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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 25 DE 
SETEMBRE DE 2017

Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 hores i 7 minuts del dia 25 
de setembre 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, 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 del senyor regidor Francisco José Moreno i Rodríguez, adscrit 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 del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés”, Carme Lledó i Martínez, qui s’incorporarà a la 
sessió una vegada iniciada, i el senyor regidor Miquel Largo i Coca,  així com tampoc el 
senyor regidor Xavier Guix i Carrera, adscrit al Grup Municipal de “Convergència i 
Unió”  els quals han excusat la seva assistència.

Oberta la sessió per la Presidència a les 20 hores i 7 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 31 de juliol 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.

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”
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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 Alcaldc procedeix a donar compte al ple del Pla 
d’informació i vigilància contra incendis forestals 2017 d’acord amb l’informe que 
ha tramès la Diputació de Barcelona, que abasta les comarques de la Catalunya 
Central i del qual vol posar de relleu que la Diputació ha assumit el 100 per 100 del 
seu cost pel que fa als municipis de menys de 3.000 habitants. ja que fins aquest 
anys els ajuntaments havien de sufragar la despesa del combustible dels vehicles, la 
qual cosa cal agrair a la Diputació.

En segon lloc el senyor Alcalde fa esment a la proposta de resolució provisional de 
l’Agència Catalana de l’Aigua d’atorgament de les subvencions adreçades als ens 
locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament 
d’aigua en alta.

Indica que aquesta és una informació que ha arribat de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, i que l’Ajuntament de Castellgalí, en aquest cas es van presentar a una 
convocatòria per tal de resoldre subvencions a les entitats locals per tal de realitzar 
inversions per l’execució d’actuacions d’abastament en alta, tractant-se de 
subvencions en aquest sentit a tot el que feia referència a la xarxa d’abastament 
d’aigua potable. Diu que en aquest sentit es va demanar d’acord amb els 
responsables de Sorea, que gestionen aquest servei i amb els diferents agents que hi 
participen varem demanar subvenció per fer noves captacions, uns nous pous a la 
llera del riu Cardener en aquest cas, més tot l’equip i amb tot el que suposava, es va 
fer una memòria valorada bàsicament per a sol·licitar  aquesta subvenció i per a la 
qual es que va presentar aquest estudi de realització d’una nova captació subterrània 
i canonada de connexió a l’abastament de Castellgalí, amb un import total de la 
actuació en el seu conjunt de 104.185,26€ i  han notificat aquesta setmana que 
atorguen l’import de 7.232,98€ i per tant caldrà valorar què es fa amb aquesta 
subvenció perquè ja no sap si és un subvenció o és un problema que es generarà si 
és que efectivament s’ha de fer aquesta actuació que obligaria a haver de complir 
tot el conjunt de tota l’obra i de moment el que es volia fer era fer eren les 
prospeccions per veure si aquests nous pous donaven cabal i quin tipus d’aigua 
donaven i a partir d’aquí fer tota la resta, però si s’accepten  aquests 7.232,98€ 
sobre els 104.000 caldrà fe-ho tot i per tant n’han de  de parlar amb els responsables 
de l’Agència Catalana d’Aigua.

En tercer lloc fa referència al Programa complementari per a l’execució 
d’actuacions d’abastament d’aigua en baixa de la Diputació de Barcelona i a la 
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sol·licitud de l’Ajuntament d’un ajut per import de 100.000,00 €, import màxim a 
sol·licitar, amb la memòria valorada “Construcció d’un nou dipòsit de 300 m3 i 
canonades de connexió”. Indica al respecte que d’ha presentat aquesta memòria 
valorada per tal de construir un nou dipòsit entre el Raval La Fàbrica i la zona 
d’equipaments per substituir el dipòsit de mitja costa que va quedar malmès per 
unes esllavissades.

Indica que el cost de l’obra , amb despeses generals, el benefici industrial i l’I.V.A. 
és de 189.719,17 € i que si s’aconsegueix la subvenció l’import de 100.000,00 € de 
la subvenció la resta es financiaria amb el resultat de la gestió del servei, en base a 
les liquidacions que presenta SOREA.

En quart lloc el senyor Alcalde fa referència a la Resolució de l’Agència de Residus 
de Catalunya de l’ordenament del pagament del retorn del cànon de l’exercici 2016 
per import de 5.133,64 € a favor de l’Ajuntament de Castellgalí pel que respecta al 
cànon deper la recollida d’orgànica.

En cinquè i últim lloc el senyor Alcalde fa esment a la carta rebuda del Molt 
Honorable senyor President de la Generalitat i de l’Honorable senyor Vice-
President en la que es comunicava el que llegeix literalment i es transcriu a 
continuació:  “és per això que ens adrecem a vostè amb l’objectiu de comunicar-li 
que aquesta administració electoral del Govern de la Generalitat de Catalunya 
compttarà amb els locals que s’utilitzen habitualment al seu municipi com a centres 
de votació i que varen ser emprats a les eleccions del Parlament de Catalunya 
celebrades el passat 27 setembre del 2015.”  Diu que  ho varen estar comentant  
l’endemà amb el Secretari i és evident  que on es varen celebrar  les darreres 
eleccions és l’escola pública Sant Miquel per tant, ni que volguéssin cedir ni no 
cedir, no es podia fer ja que es tracta d’un equipament de la Generalitat de 
Catalunya i que, és més, la pròpia Delegada territorial del Govern a la Catalunya 
Central, la senyora  Laura Vilagrà aquell mateix dia al vespre li va telefonar per dir-
li que en aquest cas no calia respondre la carta i per tant no es va contestar ni 
afirmativament ni negativament.

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE LES XIFRES 
DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE CASTELLGALÍ A 1 DE 
GENER DE 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’ofici tramès en data 27 de març de 2017 (RE núm. 713/17), en el qual 
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) manifesta la seva proposta de xifra de 
població a 1 de gener de 2017, segons la informació especificada en l’Apartat II de la 
resolució de 25 d’octubre de 2005, amb un total de 2017 habitants. 

