota de premsa que sortirà demà i 
que l’han comunicat a l’empresa subministradora Fecsa-Endesa perquè si bé una varia 
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sempre es pot produir i sempre poden haver situacions que no es puguin controlar 
inicialment però a partir d’aquí cal intentar gestionar i reparar-ho el més ràpid possible. 
Afegeix que el problema és que no hi ha comunicació i que es crea aquest sensació de 
caos ja que primer va marxar, desprès va tornar el llum en una fase i no en l’altra i que 
ara els serveis tècnics estan quantificant les possibles avaries per a presentar la 
reclamació que pertoqui i que ell va aconseguir, junt amb el senyor regidor  Òscar 
Aparicio i el cap de la brigada, que a dos quarts d’onze tocades se’ls posés al telèfon un 
responsable de Fecsa i els hi expliqués que es tractava d’una avaria que venia de la línia 
general que ve de Manresa i d’una torre del Raval dels Torrents i que una fase fallava i 
que allò és el que va provocar la situació. Conclou dient que han presentat formalment 
una queixa com ajuntament i presentaran més endavant el cost dels desperfectes que hi 
hagin però que des del seu punt de vista, ni va ploure tant ni va fer tan mal temps com 
perquè succeís una cosa d’aquestes característiques però que no hi havia manera de 
trobar un interlocutor vàlid amb qui contactar, i que espera que amb la queixa 
presentada formalment la companyia prengui les mesures perquè aquestes coses no 
tornin a succeir i que si succeeixen, que no tardin gairebé cinc hores en reparar-les. 
 
En quart lloc, la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal, Marta Fabregat i Sintes, pregunta al respecte de 
l’aparcament del damunt, el de terra, ja que temps enrere es va posar que era direcció 
prohibida baixar fins l’Ajuntament però que a l’hora de portar o anar a buscar les 
criatures hi ha un caos circulatori, i pregunta si s’ha plantejat alguna cosa per indicar 
quines són les direccions d’entrada i sortida, a la qual li respon el senyor regidor delegat 
de l’àrea de Governació, Miguel Largo i Coca qui li diu que el problema és si es farà 
cas, ja que hi ha un vigilant que en aquells moments està a l’Escola i no pot estar als dos 
llocs, i que quan hi ha gent incívica és difícil arreglar-ho encara que es posin senyals. 
 
La senyora regidora pregunta respecte de posar en aquest indret al vigilant els primers 
dies i el senyor regidor li respon que llavors no estarà a l’Escola i que ell prefereix que 
estigui allí. 
 
Intervé a continuació el senyor Alcalde per dir que en tot cas faran una cosa, si els hi 
sembla bé, que serà parlar-ne amb els vigilants municipals i veure una mica quina 
mesura es pot prendre i en tot cas al proper ple o abans del proper le doncs els hi poden 
traslladar quina mesura s’ha decidit. 
 
Acte seguit intervé el senyor regidor adscrit al grup municipal de Convergència i Unió, 
Xavier Guix i Carrera per dir que potser una de les mesures seria el dotar als vigilants, 
als dos que tenen ara, de força per poder sancionar  la qual cosa li respon el senyor 
Alcalde que ho estan estudiant si bé té un punt de complexitat perquè s’ha de fer una 
ordenança que s’ha de fer molt ben feta i no es pot fer de qualsevol manera ja que si les 
ordenances s’aproven és per desprès aplicar-les amb totes les conseqüències ja que del 
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contrari s’originen molts problemes i que només es disposa de dos vigilants per cobrir 
totes les hores. 
 
El senyor regidor pregunta si els vigilants municipals poden portar escrits del Jutjat de 
Manresa ja que n’han rebut un al seu domicili a la qual cosa, el senyor Secretari, desprès 
de sol·licitar la paraula a la Presidència, li pregunta si ha estat a través del Jutjat de Pau 
municipal o del Jutjat de Manresa, ja que els vigilants municipals fan la funció d’agent 
judicial pel que fa al Jutjat de Pau pel que fa al lliurament de les notificacions del Jutjat 
en virtut de l’auxili judicial i al deure de col·laboració entre administracions, i que els 
jutjats de primera instància i instrucció sempre trameten exhorts als jutjats de pau 
municipal perquè practiquin aquests tràmits. 
 
