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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011. 
 
 
A Castellgalí, el dia 11 de juny de 2011, essent les 12 hores, al Saló de Sessions de la Casa 
de la Vila, es reuneixen els membres electes en les eleccions locals convocades pel Reial 
Decret 424/2011 de 28 de març i celebrades el dia 22 de maig de 2011. 
 
Els/les membres electes de la Corporació assistents, senyors/es Òscar Aparicio i Ledesma, 
Maria Isabel Garcia i Sansegundo,  Cristòfol Gimeno i Iglesias, Xavier Guix i Carrera, Ana 
Belén Jara i Martínez, Carme Lledó i Martínez, Núria Lozano i Arcas, Eva Llovet i Castelló 
i Rosa Maria Serra i Oliva constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, ja que 
sent el seu nombre legal el de nou, han concorregut a la sessió en el mateix número, 
assistits pel Secretari senyor Joan Lluís Obiols i Suari, qui dóna fe, amb l’objecte de 
celebrar sessió pública de constitució del nou Ajuntament, segons s’estableix en l’article 
195 i següents de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, de règim electoral general. 
 
Es procedeix per part del senyor Secretari de la Corporació, a informar als presents del 
procediment de constitució del ple de l’Ajuntament, el qual implica la realització de les 
operacions següents: 
 
1er ) Constitució de la Mesa d’edat formada pels membres electes de major i menor edat. 

 
2on) Acreditació dels membres electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la presentació de la 
Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i del Document Nacional d’Identitat. 
 
3er)  Jurament o promesa del càrrec de regidor i regidora mitjançant la fórmula legalment 
prevista al Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril, i declaració de constitució del ple de 
l’Ajuntament per la presidència de la Mesa d’edat. 
 
4art) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa. 
 
5è) Jurament o promesa del càrrec de l’Alcalde o Alcaldessa. 
 
El senyor Secretari, acte seguit, sol·licita que els càrrecs electes de major i menor edat dels 
nomenats, que són la Sra. Carme Lledó Martínez i el Sr. Xavier Guix Carrera compareguin 
amb ell per tal de  procedir a constituir la Mesa d'Edat, segons el que disposa l'article 195.2 de 
la Llei Electoral, la presidència de la qual correspon a la Sra. Carme Lledó Martínez. 
 
 
 
 
 

 



                          
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

                    Av. Montserrat, s/n – 08297 
                    Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21 
                              Email: castellgali@diba.es 
 

 2

 
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 

 
 

Es procedeix a constituir la Mesa d’Edat, integrada pels càrrecs electes  de major i menor 
edat presents en l’acte, segons disposa l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de 
juny, de règim electoral general, quedant constituïda per la senyora Carme Lledó i 
Martínez, qui en serà la Presidenta, pel senyor Xavier Guix i Carrera, qui en serà vocal i pel 
senyor Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari de la Corporació. 
 
La senyora Presidenta de la Mesa d’edat, Carme Lledó i Martínez, demana en primer lloc als 
membres electes i públic assistent  un minut de silenci per la recent tràgica mort del nen Alek 
Vázquez i Rubinat, la qual cosa s’efectua per part de tots/es els/les presents posant-se 
prèviament dempeus. 
 
Acte seguit diu que avui dia 11 de juny de 2011  ens trobem reunits al saló de  sessions de  
l’Ajuntament de  la nostra vila per a celebrar un dels actes més importants de  la vida política 
d’un poble, com és el de  procedir a la constitució del Ple de  l’Ajuntament i a l’elecció del seu 
Alcalde o Alcaldessa. Diu al respecte que aquest gran honor ha recaigut sobre la seva persona 
no pas per cap mèrit personal, sinó simplement perquè és el càrrec electe de  més edat de  la 
propera legislatura. 
 
Declara per tant constituïda la mesa d’edat i oberta la sessió, sol·licitant al Sr. Secretari que 
enumeri individualment a cadascun dels regidors i regidores electes per ordre de la llista més 
votada a la menys votada i segons l’ordre en que cadascun figuri en la llista corresponent, 
afegint que els regidors i les regidores citats aniran pujant a l’estrada d’un en un i acreditaran 
la seva personalitat amb la presentació i lliurament de la credencial emesa per la Junta 
Electoral de Zona, seient a continuació al lloc que tenen assignat a la Mesa. 
 
