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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 27 DE 
NOVEMBRE DE 2017

Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 4 minuts del dia 27 
de novembre 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, Rosa Maria Serra i Oliva, Miguel Largo i Coca, Carolina Herrero i Ruiz 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 el/la senyor/a regidor/a, Marta Fabregat i Sintes i Tomàs 
Toledo i González 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 assisteix la senyora regidora del grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, Carme Lledó i Martínez, qui s’incorporarà a la 
sessió posteriorment.

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 LES ACTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS.

El senyor Alcalde pregunta si algú desitja fer alguna observació a les actes de les 
sessions ordinària del Ple de l’Ajuntament de Castellgalí de data 25 de setembre de 
2017 i les dues actes extraordinàries de data 25 d’octubre de 2017, els esborranys de les 
quals s’han lliurat junt amb la convocatòria, no formulant-se’n cap, fet pel qual les actes 
queden aprovades per assentiment i per unanimitat. Així mateix el senyor secretari 
informa que falta l’acta extraordinària del dia 22 de novembre de 2017, però diu que 
com que es va fer quan ja s’havia convocat el ple, la mateixa es  sotmetrà a votació a la 
propera sessió ordinària.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:

Codi Segur de Validació 906b4ab37f7741d69dbacdc8dcfba7e7001

Url de validació https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=034

S
ig

n
atu

ra 1 d
e 2

Jo
an

 L
lu

ís O
b

io
ls S

u
ari

12/01/2018
S

ecretari In
terven

to
r

S
ig

n
atu

ra 2 d
e 2

C
ristò

fo
l G

im
en

o
 Ig

lesias
12/01/2018

A
lcald

e

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=034&codigoVerificacion=906b4ab37f7741d69dbacdc8dcfba7e7001


  
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

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

 email: castellgali@diba.cat      

2

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.

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 307/17 al 401/17 en el Llibre 
registre de resolucions de l’Alcaldia de l’any 2017.

Acte seguit el senyor Alcalde procedeix a donar compte al ple, en primer lloc, de la 
notificació de la Diputació de Barcelona en el marc del catàleg de serveis del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”  (RE 2470/2017) de concessió del recurs 
material consistent en l’actuació “Grups de suport emocional i ajuda mútua”, actuacions 
que es fan a través de serveis socials amb coordinació amb el CAP, es tracte d’una 
aportació econòmica per import de 1.675 €.

En segon lloc el senyor Alcalde exposa al ple la recepció d’un ofici de la Gerència 
Regional de cadastre de Catalunya-Barcelona (RE 2513/2017) de comunicació que el 
municipi de Castellgalí ha estat inclòs en la relació dels municipis que a tal efecte recull 
l’Ordre HFP/885/2017, del Ministre d’hisenda i Funció Pública de data 19 de setembre, 
publicada al BOE de 21 de setembre de 2017.

En tercer lloc el senyor Alcalde fa avinent al ple la recepció d’una comunicació del 
Consell Comarcal del Bages (RE 2913/2017) relativa a l’aprovació i pagament i 
desplaçaments del servei bàsic d’atenció social del conveni signat any 2016, per un 
import de 1.563,24€.

En quart i últim lloc el senyor Alcalde informe al respecte del Període mig de pagament 
del tercer trimestre, al qual es situa en 11,60 dies.

Essent les 20 hores i 10 minuts s’incorpora a la sessió la senyora regidora Carme Lledó 
i Martínez, adscrita grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés”

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LES 
DECLARACIONS DE CRÈDITS INCOBRABLES CORRESPONENTS A 
LES RELACIONS NÚMEROS 17001, 16003 I 17003 TRAMESES PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
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El senyor Alcalde exposa al ple que tal com es fa habitualment, una vegada la Diputació 
ha fet tots els tràmits recaptatoris pertinents i han esdevingut infructuosos en no existir 
la possibilitat de cobrament, s’ha de procedir a la declaració de crèdits incobrables, 
afegint que a l’expedient hi figuren acreditats tots els tràmits efectuats. Afegeix que això 
també correspon fer-ho per tal d’evitar que es desvirtuïn la previsió d’ingressos i el 
posterior resultat pressupostari. Conclou dient que si la situació patrimonial d’algun dels 
interessats variés es podria procedir contra el seu patrimoni.

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

“Vist l’escrit tramès per la Unitat del Bages-Berguedà de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona de data 13 de juny de 2016 (RE núm. 1143/16), 
mitjançant el qual es proposa la declaració de crèdits incobrables col·lectius dels 
expedients corresponents a les relacions núm. 17001, 16003 i la relació col·lectiva núm. 
17003, per imports de 14.050,50 €, 1.323,32 € i 6.096,71 € respectivament.

