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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 17 DE MARÇ DE 2017 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 30  minuts del dia 17 
de març de 2017, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar la sessió extraordinària, 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 13 hores i 32 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. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE 

DATA 14 DE MARÇ DE 2017 (NÚM. 56/17), D’APROVACIÓ DE LA 
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’EXERCICI 
DE L’ANY 2015. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que de conformitat amb el que disposa l’article 193.4 del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2014 de 
5 de març, cal donar compte al ple del Decret de data 14 de març de 2017 pel qual s’ha aprovat 
la liquidació de l’exercici de l’any 2015 així com de la pròpia liquidació. 
 
Afegeix que la documentació ha estat a disposició dels senyors regidors i regidores i que una 
vegada efectuat aquest tràmit es trametrà al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i a 
la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya i pregunta si algú té 
algun dubte o desitja alguna aclariment. 
 
  
 
La senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, Marta 
Fabregat i Sintes intervé per dir que a la pàgina número 6 de l’informe de la Intervenció 
concretament al  seu punt cinquè es diu que  respecte als saldos inicials erronis dels comptes no 
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pressupostaris a l’iniciar, hi ha conceptes de no pressupostaris que caldrà analitzar prèviament 
del tancament de l’exercici 2015 atenent que no ha resultat possible fer-ho amb anterioritat, 
destaca que en aquest apartat l’import de 71.351 que teòricament l’Agència Catalana d’Aigua 
devia a l’Ajuntament deute que no existeix i no consta cap document de l’Ajuntament, i 
pregunta si això en teoria és una quantitat objecte de malversació per part de l’ex-tresorer. 
 
El senyor Alcalde li respon que es tracta d’un import que s’arrossega d’exercicis anteriors i que 
en teoria es corresponia a un import que es devia a l’Agència Catalana de l’Aigua i que el 
Secretari-Interventor si cal complementarà l’explicació, afegint que s’ha demanat a aquest 
organisme un certificat amb la data que pertoca i que per tant era i un error comptable que 
s’arrossegava com alguns d’altres i que a mitjans de 2015, quan es descobreix el tema de l’ex-
tresorer, ha calgut i caldrà adequar correctament la comptabilitat . 

Desprès de demanar la paraula a la presidència, intervé el senyor Secretari-Interventor per dir 
que l’explicació donada és correcta i que s’està tractant el tema de la liquidació de l’exercici de 
l’any 2015, el mes de juliol del qual és en el que es descobreix el cas del que es parla. Afegeix 
que per a la regularització de la comptabilitat l’Ajuntament disposa del suport del Servei 
d’assistència comptable de la Diputació de Barcelona amb els qui ell personalment, ha fet les 
oportunes consultes i que al respecte d’aquest import em concret ara per ara ni es pot afirmar ni 
es pot negar que s’utilitzés per a encobrir les falsedats comptables fetes, ja que cal recordar que 
la denúncia, a més de la malversació, també ho és per falsedat comptable. Indica així mateix que 
no és descartable ja que es tracta d’un pendent d’aplicació al pressupost i que ho fes servir per a 
quadrar els comptes i evitar que es detectessin eles fets, i que una vegada s’ha posat la denúncia 
al Jutjat i al Tribunal de Cuentas, ara cal òbviament regularitzar la comptabilitat municipal per a 
la qual cosa es compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. 

El senyor Alcalde pren de nou la paraula per afegir, ja que creu que és de justícia, valorar tota 
aquesta feina que s’ha fet i s’està fent des de la Intervenció i dels serveis comptables, ja que es 
tenen que analitzar els assentaments i que ja se sap el que va malversar i que això comporta 
també aquesta feina a nivell comptable pel que va fer per tapar les malifetes, pel qual cals  posar 
en valor la feina que s’ha fet i que en els propers mesos es presentarà la liquidació del 2016, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona que fiscalitza tots els tancaments de la majoria 
d’Ajuntaments i també del nostre. 

Donada compte de la liquidació del pressupost de l’exercici de l’any 2015, el ple se’n dóna per 
assabentat. 
 