Atès el que es disposa a l’apartat IX de la resolució esmentada en relació amb la 
resolució de les discrepàncies existents sobre les xifres de població fixades per l’INE 
i per aquest Ajuntament, havent-se tramitat les corresponents al·legacions, que han 
estat lliurades per la Diputació, com a ens que té l’encomana de la gestió d’aquest 
Ajuntament de conformitat amb el que disposa l’article 11 de la Llei 40/2015 d’1 
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, a l’INE en temps i forma. 

Vist que l’Ajuntament de Castellgalí va efectuar l'encomana de la gestió del padró 
municipal d'habitants a la Diputació de Barcelona, d'acord amb el que disposa 
l'article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic. 

Vista la xifra de població corresponent a la gestió informatitzada del Padró municipal 
d’habitants a 1 de gener de 2017, tramesa pels serveis del Padró municipal 
d’habitants de la Diputació de Barcelona. 

Vist el que disposen els articles 60 i següents i 81 del RD. 1690/1986 de 11 de juliol 
pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats 
locals.

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

ACORD:

Aprovar la xifra de població de 2018 habitants, extreta de les xifres resultants de la 
gestió del Padró Municipal d’Habitants, a 1 de gener de 2017, segons resums de 
l’estat del procediment lliurats per 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 qüòrum l’adopció de l’acord que la mateixa conté el 
qual transcrit literament diu:
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Aprovar la xifra de població de 2018 habitants, extreta de les xifres resultants de la 
gestió del Padró Municipal d’Habitants, a 1 de gener de 2017, segons resums de 
l’estat del procediment lliurats per la Diputació de Barcelona.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ DE 
L’INCREMENT EN LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT PER L’ANY 2017 PEL QUE RESPECTA A L’1% QUE 
CONTEMPLA LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT.

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:

“Atès que la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’estat per 
l’any 2017, publicada en el BOE en data 29 de juny de 2017 (LPGE) estableix en el 
seu article 18 apartat 2 aplicable a tot el personal del sector públic, inclosos les 
corporacions locals:

“En l’any 2017, les retribucions del personal al servei del sector públic, incloses 
les corporacions locals i Organismes depenents, no podran experimentar un 
increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents en data 31 de 
desembre de 2016, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, 
tant pel que respecte als efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.”

Vist que en l’apartat cinquè de l’article 18 indicat de la LPGE s’estableix per al 
personal  funcionari l’aplicació dels imports determinats pels conceptes retributius 
corresponents al sou i als triennis de gener a desembre de 2017,  així com els 
mateixos imports corresponents a les pagues extraordinàries dels mesos de juny i 
desembre de 2017, els quals ja preveuen un increment de l’1 per cent respecte a les 
retribucions vigents a 31 de desembre de 2016.

Atès que a l’apartat primer D de l’article 22 de la LPGE determina que el 
complement específic que, en el seu cas, estigui assignat al lloc que es desenvolupi, 
s’incrementarà en un 1 per cent respecte de la vigent a 31 de desembre de 2016.

Considerant que, a diferència del personal funcionari, pel personal laboral l’article 
18 quatre de la LPGE no estableix l’obligatorietat de l’increment de l’1 per cent 
pels conceptes salarials sinó que en la seva regulació ho deixa al que es determini 
per la negociació col·lectiva i el contracte de treball individual sense que l’esmentat 
increment pugui superar l’1 per cent, i tenint en compte que l’Ajuntament de 
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Castellgalí no disposa de representant d’empresa i per tant no és possible la 
negociació col·lectiva.

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.- Aprovar pel personal funcionari de l’Ajuntament de Castellgalí  
l’increment de l’1 per cent al complement específic amb efectes del dia  l’1 de 
gener de 2017.

SEGON.- Aprovar pel personal laboral de l’Ajuntament de Castellgalí l’increment 
de l’1 per cent en la totalitat de les seves retribucions amb efectes del dia 1 de gener 
de 2017.

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

El senyor alcalde pregunta si algun Grup Municipal desitja intervenir, demanant la 
paraula el senyor regidor, Òscar Aparicio i Ledesma, adscrit al Grup Municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés”.

El senyor regidor asdcrit  al grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-C.P.”, Òscar Aparicio i Ledesma manifesta que consideren que és molt 
poc, amb tot el que se’ls ha fet perdre i que l’1 per 100 és una misèria.

El senyor regidor adscrit al grup municipal d’”Esquerra Republicana de Catalunya-
A.M.”, Tomàs Toledo i Gonzàlez pren la paraula per dir que espera que hi hagi 
retroactivitat, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que efectivament. A 1 de 
gener de 2017.

La senyora portaveu del grup municipal d’”Esquerra Republicana de Catalunya-
A.M.” diu que això és ridícul, a la qual cosa el senyor regidor del mateix grup, 
Tomàs Toledo, manifesta que sí quan normalment es pacten increments de l’1,8 o 
del 2 per 100.

El senyor Secretari, desprès de sol·licitar la paraula exposa que a més, des de feia 
anys la Llei General de Pressupostos de l’Estat havia congelat qualsevol increment i 
agraeix en nom del personal de l’Ajuntament les opinions expressades al respecte 
pels senyors i senyores regidors.
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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.- Aprovar pel personal funcionari de l’Ajuntament de Castellgalí  
l’increment de l’1 per cent al complement específic amb efectes del dia  l’1 de gener 
de 2017.
SEGON.- Aprovar pel personal laboral de l’Ajuntament de Castellgalí l’increment 
de l’1 per cent en la totalitat de les seves retribucions amb efectes del dia 1 de gener 
de 2017.

5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ  DE CRÈDITS 3/2017 DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2017 
DE LA CORPORACIÓ MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
PER BAIXES D’ALTRES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES.