Atès que queda acreditat que de conformitat amb el que disposen els articles 61, 62 i 63 
del Reglament General de Recaptació, aprovats pel R.D. 939/2005 de 29 de juliol s’han 
seguit els tràmits previstos en  l’Ordenança general d’Ingressos de Dret Públic delegats 
a l’ORGT, havent-se observat els criteris de formulació de propostes de crèdits 
incobrables, en els que es respecta el principi de proporcionalitat entre l’import dels 
deutes i els mitjans utilitzats per a la seva realització, així com el principi d’economia 
processal i eficàcia administrativa.

Considerant que des del propi O.R.G.T. es podrà rehabilitar el tribut no prescrit, en cas 
de comprovar-se una variació en el patrimoni del deutor, bé per revisió o a instància de 
l’Ajuntament de Castellgalí, de conformitat amb el que disposa l’article 63 del 
Reglament General de Recaptació.

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 la declaració de crèdits incobrables respecte de la proposta efectuada 
per l’ORGT de la Diputació de Barcelona dels expedients que es relacionen a 
continuació, com a crèdits incobrables, i per la seva conseqüent baixa en els comptes 
per la demostrada insolvència, tal com preceptua l’article 61 del Reglament General de 
Recaptació havent-se seguit els tràmits previstos en l’Ordenança General d’Ingressos de 
Dret Públic delegats a l’ORGT.  
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Relació d’expedients de l’Organisme de Gestió Tributària de crèdits incobrables:

Relació Primer contribuent relació Últim contribuent 
relació

Import total

17001      Herencia Jacent Salles Trullas, Maria 14.050,50 €
16003 Peragon Suria, Ricardo 1.323,32 €

17003 A.M.R.C. Construnet Montserrat, SL MN. Brico SA 6.096,71 €
TOTAL 21.470,53 €

Segon.- Donar trasllat del precedent acord a la Unitat de Recaptació de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a tramitar les 
baixes aprovades en els Comptes de recaptació.

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

A la fase de debat la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes pregunta si al canvi de situació patrimonial 
d’algun dels deutors es coneix de manera automàtica o de quina manera, la qual cosa el 
senyor Alcalde li respon que com l’ORGT té contacte amb l’agència tributària, amb la 
seguretat social, amb el registre de la propietat, si es produeix algun canvi en aquest 
sentit ells estan més comunicats i informats que el propi ajuntament.

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

Primer.- Aprovar la declaració de crèdits incobrables respecte de la proposta efectuada 
per l’ORGT de la Diputació de Barcelona dels expedients que es relacionen a 
continuació, com a crèdits incobrables, i per la seva conseqüent baixa en els comptes 
per la demostrada insolvència, tal com preceptua l’article 61 del Reglament General de 
Recaptació havent-se seguit els tràmits previstos en l’Ordenança General d’Ingressos de 
Dret Públic delegats a l’ORGT.  

Relació d’expedients de l’Organisme de Gestió Tributària de crèdits incobrables:

Relació Primer contribuent relació Últim contribuent relació Import total
17001      Herencia Jacent Salles Trullas, Maria 14.050,50 €
16003 Peragon Suria, Ricardo 1.323,32 €

17003 A.M.R.C. Construnet Montserrat, SL MN. Brico SA 6.096,71 €
TOTAL 21.470,53 €
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Segon.- Donar trasllat del precedent acord a la Unitat de Recaptació de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tal que procedeixi a tramitar les 
baixes aprovades en els Comptes de recaptació.

4. 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 TERCER 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 tercer trimestre de l’any 2017, 
segons escrit presentat amb data 18 d’octubre de 2017 (Registre d’entrada núm.: 
2641/17).

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
3r trimestre de 2017, saldo a favor de Sorea.....2.873,92 €

Abonats del Polígon Industrial Pla del Camí
3r trimestre de 2017, saldo a favor de l’Ajuntament6.534,14 €

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 3r 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 3.660,22 €
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No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda amb nou vots favorables que es 
corresponen als set regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya- Candidatura de Progrés” i als dos regidors/es “d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal” presents a la sessió i dues abstencions les quals es 
corresponen als regidors/es 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:

Aprovar la liquidació que presenta la societat Sorea, SA corresponent al 3r 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 3.660,22 €

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE L’ESTAT DE 
COMPTES PRESENTAT PER LA SOCIETAT SOREA, SA, DEL TERCER 
TRIMESTRES 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 18 d’octubre de 2017 (Registre d’entrada núm.: 2641/17), corresponent al 
tercer 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 tercer trimestre de 
2017, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 12.319,96 €.