 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 

L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DE 
L’EXERCICI 2017. 
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El senyor Alcalde pren la paraula per dir que farà una mica d’explicació tot i que li consta 
que han tingut accés a tota la informació i  que ha demanat còpia del pressupost  els regidors 
dels grup Municipals que no estan a Govern, i diu que evidentment ha estat un pressupost 
elaborat amb tots regidors i regidores de l’equip de govern i que farà  molt esquemàtica la 
presentació  per que  el puguin  posar a debat i a votació com  pertoca.  
 
Diu que des del seu punt de vista, si haguessin de posar-hi uns adjectius i identificar aquest 
pressupost,  surt un pressupost coherent, surt un pressupost prudent i també objectiu en el sentit 
de que planteja objectius concrets, per tant entenen que està fet amb aquests principis, amb 
aquesta voluntat per seguir endavant amb els serveis i la dinàmica d’expansió que estan  fent en 
aquest sentit en el municipi.  

Afegeix que els informes estan tots aquí a disposició també per si hi ha alguna qüestió que 
vulguin demanar en aquest sentit, però com li consta que en tenen còpia.  Fa referència a que 
aquest pressupost, a diferència del de l’any anterior que pujava 2.465.929 euros, aquest any puja 
2.659.118 euros, i que això percentualment és un augment d’un 7.83%. 

Respecte a aquest exercici anterior es tenen bàsicament aquests augments perquè intenten, 
sempre quan comencen a fer un pressupost, partir dels ingressos que tenen garantits, de les 
subvencions que tenen garantides i atorgades i sobretot també dels padrons municipals, dels 
tributs i de les taxes habituals, i per tant aquest increment ve donat bàsicament del suport que en 
aquest sentit suposa l’increment d’aportacions econòmiques que la Diputació de Barcelona fa a 
aquest Ajuntament i en general a tots els que la província de Barcelona,  però un increment 
substancial i també d’alguns ingressos dels que habitualment tenen una mica més de marge per 
poder-se incrementar o no, que són els de les llicències d’obres i els de l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres per un cantó i les plusvàlues per un altre, una certa activitat 
que deriva  de transmissió doncs d’immobles, de pisos, de terrenys doncs ha fet que en aquest 
2016 i en el que porten del 2017 ha fet que hagin percebut aquest increment d’aquesta activitat i 
per tant han augmentat lleugerament doncs aquestes partides d’ingressos que fa que puguin  
disposar dels ingressos d’aquest 193.000 euros de  més aproximadament. 

Per tant, les previsions de la recaptació de tots els ingressos dels padrons, d’IBI, d’escombraries, 
de vehicles de tracció mecànica, plusvàlues, de llicències d’obres doncs estan recollides aquí en 
l’estat dels ingressos i per tan entenen que són ajustables, es a dir, perquè tinguin una referència, 
les construccions, instal·lacions i obres on  hi ha 55.000 euros, no l’han ni doblada respecte a 
l’any anterior, en que hi havia una consignació de 40.000 euros i aquest any han fet una previsió 
de 55.000 euros a dia d’avui quan  ja tenen  entrades sol·licituds de diferents llicències d’obres 
que ens determina o els fan creure que en tres mesos gairebé que porten d’any que aquesta 
quantitat la superaran si segueix una mica la dinàmica de sol·licitud de llicències d’obres i el 
mateix com diu pel que fa a les plusvàlues, als moviments de venta d’habitatges, de pisos, de 
terrenys, de naus industrials. 

Per tant, prossegueix dient, es tracta d’ingressos ajustats a la realitat, no inflats ni 
desproporcionats i aplicats amb rigor. Diu que evidentment en el capítol 1 d’ingressos hi ha 
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l’IBI que és el que es consolida com l’ingrés més important de 804.458 euros i a continuació 
doncs van les plusvàlues, l’impost de vehicles de tracció mecànica, però també les activitats 
econòmiques, quines cobren directament, com quines venen amb la quota provincial. Hi ha als 
ingressos també tot el que fa referència a l’aigua potable, ingressos doncs de les taxes de la 
recollida d’escombraries i totes aquestes que són en funció dels serveis que es presten doncs 
estan aquí recollides, però insisteix en que  les principals són aquestes i podrien plantejar-se 
com equip de govern inflar molt més aquests ingressos però després es trobarien possiblement 
que a mig exercici o a finals d’exercici si s’inverteix la tendència seria una cosa absolutament 
diferent, per tant, insisteix, aquestes previsions estan adequades, des del seu punt de vista  
ajustades a aquesta realitat. 