El senyor portaveu del grup municipal de Convergència i Unió,  Francisco José Moreno 
i Rodríguez pregunta perquè es va produir el canvi de vigilant a la qual cosa li respon el 
senyor Alcalde que se li va acabar el contracte i que també hi va haver algunes 
qüestions de funcionament de les que se’n va parlar en el seu moment amb el regidor de 
Governació i es va creure oportú buscar una altra alternativa per la situació transitòria 
de substitució del vigilant titular que està de baixa. 
 
El senyor regidor delegat de l’àrea de Governació, Miguel Largo i Coca, adscrit al grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, intervé per 
dir que es va deure a un tema de funcionament, ja que les formes d’actuar no pensaven  
que fossin les correctes per al poble amb els problemes que tenia, amb la segona 
renovació de contracte se li va dir el problema que trobaven i si ho podia rectificar, i que 
passats tres mesos no ho va rectificar i varen  tenir que prendre una solució. 
 
El senyor regidor adscrit al grup municipal de Convergència i Unió, Xavier Guix i 
Carrera pren la paraula per a preguntar al respecte del nou vehicle dels vigilants 
municipals a la qual li respon el senyor Alcalde que es tracta d’un vehicle cedit 
gratuïtament per la Diputació de Barcelona i que s’ha condicionat amb els llums i el 
rotulatge. 
 
El senyor regidor Xavier Guix pregunta si es podien haver aprofitat els llums del Seat 
Ibiza a la qual cosa li respon el senyor regidor Miguel Largo per dir que no valien. 
 
El senyor regidor Xavier Guix pregunta que ha passat amb l’Ibiza responent-li el senyor 
Alcalde que està al magatzem del Pla. 
 
El senyor Alcalde intervé per dir que la previsió és cobrir de les 8 del matí fins les 10 
del vespre i que respecte a l’Ibiza es va demanar el cost de la reparació i era molt elevat 
per aquest motiu se’n va tenir un de lloguer. 
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El senyor regidor Xavier Guix pregunta a quan ha pujat el lloguer del cotxe i el senyor 
Alcalde li respon que sobre uns 800 euros al mes i que l’han tingut dos mesos i que tal 
com s’havia comentat en alguns sessió del ple, s’havia estudiat l’adquisició d’un nou 
vehicle però costava 17 o 18.000 euros a part de la retolació i la barra de llums, i va ser 
quan va sortir la possibilitat de la cessió del vehicle per part de la Diputació. 
 
El senyor portaveu del grup municipal de Convergència i Unió,  Francisco José Moreno 
i Rodríguez pregunta al respecte de com funciona el tema dels telèfons corporatius  a la 
qual cosa el senyor Alcalde li respon que els regidors/es de l’equip de govern tenen un 
telèfon corporatiu així com el Secretari-Interventor, els membres de la Brigada, el 
personal dels serveis socials i els vigilants municipals. 
 
El senyor regidor Francisco José Moreno pregunta des de quants anys es porta això a la 
qual cosa li respon el senyor Alcalde que no o recorda exactament, probablement fa 10 
anys i que són telèfons que estan compresos a la compra agregada de Localret,  de la 
Diputació de Barcelona i de l’Associació Catalana de Municipis. 
 
La senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, Marta Fabregat i Sintes pregunta si es sap alguna cosa del cas de l’ex-
Tresorer i si hi ha alguna novetat a  la qual cosa el senyor Alcalde li respon que la 
setmana passada en va estar parlant amb els advocats que porten el cas per saber com 
estava el procediment judicial i que es veu que la Jutgessa havia demanat més 
informació a les entitats financeres per veure si finalment les involucra com a 
responsables subsidiaris. 
 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 34 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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