No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”
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Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda amb nou vots favorables que es 
corresponen als set regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya- Candidatura de Progrés” presents a la sessió i als dos regidors/es 
“d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal” presents a la sessió i dues 
abstencions les quals es corresponen als dos regidors/es 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:

Aprovar l’estat de comptes formulat per Sorea, SA, a aquest Ajuntament del tercer 
trimestre de 2017, amb un saldo a favor de l’Ajuntament de Castellgalí de 12.319,96 €.

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DEL COMPTE DE 
GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE L’EXERCICI 2016 PRESENTAT PER 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 

El senyor Alcalde exposa al ple que tal com es desprèn de la memòria de gestió de 
l’ORGT de l’any 2016 s’observa la evolució del cobrament dels tributs, la gestió dels 
quals s’ha delegat per part de l’ajuntament i que es constata un percentatge superior al 
80% de cobrament amb voluntària, i es detecta que el 2016 hi ha hagut una situació 
d’estabilització i en algun punt de millora dels cobraments. Afegeix que la Diputació en 
base a aquests cobraments en voluntària fa bestretes mensuals, les quals permeten 
assumir les despeses bàsiques i ordinàries de funcionament de l’ajuntament. Conclou 
manifestant l’agraïment a la Diputació de Barcelona per aquesta feina que fan, ja no 
només de cobrament sinó també a través de les bestretes.

Acte seguit 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:

 “Atès que d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, 
106.3 de la de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i 8 b) 
del Reglament General de Recaptació, aprovat pel R.D. 939/2005 de 29 de juliol, el ple 
de l’Ajuntament de Castellgalí va aprovar efectuar la delegació a la Diputació de 
Barcelona de les facultats de gestió i recaptació dels ingressos tributaris que consten al 
Compte de Gestió de l’Organisme de Gestió Tributària d’aquest últim Ens, corresponent 
a l’any 2016 i que integra l’expedient.
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Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió 
Tributària durant l’exercici 2016 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i 
liquidacions d’ingrés directe, liquidats per aquest Ens.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb 
els fons transferits a aquest Ens.

Vist l’informe favorable de la Intervenció de fons així com la relació nominativa de 
deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com estableix l’article 
209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març i que importa les quanties següents:

 Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2016:

Rebuts                             11.011,78
Liquidacions                           111.131,05

 Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2016:

Rebuts                         465.090,46
Certificacions                         748.262,41

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 el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici de l’any 2016 
presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Segon: Comunicar el precedent acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

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 quòrum l’adopció de l’acord que la 
mateixa conté el qual transcrit literalment diu: 
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Primer: Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’exercici de l’any 2016 
presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Segon: Comunicar el precedent acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

7. PRECS I PREGUNTES

En primer lloc la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes formula una pregunta relativa a perquè l’any 
passat hi va haver tants pocs llums de nadal i aquest any tonem a tirar la casa per la 
finestra, i sobretot ho diu al respecte de l’enorme arbre a la plaça de l’ajuntament, 
preguntant a que és degut aquest canvi, a la qual cosa li respon la senyora delegada de 
l’àrea de cultura i festes, Rosa Maria Serra i Oliva, adscrita al grup municipal del “Partit 
dels Socialistes de Catalunya-C.P.”, qui diu que ella ha estat una mica la promotora 
d’això ja que l’any passat tota la gent de Castellgalí va veure que els pobles del voltant 
hi havia moltíssimes llums, que els hi agradaven, i llavors va haver-hi algunes queixes 
no oficials, indicant que no es que s’hagin posat moltes més sinó que hi haurà dos arbres 
més i que les llums són les mateixes en número que l’any passat.

La  senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, 
Marta Fabregat i Sintes pregunta si això suposa un increment de cost a la qual cosa li 
respon la senyora regidora delegada de l’àrea de cultura i festes que sí. El senyor alcalde 
intervé que si els altres anys es gastaven prop de 3.000€ amb el lloguer i la instal·lació 
de les llums, aquest anys potser s’arribarà als 5.000€.

La senyora regidora Marta Fabregat i Sintes pregunta si tenen constància que la llum de 
baix de Can Font està oberta, a la qual cosa li respon la senyora regidora Rosa Serra que 
en tenen constància però que la brigada no ha pogut empalmar-ho com als altres llocs i 
que es mirarà que no estigui encesa fins que no s’encenguin les demés però que de 
moment va directe i quan s’encén l’enllumenat públic s’encén aquesta llum.