El senyor Alcalde exposa al ple que després de l’adjudicació i execució de les obres 
de la zona de platja de la piscina, en que hi havia un pressupost inicial de 
107.000,00 € i del procés de la licitació i adjudicació, sobren uns 27.000€ 
aproximadament respecte de la quantitat que estava consignada al pressupost.

Indica que es va fer ja una modificació de crèdit que no requeria passar-se per ple 
per import de 3000,00 €, i que per tant en comptes de 107.000,00 € n’hi ha 
104.000,00  per a destinar-los al capítol 2 i que per tant es tiben aquests 24.606,00 € 
d’aquesta consignació inicial d’ampliació zona de platja a la piscina i es traslladen a 
tres conceptes:

Un pel manteniment dels vehicles dels vigilants municipals, que des de que va tenir 
l’accident el vigilant municipal ha calgut llogar un vehicle i s’ha augmentat aquesta 
partida del capítol 2,  un altre pel mòdul annex a l’edifici de l’Ajuntament que és un 
mòdul que instal·laran aquí a darrera per prestar el servei de correus, quan es tingui  
l’autorització definitiva de correus, tal i com es va passar per una Junta de Govern 
Local, i volen  col·locar aquest mòdul que adquiriran  i el col·locaran entre la tanca 
del camp de futbol i l’edifici de l’Ajuntament i serà el nou espai de servei de 
correus  al municipi i finalment aquests 17.950,00 € que són per adquirir un vehicle 
Dacia Duster, que serà el nou vehicle, després de demanar diferents pressupostos, 
que adquiriran pels vigilants municipals.
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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 el que determinen els articles 179  del Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, al respecte de les 
transferències de crèdits, així com per els articles 40 i 41 del R.D. 500/1990, de 20 
d’abril.

Vist així mateix el que disposen les bases d’execució del pressupost en vigor, 
concretament els articles 10 i 13 al respecte de les modificacions de crèdits i a les 
transferències de crèdit.

Considerant que resulta indispensable procedir a crear i a dotar econòmicament 
l’aplicació pressupostària 132-62401, atès que resulta necessari adquirir un vehicle 
destinat al servei de vigilància municipal, així com l’aplicació 925-62203 degut a la 
necessitat d’incorporar un mòdul annex a l’edifici de l’Ajuntament que es destinarà 
al servei de Correus i augmentar la consignació de l’aplicació 132-21300 per tal de 
preveure les despeses provinents de l’adaptació del vehicle adquirit com a vehicle 
del servei de vigilants municipals.

Atès que les aplicacions pressupostàries subjectes a modificació, de conformitat 
amb el que disposen els articles 179 del Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, al respecte de les 
transferències de crèdits, són les que es detallen a continuació:

Aplicacions pressupostàries a les que afecta l’augment de consignació:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA        Consignació             Alta                  Consignació
                        Inicial                                               Final

132-62401 Vehicle Dacia Duster                             0,00                 17.950,00                17.950,00
925-62203 Mòdul annex edifici Ajuntament            0,00                 4.356,00           4.356,00
132-21300 Manteniment vehicles vigilants            2.500,00             2.300,00                  4.800,00

Aplicacions pressupostàries a les que afecta la disminució de consignació

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                Consignat           Baixa              Consignació 
    Inicial                  Final

342-63213 Ampliació zona platja piscina municipal 104.655,88  24.606,00     80.049,88
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Vista la memòria justificativa de l’expedient número 3-2017 així com l'informe emès 
per la Intervenció.

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 l’expedient 3/2017 de modificació de crèdits del 
pressupost en vigor de la Corporació mitjançant transferències de crèdit en base a baixes 
de crèdits de despeses no compromeses d’altres aplicacions pressupostàries 
corresponent a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Castellgalí, en els termes següents:

Aplicacions pressupostàries a les que afecta l’augment de consignació:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA        Consignació             Alta                  Consignació
                        Inicial                                               Final

132-62401 Vehicle Dacia Duster                             0,00                 17.950,00                17.950,00
925-62203 Mòdul annex edifici Ajuntament            0,00                 4.356,00           4.356,00
132-21300 Manteniment vehicles vigilants            2.500,00             2.300,00                  4.800,00

Aplicacions pressupostàries a les que afecta la disminució de consignació

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                Consignat           Baixa              Consignació 

    Inicial                  Final

342-63213 Ampliació zona platja piscina municipal 104.655,88  24.606,00     80.049,88

Segon.-  Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial pel termini de quinze dies, previ 
anunci en Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica i en el tauler oficial 
d’anuncis de l’Ajuntament.

Tercer.- Que l’expedient aprovat inicialment es considerarà aprovat definitivament en 
el cas que no es presentin reclamacions de conformitat amb l’establert en els articles 
169.1 i 179.4 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.
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El senyor alcalde pregunta si algun Grup Municipal desitja intervenir, demanant la 
paraula la senyora regidora Marta Fabregat i Sintes portaveu del grup municipal 
“d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal”, qui pregunta si no s’ha 
plantejat fer un rènting a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que efectivament es va 
estudiar però que sortia caríssim ja que els vigilants fan una mitjana de 230 kilòmetres 
al dia i que el rènting surt a compte amb un topall de 15 o 20.000 kilòmetres a l’any. 

Diu així mateix que es va considerar l’adhesió a la compra agregada de l’Associació 
Catalana de Municipis però que tenien vehicles Nissan Qashqai i que segurament a 
primers d’any tindrien un altre tipus de vehicle més econòmic, fet pel qual s’ha optat per 
aquesta opció més econòmica i més àgil.

La senyora portaveu del grup municipal “d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal” pregunta al respecte de l’accident del vehicle dels vigilants municipals en el 
sentit de si va ser culpa del vigilant o hi va haver un tercer implicat, indicant que ho 
pregunta en relació al tema de l’assegurança,  a la qual cosa el senyor Alcalde li respon 
que al respecte hi ha vàries versions i el senyor portaveu de grup municipal del “Partit 
del Socialistes de Catalunya-C.P.” Òscar Aparicio manifesta que hi ha vàries versions i 
fins que no es disposi de l’atestat no es pot dir res més, indicant que el vigilant va dir 
que se li havia tirat un cotxe a sobre i en voler esquivar-lo va caure pel marge i va donar 
dues voltes de campana.