Continua la seva intervenció indicant que en  els ingressos també, bàsicament en el capítol 4, hi 
ha les transferències corrents, que venen donades bàsicament per la Diputació de Barcelona  i 
pel Consell Comarcal, i en aquest sentit les subvencions que venen per inversions en aquest 
capítol o per alguns serveis, tenen la seva contrapartida en despeses en el capítol 6 del que fa 
referència a les despeses, per tant insisteix, està ajustat en el capítol aquest d’aportacions de la 
Diputació de Barcelona i fer referència perquè crec que es de justícia de fer-ho, aquests més de 
162.000 euros per un cantó i més de 110.000 euros per un altre que són per despeses corrents 
que hi ha molts programes de la Diputació de Barcelona en l’àmbit ocupacional, àmbit de 
serveis socials en l’àmbit d’esports, de medi ambient, de l’adequació de camins, de l’escola 
bressol, etc, tot això ve de la Diputació de Barcelona i els permet, a més amb la garantia de 
pagament en un termini adequat, estructurar-ho d’una manera correcte, en la línia d’ocupació 
local, la línia de subvencions de l’escola bressol, la línia de la franja perimetral per fer el 
manteniment de la vegetació de la zona doncs que envolta el Mas Planoi, de serveis socials , i 
polítiques educatives i culturals etc,  i també pel que són qüestions directes que van a execució, 
equips de digitalització que després en farà referència en el capítol de despeses, els 
desfibril·ladors que es van sol·licitar i que tenen de moment oficiosament el compromís de la 
Diputació de que atorgaran,  els 80.000 euros per la zona d’ampliació de la millora de la platja 
de la piscina municipal i els 24.000 euros per aquest programa específic de millora de camins. 

Per tant, diu que  en el capítol d’ingressos estan en aquesta situació i dóna aquest import total de 
2.659.118,75 euros, indicant que si aquest increment del pressupost respecte a l’exercici anterior 
és un 7,83%, en el capítol 2 de despeses que és on van majoritàriament contemplats tots els 
serveis, i l’estructura de funcionament de cara al ciutadà té un augment respecte a l’exercici 
anterior d’un 9,31% per tan bàsicament van aquí la majoria dels més ingressos que en aquest 
sentit obtindran amb aquesta previsió. S’ha de tenir en compte, indica, que aquest és un projecte 
de pressupost i que esperem poder-lo complir amb un percentatge el més alt possible. 

Pel que fa a les despeses, manifesta que el capítol 1 no pateix pràcticament modificació, no sap 
si és un 1% respecte a l’exercici anterior, si bé això no vol dir que hi hagi augments  retributius i 
que no hi ha previsió de grans incorporacions més enllà dels plans d’ocupació que  quan els 
atorgui la Diputació, han de fer l’acceptació i després faran la contractació d’aquest personal  a 
temps parcial però insisteix en que  la plantilla del personal és similar a la de l’any passat i per 



   
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

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

 email: castellgali@diba.cat       

 
 

 5

tant, tot i que encara hi ha la previsió i si s’hi han fixat amb  les vacants que hi ha bàsicament, 
que ja es varen  incorporar ja l’any passat amb  la previsió de treure a concurs en algun moment 
la plaça d’enginyer municipal, d’aparellador municipal i d’arquitecte municipal  i estan aquí 
previstes però ho estan com a previsió i en aquest sentit estan vacants i reitera que el capítol 1 
no experimenta cap augment pel personal i molt menys per les retribucions de l’equip de 
govern.  