En segon lloc la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes pregunta que com és que després que un 
membre de la brigada caigués del camió, se’ls ha vist aquests darrers dies sense arnesos 
ni mesures de seguretat preguntant si tenen carnet per portar la carretilla elevadora, 
afegint que l’endemà ja ho portaven tot això però que un dels dies no ho portaven, a la 
qual cosa li respon el senyor alcalde que com han pogut comprovar l’ajuntament té 
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contractada una empresa de prevenció de riscos laborals que és MB prevent, i va haver-
hi tres persones de la brigada que abans de col·locar aquestes coses, varen fer un curs de 
treballs en alçada i se’ls va dotar de tot el material necessari i que per tant aquest any a 
diferència d’altres ocasions en que ho feien d’altres empreses i s’anava en camions grua 
d’altres empreses, aquest és un camió grua que s’ha llogat i que les tres persones han fet 
la formació de treballs en alçada amb l’empresa de prevenció de riscos laborals i que 
aquest anys s’ha fet amb els arnesos i amb totes les mesures de seguretat i que per això 
se’ls ha vist primer fent aquest treball de formació i després ja instal·lant les llums de 
nadal.

En tercer lloc la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes pregunta perquè segueix sense arreglar el 
paviment malmès del carrer Sant Antoni allà davant de l’església i si se’n sap alguna 
cosa, o del tema de l’empresa que ho va fer, a la qual cosa el senyor alcalde li respon 
que sí que és veritat que cada cop que està pitjor ja que cada vegada hi ha més volum de 
trànsit i que es preveu fer alguna actuació aquest any vinent 2018, afegint que el període 
de garantia de les obres era d’un any i que es va tornar la garantia però que aquestes 
coses passen quan hi ha bastanta circulació.

La senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-AM, 
Marta Fabregat i Sintes formula una quarta pregunta relativa a si sap alguna cosa 
respecte al tema de l’ex tresorer i dels advocats ja que fa molts dies que no tenen 
informació a la qual cosa el senyor alcalde diu que no hi ha novetat, i que ell va trucar fa 
un parell de setmanes als advocats i que li van dir que mancava informació que se li 
havia requerit a través del jutjat al BBVA. Afegeix que a ell li agradaria saber alguna 
cosa aviat però per desgràcia aquests temes judicials van més lents del que tots voldríem 
i que per tant insistirà i si tenen alguna noticia o indici que hi ha una resolució assignant 
el judici o alguna cosa al respecte, que no pateixi, que com han fet des del principi en 
aquest tema els tindran informats.

Acte seguit la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes pregunta en relació dels fets que es van 
ocasionar al restaurant Salom aquest cap de setmana, els quals suposa que en tenen 
constància, per saber si l’ajuntament té intenció de personar-se com acusació particular 
pels atacs feixistes a un veí d’aquí al poble, responent-li el senyor alcalde que en 
principi no, perquè ja han parlat amb els responsables del restaurant i amb la persona 
afectada, posant-se a la seva disposició pel que puguin necessitar i a les hores si 
qualsevol d’aquestes dues parts requereixen algun tipus d’acompanyament o alguna 
qüestió des de l’ajuntament, ja saben que es vàrem posar a la seva disposició. 
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En setè lloc la senyora portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-AM, Marta Fabregat i Sintes pregunta al respecte de que succeeix amb el Crit 
del Gall i si és que s’ha anul·lat la publicació a la qual cosa el senyor alcalde li respon 
que possiblement tocava abans i que ell va fer una reunió amb el senyor Pau Brunet qui 
ja ha demanat informació de temes als regidors i regidores així com als grups de la 
oposició i que abans de nadal segur que tornarà a sortir.

En últim lloc la senyora regidora Marta Fabregat i Sintes pregunta al respecte del fet 
que les pistes de petanca estiguin tancades i si és per algun motiu i si es deu a que 
només en puguin gaudir els socis o si hi pot accedir qualsevol, a la qual cosa li respon la 
senyora regidora delegada del àrea d’esports Carme Lledó i Martínez, adscrita al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-C.P.”, dient que les que estan 
cobertes és perquè el Club de petanca n’és l’usuari, al igual que passa amb el camp de 
futbol però que sempre que una persona del poble vulgui jugar i ho sol·licita amb una 
instància ja es prepararà i se li facilitarà l’accés, indicant que ara s’han fet unes altres 
pistes obertes al davant mateix perquè tothom en pugui disposar. La senyora regidora 
Marta Fabregat i Sintes  pregunta si aquestes no estaran tancades responent-li la senyora 
regidora Carme Lledó que només estaran tancades les dels Club de petanca i que com 
ha dit sempre que algú vulgui jugar pot fer una instància i sempre i quan no estiguin 
entrenant, hi podrà jugar afegint que les pistes noves són de lliure accés per a tothom ja 
que hi havia una reivindicació bastant forta al respecte.

No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 hores i 36 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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