El senyor Alcalde diu que la sort en aquest sentit és que  no hi va haver lesions greus i 
es tractava d’aquell vehicle que recordaran que els havia cedit la Diputació de 
Barcelona i que únicament l’Ajuntament va tenir que assumir tenir el cost del grafiat  i 
de ficar-li les llums, i que hi ha la previsió  que les llums sí que les aprofitaran.

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda amb vuit vots favorables que es 
corresponen als sis regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya- Candidatura de Progrés” i als dos regidors/es del grup municipal 
d’”Esquerra Republicana de Catalunya-A.M.” presents a la sessió i una abstenció la 
qual es corresponen al regidor adscrit al Grup Municipal  de “Convergència i Unió” 
present 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 inicialment l’expedient 3/2017 de modificació de crèdits del 
pressupost en vigor de la Corporació mitjançant transferències de crèdit en base a baixes 
de crèdits de despeses no compromeses d’altres aplicacions pressupostàries 
corresponent a l’exercici 2017 de l’Ajuntament de Castellgalí, en els termes següents:
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Aplicacions pressupostàries a les que afecta l’augment de consignació:

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA        Consignació             Alta                  Consignació
                        Inicial                                               Final

132-62401 Vehicle Dacia Duster                             0,00                 17.950,00                17.950,00
925-62203 Mòdul annex edifici Ajuntament            0,00                 4.356,00           4.356,00
132-21300 Manteniment vehicles vigilants            2.500,00             2.300,00                  4.800,00

Aplicacions pressupostàries a les que afecta la disminució de consignació

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA                Consignat           Baixa              Consignació 

    Inicial                  Final

342-63213 Ampliació zona platja piscina municipal 104.655,88  24.606,00     80.049,88

Segon.-  Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial pel termini de quinze dies, previ 
anunci en Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica i en el tauler oficial 
d’anuncis de l’Ajuntament.

Tercer.- Que l’expedient aprovat inicialment es considerarà aprovat definitivament en 
el cas que no es presentin reclamacions de conformitat amb l’establert en els articles 
169.1 i 179.4 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE 
L’AVANTPROJECTE DE L’ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS 
DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ.

El senyor Alcalde exposa al ple que suposa que  tots el regidors i regidores saben que hi 
ha  l’obligació de fer-ho i que en aquest sentit és una feina farragosa que han fet primer 
els tècnics municipals, després s’ha contrastat amb els regidors i regidores de l’equip de 
govern que tenen contacte amb les entitats, i s’ha fet aquesta ordenança tenint en 
compte el que ja s’havia fet en molts ajuntaments propers i de l’ordenança tipus de la 
Diputació de Barcelona,  i que per tant el procediment és aquest que contempla 
l’Ordenança pel que fa a l’atorgament de subvencions.

Afegeix que es faran reunions dels regidors i regidores de l’equip de govern que tenen 
contacte amb les diferents entitats esportives i culturals per explicar-lis el contingut 
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d’aquesta ordenança i que no deixarà de suposar un canvi pel que respecta al 
funcionament de les entitats pel que fa a aquesta matèria ja que suposarà haver de 
presentar projectes amb els objectius i de justificació dels mateixos, i s’intentarà 
facilitar això dins de les possibilitats de l’estructura organitzativa de l’Ajuntament i 
sol·licita que el senyor Secretari digui si cal comentar quelcom més al respecte, qui 
exposa al ple que cal tenir present l’obligació existent des del 2016 d’inscriure les 
convocatòries i l’atorgament de les subvencions que realitzen les administracions 
públiques a la Base de Dades Nacional de Subvencions del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, tenint en compte el règim sancionador aplicable en cas 
d’incompliment.

Acte seguit, 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:

“Atès que en el marc de l’activitat de foment, els ens locals, en el marc de les seves 
competències, destinen importants recursos mitjançant la concessió d’ajuts econòmics 
per a la promoció de determinades activitats que es consideren d’interès públic.

Considerant que per tal de traslladar a l’àmbit subvencionador els principis inspiradors 
de la Llei d’Estabilitat Pressupostària es va aprovar la Llei 38/2003, General de 
Subvencions (en endavant LGS) , de 17 de novembre i posteriorment el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

Vist que la Generalitat de Catalunya ja havia regulat la matèria de subvencions 
mitjançant el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995 de 13 juny , si  bé el marc jurídic substantiu que s’estableix a la Llei General 
de Subvencions, així com el seu marcat caràcter basic, així com l’entrada en vigor de la 
Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació públic i bon 
govern, fan necessària l’elaboració d’una Ordenança General municipal que sistematitzi 
tot aquest cos normatiu.

Tenint en compte que aquesta necessitat de disposar d’una Ordenança General 
municipal reguladora de la matèria, encara té més relleu atesa l’obligació  que tenen les 
administracions públiques atorgants de subvencions de trametre a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, la informació sobre la convocatòria i les resolucions 
d’atorgament, degut a la modificació de l’article 18 de la LGS operada per l’article 30.2 
de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa.  

Atès que les entitats locals, en l’esfera de les seves competències, podran aprovar 
Ordenances i Reglaments, d’acord amb el que disposa l’article 55 del Real Decret 
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Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local.

Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 8 de setembre de 2017 (núm. 
299/17) es va resoldre l’inici de l’expedient per a la formació de l’Ordenança General 
de Subvencions de l’Ajuntament de Castellgalí, així com es va constituir una Comissió 
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de l’Ordenança, la qual de 
conformitat amb el que disposa l’article 62 del Reglament d’Obres, Activitats i serveis 
dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, es va reunir el dia 20 de 
setembre de 2017 per tal de redactar l’avantprojecte de l’Ordenança.