Afegeix que en el capítol de despeses sí que cal ressaltar doncs el fet de que s’incorpora aquesta 
partida de 30.000 euros que és per fer front a l’incident d’inexecució al que es fa esment  a la 
memòria d’alcaldia, derivat d’un contenciós administratiu respecte a unes obres que es van fer 
al carrer del Castell i per tant han fet aquesta previsió, tot i que fermament encara no han rebut 
la notificació del Jutjat. 

Prossegueix exposant que en el capítol 2 hi ha totes les despeses dels serveis, de tots els serveis 
fins i tot d’alguns que són de recent implantació com tot el que fa referència a l’àrea del servei 
d’ocupació i de suport a les persones que necessiten formació, que necessiten fer recerca de 
feina i que  per tant estan aquí totes les partides majoritàriament augmentades. Diu així mateix 
que hi ha una previsió també, però no està del tot el 100% recollida, que és en menys despesa 
sobretot en energia elèctrica, que l’han reduït una mica però no han volgut ser molt agosarats 
perquè saben que això ve de l’exercici anterior però s’executarà ara, que és el projecte 
d’eficiència energètica i de substitució dels fanals de l’enllumenat públic que ara són de vapor 
de sodi pel sistema de leds del que han  fet el procés de licitació i preveuen que en un parell de 
setmanes aproximadament puguin fer l’adjudicació i canviaran tots els fanals al sistema led i els 
permetrà reduir sobretot la despesa de l’enllumenat públic i per tant no ho han contemplat del 
tot, i  han  deixat aquesta partida del capítol 2 de despeses però de les altres han experimentat 
bàsicament augments.  

Afegeix que l’Ajuntament només haurà d’aportar amb fons propis el 3,4 % del total de les 
inversions, i que són menors que l’any anterior, bàsicament aquest exercici acull l’ampliació de 
la zona de platja de la piscina municipal, els camins de Cal Costa i del Rubió, l’adquisició de la 
màquina escombradora, l’adquisició d’una bomba d’aigua per impulsar aigües residuals, 
l’adquisició de quatre figures del bestiari que són caps grossos i que els cediran al grup de Drag 
Galls, adquisició d’una màquina enregistradora, l’adquisició de desfibril·ladors i també millores 
compra de mobiliari per l’alberg i també algunes coses que fan falta aquí a l’edifici de 
l’Ajuntament, l’adquisició d’equips per a processament de la informació, l’aplicació informàtica 
plataforma simplificada, aquesta és una qüestió de la que hauran d’estar pendents tots i sobre la 
qual  ja s’està fent formació però representa que a partir de ja tots els Ajuntaments han 
d’eliminar el paper i tot haurà de ser a través d’aquesta plataforma telemàtica, cosa que a ell li 
costa encara de creure perquè és de l’època del paper i el llapis, i també han de fer millores aquí 
a l’edifici de l’Ajuntament, que  bàsicament cal pintar, i adequar algunes persianes. 

Prossegueix  dient que és un pressupost que creuen que es podrà portar a terme en un 
percentatge força alt d’execució i que respon al moment d’una certa millora econòmica, amb un 
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moviment del sector de construcció i més ingressos que en exercicis anteriors que  no s’havien 
previst, i creuen que fins i tot en algunes aplicacions pressupostàries tindran més ingressos dels 
que estan aquí previstos  però així,  seguint el criteri de prudència i objectivitat no ho volen fer i 
de moment ho planifiquen en aquest augment que és lògic que hi sigui però com ha dit abans un 
7,83% i que per tant esperen que s’aprovi aquest pressupost i en aquest sentit es posin en marxa 
ja moltes d’aquestes coses que estan aquí recollides. 

Conclou dient que  s’haguessin pogut haver esperat a saber com va el pressupost de la 
Generalitat i  el pressupost de l’Estat perquè també podria condicionar canvis pel que fa 
referència a les transferències de capital que en venen bàsicament de l’Estat, del Govern Central 
o que venen de la Generalitat, però que tal com ha dit  han fet també en aquest sentit una 
previsió ajustada i prudent tenint en compte el que es va atorgar al 2016, i que  per tant insisteix, 
es tracta d’un pressupsot consolidat, prudent, coherent, objectiu i amb possibilitats de complir-
se sinó al 100%, si  en un percentatge molt alt. 

