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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 8 DE JUNY DE 2011. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 25 minuts del dia 8 de 
juny de 2011, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de 
celebrar sessió extraordinària, sota la presidència de l’Il.lm. Sr. Alcalde, Cristòfol 
Gimeno i Iglesias i amb l’assistència dels senyors/es regidors/es ,  Òscar Aparcicio i 
Ledesma, Cristina Fabregat i Sintes i Ana Belén Jara i Martínez tots ells i elles adscrits/es 
al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors 
regidors  Jordi Oliveras i Casals i José Manuel Martínez i Sànchez, adscrits al  grup 
municipal de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteixen el senyor regidor Jaume Masqué i Riera, la senyora regidora Rosa Maria 
Serra i Oliva, ambdós adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
P.M.” , ni la senyora regidora Eva Llovet i Castelló, adscrita al grup municipal de 
“Convergència i Unió”, els/les quals han excusat la seva absència a la Secretaria 
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 25 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: 
 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DEL DIA 25 DE MAIG DE 2011. 
 
El senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna observació al 
respecte de l’acta de la sessió ordinària del ple del dia 25 de maig de 2011, l’esborrany de 
la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la present sessió. 
 
En no formular-se cap observació, el ple acorda per unanimitat aprovar l’acta de 
la sessió indicada.  
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 13 hores i 25  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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