Considerant que d’acord amb el que determina l’article 4.1 a) de la  Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el municipi té la potestat 
reglamentària.

D’acord amb el que disposa l’article 63 del Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, correspon al ple de la corporació 
aprovar inicialment l’avantprojecte de l’ordenança.

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: Aprovar inicialment l’avantprojecte de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Castellgalí, la qual es transcriu literalment en el document annex a la 
present proposta d’acord.

Segona: Sotmetre el precedent acord, juntament amb el projecte de la norma, a 
informació pública pel termini de 30 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la 
publicació de corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al diari “Regió 7”, així mateix l’anunci es 
publicarà al tauler oficial d’edictes de la Corporació i a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Castellgalí (www.castellgali.cat), on també hi constarà el text de 
l’avantprojecte de l’Ordenança.

Durant l’esmentat termini, es podrà consultar l’expedient a la Secretaria municipal en 
horari d’atenció al públic i a la seu electrònica de l’ajuntament de Castellgalí 
(www.castellgali.cat), per tal de presentar les reclamacions o al·legacions que s’estimin 
pertinents, amb el ben entès que de no presentar-se’n cap durant el termini indicat, 
l’ordenança es considerarà definitivament aprovada sense la necessitat de cap ulterior 
acord.
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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 amb vuit vots favorables que es 
corresponen als sis regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya- C.P” presents a la sessió, els dos regidors/es del grup Municipal d’”Esquerra 
Republicana de Catalunya-A.M.” i un vot en contra el qual es corresponen al regidor 
adscrit al Grup Municipal  de “Convergència i Unió” present 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 inicialment l’avantprojecte de l’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament de Castellgalí, la qual es transcriu literalment en el document annex a la 
present proposta d’acord.

Segona: Sotmetre el precedent acord, juntament amb el projecte de la norma, a 
informació pública pel termini de 30 dies a comptar des del primer dia hàbil següent a la 
publicació de corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al diari “Regió 7”, així mateix l’anunci es 
publicarà al tauler oficial d’edictes de la Corporació i a la seu electrònica de 
l’Ajuntament de Castellgalí (www.castellgali.cat), on també hi constarà el text de 
l’avantprojecte de l’Ordenança.

Durant l’esmentat termini, es podrà consultar l’expedient a la Secretaria municipal en 
horari d’atenció al públic i a la seu electrònica de l’ajuntament de Castellgalí 
(www.castellgali.cat), per tal de presentar les reclamacions o al·legacions que s’estimin 
pertinents, amb el ben entès que de no presentar-se’n cap durant el termini indicat, 
l’ordenança es considerarà definitivament aprovada sense la necessitat de cap ulterior 
acord.

7. PRECS I PREGUNTES

En primer lloc, la senyora portaveu del grup municipal d’”Esquerra Republicana de 
Catalunya-A.M.”, Marta Fabregat i Sintes formula una pregunta relativa a que aquest 
any, per la Festa Major, tampoc es va col·locar el contenidor per separar les deixalles i 
que ja ho havien manifestat l’any passat i l’equip de govern s’ho va apuntar i va dir que 
ho tindrien present pel pròxim any, i que veuen que no s’ha complert i voldrien saber-ne 
el motiu, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que n’han  d’acabar de parlar entre 
tots i té un grau de complicació perquè es tracta d’uns dies que la gent té ganes de 
deixar-se anar i passar-s’ho bé, però sí que és  veritat que han d’intentar aconseguir-ho i 
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en aquest sentit veure si, encara que no sigui el 100 per 100,  intentar poder separar 
selectivament les deixalles.

En segon lloc la senyora regidora Marta Fabregat pregunta al respecte  de les pintades 
que hi van haver respecte del cap de la brigada, i si  va ser per algun motiu de 
l’Ajuntament o va ser per quelcom personal o va passar quelcom a l’Ajuntament perquè 
es produïssin aquestes pintades, a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que 
evidentment va ser per una cosa de l’Ajuntament i en aquest sentit relativa a una 
persona que estava treballant en un pla d’ocupació.

La senyora regidora Marta Fabregat pregunta si se sap qui és a la qual cosa el senyor 
Alcalde li respon que en principi sí, que es tracta de la persona que ha dit qui l’endemà 
es va excusar amb els seus amics dient que ell no ho havia fet, afegint que aquesta 
persona, que treballava en un pla d’ocupació, havia tingut una discussió amb el cap de 
la Brigada perquè estava assegut i el cap li va dir que s’aixequés i es posés a treballar, la 
qual cosa es va agafar molt malament i suposa que a conseqüència d’això es va anar 
envalentonant amb la seva colla i varen fer aquestes pintades a la façana de 
l’Ajuntament i en altres punts i que posteriorment es varen procedir a netejar. Conclou 
dient que ha estat un fet esporàdic que lamenten i posen en valor la feina del cap de la 
brigada, i que a l’hora de les entrevistes per a seleccionar aquest personal dels plans 
d’ocupació  tots/es els/les aspirants  diuen que tenen moltes ganes de treballar i estan 
disposats a fer moltes coses i que el que no es pot fer és estar assegut mentre els altres 
companys treballen.

La senyora regidora Marta Fabregat pregunta si ho varen fer varies persones, responent-
li el senyor Alcalde que aquesta persona primer va dir que ho havia fet ell i després es 
va excusar dient que ho havien fet uns amics seus, si bé ell hi era i també no va fer res 
per aturar-ho.

El senyor regidor adscrit al grup municipal d’”Esquerra Republicana de Catalunya-
A.M.”, Tomàs Toledo i Gonzàlez pregunta al respecte del cost de la neteja a la qual 
cosa el senyor Alcalde que s’ha assumit amb la feina de la pròpia brigada i que a 
aquesta persona se’l va fer netejar també les pintades.