Acte seguit sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la proposta d’acord 
que integra a aquest punt de l’ordre del dia i la qual transcrita literalment, diu: 

“Vist el projecte de Pressupost de l’Ajuntament de Castellgalí per a l’exercici de 2017 que 
formula l’Alcaldia-Presidència del mateix, en la forma prevista pels articles 168 del R. D. 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’art. 18.4 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 
el capítol primer del títol sisè de l’esmentada Llei, en matèria pressupostària. 
 
Atès que el mateix conté la documentació que exigeix l'article 168 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 
5 de març del qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Vist l’informe de la Intervenció que integra l’expedient així com l’acreditatiu del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de l’objectiu del deute previst a la Llei Orgànica del 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

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 
 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost de l’Ajuntament de Castellgalí per l’any 2017, el 
qual es presenta anivellat, amb un import total tant en despeses com en ingressos de DOS 
MILIONS SIS-CENTS CINQUANTA-NOU CENT DIVUIT AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS D’EURO (2.659.118,75  €), així com les Bases d’Execució del mateix i la plantilla 
orgànica de personal, que conté el següent resum per capítols de l’estat d'ingressos i de 
despeses, tenint en compte que el mateix assoleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària, i 
l’objectiu del deute previst a la Llei Orgànica 2/2012 del 27 d’abril: 
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ESTAT DE DESPESES 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

 1. OPERACIONS NO FINANCERES  
     1.1 OPERACIONS CORRENTS  
 

1     DESPESES DE PERSONAL 758.608,52

2     DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS  1.351.863,60
3     DESPESES FINANCERES            11.442,56
4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS 156.106,25
     

    1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 
 

6     INVERSIONS REALS 201.712,98

 
2. OPERACIONS FINANCERES 

 
9     PASSIUS FINANCERS 179.384,84

 
     

   TOTAL PRESSUPOST DESPESES 

 
                           

2.659.118,75

 
ESTAT D’INGRESSOS  

 

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import 

 1. OPERACIONS NO FINANCERES  
     1.1 OPERACIONS CORRENTS  
 

1 
     
    IMPOSTOS DIRECTES 1.172.664,34

2     IMPORTOS INDIRECTES 55.000,00
3     TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 638.826,06
4     TRANSFERÈNCIES CORRENTS 680.304,58
5     INGRESSOS PATRIMONIALS 2.063,36
     

    1.2 OPERACIONS DE CAPITAL 
7     TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

 
110.260,41

 2. OPERACIONS FINANCERES 
 

8     ACTIUS FINANCERS 

 
    TOTAL PRESSUPOST D’INGRESOS 

 

2.659.118,75
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Segon.-  Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies a comptar des 
del primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la 
Província, i a la seu electrònica de l’Ajuntament,  per tal que les persones interessades el 
puguin examinar a la Secretaria Municipal en hores d’atenció al públic per tal de 
formular les al·legacions i reclamacions que consideren convenients, amb el benentès 
que de no produir-se’n cap s’entendrà aprovat definitivament en els termes del que 
disposa l’article 169.1 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març del qual s’aprova el Text 
Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Tercer.- Esdevinguda l’aprovació definitiva, trametre un exemplar del pressupost al 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i un altre al Departament de 
Governació, administracions públiques i habitatge 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 set vots a favor, que es 
corresponen als set regidors/es del grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, dues abstencions que es corresponen als dos 
regidors/es del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal” 
i dos vots en contra que es corresponen als dos regidors del grup municipal de 
“Convergència i Unió” la seva aprovació, i en conseqüència, i ple mateix quòrum 
l’adopció del següent acord: 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 14 hores i 1 minut 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. 
 


		2017-03-22T12:08:59+0100
	CPISR-1 C CRISTÒFOL GIMENO IGLESIAS


		2017-03-22T17:16:42+0100
	CPISR-1 JOAN LLUÍS OBIOLS SUARI