La senyora regidora Marta Fabregat pregunta si no se li pot reclamar el cost a aquesta 
persona a la qual cosa el senyor Alcalde li respon que no, que a ell no i que s’està a 
l’espera d’un informe del servei d’assistència en matèria de recursos humans de la 
Diputació de Barcelona per tal de fer-ne l’acomiadament i que actualment està de baixa. 
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Intervé a continuació el senyor regidor adscrit al grup municipal d’”Esquerra 
Republicana de Catalunya-A.M.”, Tomàs Toledo i Gonzàlez qui vol preguntar respecte 
d’una sèrie de dubtes respecte a si hi ha algun acord signat amb el club de futbol que fa 
servir el camp de futbol municipal i en quines condicions aix com sobre si l’Ajuntament 
rep alguna contraprestació econòmica ja que fan servir les instal·lacions del poble que al 
cap i a la fi paguen tots els veïns i veïnes i ho estan disfrutant persones que són d’un 
altre poble i voldrien saber si hi ha un acord signat i si el poden veure, a la qual cosa li 
respon la senyora regidora delegada de l’àrea d’esports, adscrita al grup municipal de 
“Partit dels Socialistes de Catalunya, C.P:”, Carme Lladó i Martínez qui diu que es va 
signar un conveni de col·laboració amb el “Club Gimnàstic de Manresa” mitjançant el 
qual el “Club de Futbol de Castellgalí” ha fet una fusió, amb la qual cosa l’Ajuntament 
no es que cedeixi les instal·lacions al Gimnàstic sinó al Castellgalí. Afegexi que el 
Gimnàstic aportarà nens als equips que no en tenien. Diu també que a part, hi ha un altre 
conveni amb l’equip de veterans del “Sant Pau”que venen a entrenar un cop a la 
setmana i a jugar cada quinze dies, pel qual paguen un import perquè el conveni el tenen 
amb l’Ajuntament de Castellgalí i en cap cas a través de cap associació com l’existent 
entre el Gimnàstic i el Castellgalí.

El senyor Alcalde intervé per dir que els convenis estan a la seva disposició perquè els 
puguin comprovar.

El senyor regidor Tomàs Toledo intervé de nou per dir que si s’han fusionat entrenen a 
part tant el Gimnàstic com el Castellgalí a la qual cosa li respon la senyora regidora 
Carme Lledó que se suposa que entrenen juntament.

El senyor regidor Tomàs Toledo manifesta que ell entèn que si es fusionen tothom porta 
la mateixa samarreta i entrenen tots junts, el que s’entèn que és una fusió i després, són 
dos clubs privats els que han signat un conveni i que estan fent servir un equipament de 
l’Ajuntament. Aleshores, hi ha una part d’equip que rep una ajuda i hi ha una altra part 
que està fent servir un equipament de l’Ajuntament sense pagar res, i que això és el que 
no entenen. Afegeix que per una prestació de portar nens, ell creu que no està ben dirigit 
per una empresa privada, i que una empresa privada, per un Club de Castellgalí, per si 
fan falta nens potser ho pot fer d’una altra manera, i no tindre que hipotecar el camp de 
futbol per altres nens. Diu al respecte que juguin està molt bé, però han de pensar que 
tot això ho paguen els veïns i veïnes del municipi i ho estan fent servir gent que no és ni 
del poble i això que diuen que estan junts, hi ha molta gent que ho ha anat a veure i 
entrenen uns per un cantó i altres per un altre, una fusió s’entén que tots han de jugar 
amb la mateixa samarreta i entrenar amb el mateix mètode.
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La senyora regidora Carme Lledó intervé per dir que podien haver dit que havien de 
pagar un import però que creuen que tot el guany el porta el club ja que creuen que qui 
ha de guanyar amb aquesta fusió és el Castellgalí.

El senyor regidor Tomàs Toledo diu que hi ha altres ciutats que venen a fer servir les 
instal·lacions municipals quan d’altres, tal com ha dit la senyora regidora, referint-se al 
Sant Pau, paguen i que per aquesta regla de tres si ell vol venir a jugar un dia un partit 
de futbol, pregunta si no hauria de pagar res i que ho diu per l’aspecte econòmic, que no 
vol entrar en una confrontació però que cal pensar que es tracta d’un equipament que té 
una despesa que s’està assumint per part de tot el poble i que venen persones d’altres 
pobles a fer servir aquest equipament i no paguen res perquè aporten nens i potser és 
que aquest club privat no està gestionant bé el tema.

La senyora regidora Carme Lledó manifesta al respecte  que  el club de Castellgalí rep 
uns diners d’aquests socis, d’aquesta gent que està entrenant i que està jugant, 
l’Ajuntament no, però el club sí, i que tal com ha dit, ells creuen que les entitats han de 
fer les fusions o els convenis que siguin necessaris per mantenir-se, perquè evidentment 
s’han de mantenir, ja que l’Ajuntament els dona una subvenció petita a totes les entitats. 
Afegeix que el club de Castellgalí , que fins ara per la gestió que hagi fet,  que no la sap 
perquè ells en això no s’hi posen,  i que ja saben els nens que hi ha al poble i que no tots 
els nens volen fer futbol, també hi ha el futbol sala,  i no tenien nens suficients, hi havia 
un equip que tenia tres nens i evidentment no es podia fer amb tres nens i si amb tres 
nens de Castellgalí amb nou nens del Nàstic fan un equip, aquests tres nens de 
Castellgalí estan guanyant i no s’han de desplaçar a fora. Conclou dient que per això 
han fet la fusió els dos clubs i l’Ajuntament cedeix les instal·lacions.

El senyor regidor Tomàs Toledo diu que hi ha pares que diuen que si s’ha fet una fusió 
com és que entrenen a la meitat del camp un equip i l’altre a l’altra meitat a la qual cosa 
la senyora regidora adscrita al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
C.P.”, Carolina Herrero i Ruiz diu que perquè tenen la samarreta del Nàstic.

La senyora regidora Carme Lledó diu que es tracta del primer any de la fusió, com el 
Manresa l’any passat amb la Unió, i que per estalviar un cost als pares s’ha mantingut 
així, però que li sembla que ara ja porten el nom de Gimnàstic Castellgalí i que any rere 
any cada vegada els equips portaran la samarreta del Gimnàstic Castellgalí.

Pren la paraula a continuació el senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma, adscrit al 
grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-C.P.” qui diu que cal aclarir 
una cosa, ja que el senyor regidor Tomàs Toledo ha dit que es genera més despesa i que  
la despesa la generen conforme el que es fa servir, quan més es fan servir més despesa 
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genera, és a dir, el camp de futbol l’any passat, pràcticament es feia servir dues tardes a 
la setmana i generava la despesa de dues tardes a la setmana i ara es fa servir els cinc 
dies a la setmana o sis dies a la setmana, un horari molt ampli, i que també és el que diu 
la senyora regidora Carme Lledó, ara   tenim nens d’aquí que no han de sortir fora i que 
igualment pot ser  el Gimnàstic s’hagués endut els nens d’aquí a jugar a Manresa, doncs 
els tenim aquí, es dóna més contingut i és això, la despesa és aquesta per la quantitat 
d’usos, no pas pel que es fa.

La senyora regidora Carolina Herrero intervé a continuació per dir que no es disposa de 
tota la roba  i que ara falta complementar amb l’escut de Castellgalí i que es porta la 
roba de l’any passat i els del Nàstic porten la seva fins que no tots tinguin la mateixa 
roba .

El senyor regidor Tomàs Toledo pregunta que si els pares i mares del Castellgalí paguen 
una quota, la que paga la gent del Nàstic on va a parar a la qual cosa li respon la senyora 
regidora Carolina Herrero que els qui són del Castellgalí, aquí i els qui són del Nàstic, 
allà.

La senyora regidora Marta Fabregat diu que llavors ells entrenen aquí a la qual cosa li 
respon la senyora regidora Carolina Herrero que sí, per a complementar els equips 
d’aquí.

La senyora regidora Marta Fabregat diu que llavors no es guanya a la qual cosa la 
senyora regidora Carme Lledó li respon que sí, que el benefici aquest que té Castellgalí, 
és que fan equips, que no es podrien  fer, tal i com ha explicat, si un equip tenia tres 
nens no podia fer equip, a llavors aquests tres nens pagaran una quota al club Castellgalí 
i els nou nens diferents del Gimnàstic evidentment pagaran al Gimnàstic, però a canvi sí 
que fan servir i tenen un equip que posarà Castellgalí-Gimnàstic, i  que el que s’ha 
guanyat a Castellgalí és un equip.

El senyor regidor Tomàs Toledo diu que per això va que la empresa privada  sàpiga fer 
funcionar aquest tema, i que això no és excusa de que no tens jugadors, si tu realment 
poses un projecte amb cara i ulls els nens d’aquí no marxaran i és més, tindràs gent de 
fora per venir aquí, això per començar i segon, desprès del que li diuen és que el Nàstic-
Castellgalí o Castellgalí-Nàstic ve aquí a entrenar i no paga, a canvi de deixar jugadors, 
i ja està, justament això.

Afegeix que, aquí estem parlant que és un equipament  municipal i ho estan disfrutant 
altres persones i que aquestes persones que venen a disfrutar-ho paguen una quota i 
aquesta quota no afecta ni al Club de Castellgalí de futbol ni al ajuntament, i es queda 
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allà a la qual cosa la senyora regidora Carme Lledó li respon que  no només es paga la 
quota, el club guanya en equips, això  primer, guanya també en gent que ve a veure els 
equips, guanya el poble perquè és evident que tres cotxes no és el mateix que cent 
cotxes aquí i la instal.lació hi guanya. Afegeix que ella creu que és més disfrutar tots els 
dissabtes que hi hagin partits, totes les categories i no tristament que cada vegada que hi 
ha menys equips, cada vegada hi hagi menys gent i al final l’esport, el futbol s’acaba 
morint, dient que això ha passat a Sant Vicenç que queda un sol equip. 

El senyor regidor adscrit al grup municipal de “Convergència i Unió”, Francisco José 
Moreno diu que si el Manresa no juga a Manresa és perquè els hi fan pagar per un 
pavelló allà  a la qual cosa li respon el senyor Alcalde que pel que respecta al  
Gimnàstic de Manresa les instal·lacions són pròpies i que el  que passa és que tenen 
molts jugadors i tenen molta gent disponible perquè el que fan el Centre d’esports 
Manresa i el Gimnàstic de Manresa, es fer de catalitzadors de tota la comarca i aleshores 
tots els nois, noies, nens que volen jugar doncs si poden se’n van allà i tenen de cara a 
categoria ABCD i E i tenen jugadors en principi de sobres, i que aquí han de ser 
conscients, que han de respectar a les entitats locals i aleshores, els acords que facin les 
entitats locals els fan amb tota la bona intenció i creuen  que amb la intenció de donar 
continuïtat a la seva activitat, de funcionar millor, de créixer i de tirar endavant en 
aquest cas l’activitat esportiva fent ús de les instal·lacions municipals, i que òbviament 
el camp de futbol municipal de Castellgalí, només es pot  cedir des de l’Ajuntament al 
Club de futbol Castellgalí perquè és l’únic que té aquesta activitat, a diferencia del 
pavelló esportiu, que el fan servir la Unió Esportiva i el Club de futbol Castellgalí que 
tenen seccions de futbol sala, per tant diu que insisteix en que ells no  han intentat mai 
ficar-se en la gestió pròpia de les entitats, i que quan el senyor regidor Tomàs Toledo 
diu que són privades, totes les entitats són privades, des de les culturals, les AMPES, les 
entitats culturals, les entitats socials i les entitats esportives, són privades sense ànim de 
lucre i aleshores a partir d’aquí totes desenvolupen la seva activitat i per tant com a 
institucions locals, han  d’intentar facilitar la seva gestió i que gaudeixin  d’aquestes 
instal·lacions i també cal controlar-ho. Afegeix que el conveni s’ha fet, com s’ha dit, i 
que és el primer any i hauran de veure també com evoluciona, i que  a l’igual és el 
mateix club que diu  que això no els convé i a partir d’aquí a finals d’aquesta temporada 
o abans d’acabar la temporada, i que hi  ha una comissió de seguiment que  es va 
trobant amb els diferents responsables i valoraren una mica com va, ara, i que per 
acabar, ell des de que recorda i quan no es tenia  aquest camp a Castellgalí, sempre que 
ha tingut equips, ha tingut tres, quatre, cinc jugadors del poble sempre tota la resta ha 
sigut de fora.
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El senyor regidor Francisco José Moreno diu que el seu punt de vista és totalment a 
l’inversa i que Castellgalí hi posa el camp i que cal veure quants són d’aquí, si es que 
arriben a l’1 per 100 al que li respon la senyora regidora Carolina Herrero que això 
també ho han decidit els socis, els qui tenen nens que juguen a futbol i que els qui no 
tenen res i no els importa el futbol els donarà igual qui pagui el camp.

El senyor regidor Tomàs Toledo diu que si tu vas al Nàstic i portes al teu nen al Nàstic, 
tu la quota que pagues es queda allà, doncs si ve la gent d’allà a jugar aquí i es diu 
Nàstic-Castellgalí o Castellgalí-Nàstic la quota suposa que hauria de quedar-se aquí al 
que la senyora regidora Carme Lledó diu que en tot cas mai cauria en mans de 
l’Ajuntament, cauria a mans del Club Castellgalí.

La senyora regidora Marta Fabregat diu que tanta promoció de viure al poble, si estàs 
cedint és el camp de futbol, com a mínim la quota que paguin que es quedi aquí al poble 
al que el senyor Alcalde li respon que això ho ha de fer el club, ha de ser un acord entre 
clubs.

La senyora regidora Marta Fabregat diu que com a condicional l’Ajuntament podia 
haver comentat el fet de dir, que a que cedeix la instal·lació, i es fa per l’entitat del 
poble, que com a mínim que l’entitat hi guanyi a la qual cosa li respon el senyor regidor 
Òscar Aparicio que se li pot dir al club, se’l pot aconsellar, però no obligar-lo.

La senyora regidora Marta Fabregat diu que l’Ajuntament té una despesa a la qual cosa 
el senyor regidor Òscar Aparicio li respon que el primer any l’Ajuntament ha cregut que 
era convenient que siguin tots els equips en el primer moment i que esls senyors del 
Sant Pau van intentar a fer una fusió amb els veterans de Castellgalí i no els hi ha sortit 
en cap moment perquè els senyors dels veterans de Castellgalí no s’han volgut fusionar 
amb els veterans del Sant Pau i que llavors ells estan, venen a entrenar aquí pagant.

El senyor regidor Tomàs Toledo diu que ell creu que el club privat de Castellgalí ha 
tingut problemes i ho ha mig resolt en aquest tema amb els nens i que s’hagi pactat li 
sembla genial però s’ha de condicionar de que això té una despesa a la qual cosa el 
senyor regidor Òscar Aparicio li respon que no neguen que la gestió del club pot ser 
millor.

La senyora regidora Carme Lledó intervé per dir que si el Gimnàstic hagués vingut a 
l’Ajuntament a demanar el camp, els haurien  obligat a pagar la quota que es té  per 
aquestes instal·lacions però que no ha esta així sinó que han fet una fusió.

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

Codi Segur de Validació a778ecf5a0e749afad7f10481a4586ed001

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

07/11/2017
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
13/11/2017

A
lcald

e

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=034&codigoVerificacion=a778ecf5a0e749afad7f10481a4586ed001


  
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ

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

 email: castellgali@diba.cat      

21

El senyor regidor Tomàs Toledo diu que la gent, la percepció que té és que hi ha 
quelcom que no funciona i pot ser aquest tema, el tema de que fan servir un equipament 
municipal, gent que ve de fora amb tot el carinyo per els nens i que el club de 
Castellgalí creixi però que han de rebre alguna contraprestació i no tan sols de que 
vinguin nens i que aquest club privat és el que s’ha de preocupar d’anar a buscar els 
nens al que el senyor Alcalde li respon que si no ho fa, podria desaparèixer el club.

El senyor regidor Tomàs Toledo li diu que això és com l’entitat del Teatre, que si hi ha 
gent que no s’engresca tancarà i el qui està davant és qui té que fer la feina.

El senyor Alcalde diu que coincideixen i que hi estaran a sobre, i que aquests dies n’han  
parlat amb la regidora i han tingut entrevistes amb el club perquè compleixi els acords 
d’aquest conveni, i més que res perquè és el primer any, i que evidentment és un acord, 
que va fer el club, estratègic, pensant en que guanyaria el Club i guanyaria d’alguna 
manera la gent que tenien i donarien continuïtat al projecte esportiu perquè ells també es 
deuen al club i que  a partir d’aquí valoraran una mica com van les coses i estaran a 
sobre tot el que puguin amb l’entitat i a partir d’aquí que hi hagi activitat esportiva tant 
en el pavelló municipal, com al camp de futbol i que ell creu que això és positiu per a 
tots en general perquè no deixa de ser activitat esportiva i de gent que ve a a visitar el 
poble i gaudeix de tot, i directament no deixa de ser activitat esportiva i activitat 
econòmica d’alguna manera relacionada, per tant, tenen aquesta instal·lació, l’han 
d’aprofitar i en aquest sentit creuen que  també el club de futbol Castellgalí haurà de 
gestionar-ho adequadament perquè són els quins han de comprovar que aquest acord 
que han fet de fusió amb un altre club més gran, no se’ls mengi i això ja els hi han 
traslladat. 

No havent cap assumpte més a tractar i essent les 21 hores i 12 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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