Tot seguit, el Sr. Secretari per ordre de la Sra. Presidenta, dóna lectura a les disposicions 
aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes en l’article 
195 de la Llei Orgànica 5/85 de Règim Electoral General de 19 de juny. 
 
Es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat a la comprovació de les credencials 
presentades i emeses per la Junta Electoral de Zona i que han estat lliurades a la Mesa pels 
membres electes seguint l’ordre dels integrants determinat a les llistes electorals, 
començant per la llista més votada i seguint per la menys votada.  
 
Es fa avinent, per part del Sr. Secretari, que els nou càrrecs electes han estat requerits en 
temps i forma de l'obligació de formular davant de la Secretaria la declaració de béns, 
ingressos i possibles causes d'incompatibilitat d'acord amb el que disposa l'article 75.7 de la 
Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i que tots l'han prestat. 
 
Trobades conformes les esmentades credencials, la Presidenta convida als/les membres 
electes a què exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat 
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sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, segons el que disposen els articles 6, 
7, 177 i 178 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General de 19 de juny de 1.985,  no 
manifestant res ningú dels presents al respecte. 

 
Acte seguit es procedeix a donar compliment al Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril en 
relació en relació amb l’art. 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General,  per tal 
que els membres electes puguin prendre possessió dels seus càrrecs, procedint a prestar 
jurament o promesa de complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i de 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fent-ho davant de 
tots els presents i segons la fórmula que conté la pregunta que anirà efectuant el Sr. 
Secretari. 
 
En primer lloc el Sr. Secretari formula la següent pregunta a la Sra. Carme Lledó i Martínez : 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidora de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Carme Lledó i Martínez respon: “Sí, juro”. 
 
En segon lloc, el Sr. Secretari pregunta al Sr. Xavier Guix i Carrera: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidora de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Xavier Guix i Carrera respon: “Sí, prometo”. 
 
En tercer lloc, el Sr. Secretari pregunta al Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias respon: “Sí,  ho  prometo”. 
 
 
En quart lloc, el Sr. Secretari pregunta a la Sra. Rosa Maria Serra i Oliva: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
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Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Rosa Maria Serra i Oliva respon: “ Sí, ho prometo”. 
 
En cinquè lloc , el senyor Secretari pregunta a la senyora Ana Belén Jara i Martínez: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidora de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Ana Belén Jara i Martínez respon: “ Sí, ho prometo”. 
 
En sisè  lloc, el Sr. Secretari pregunta al Sr. Òscar Aparicio i Ledesma: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidora de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Òscar Aparicio i Ledesma respon: “Sí, prometo”. 
 
En setè lloc, el Sr. Secretari pregunta a la Sra. Eva Llovet i Castelló: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidora de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Eva Llovet i Castelló respon: “Sí, ho prometo”. 
  
En vuitè  lloc, el Sr. Secretari pregunta a la senyora Maria Isabel García i Sansegundo:  
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Maria Isabel García i Sansegundo respon:  “Sí, ho prometo”. 
 
En novè lloc el Sr. Secretari pregunta a la Sra. Núria Lozano i Arcas: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
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Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Núria Lozano i Arcas respon: “Sí, ho prometo”. 
 
A continuació, la Presidenta de la Mesa d’Edat declara constituït el ple de l’Ajuntament de 
Castellgalí. 
 
 
 

ELECCIÓ DE L’ALCALDE/SSA: 
 
 
La Sra. Presidenta indica que acte seguit es procedirà a l’elecció del càrrec d’Alcalde-
President de  la Corporació, pel qual sol.licita que el Sr. Secretari  informi del procediment 
a seguir d’acord amb la legislació electoral. 
 
El Sr. Secretari fa avinent als presents que segons el que disposa l’ article 196 de la Llei 
Orgànica 5/1985 de 19 de juny de règim electoral general  a la mateixa sessió de constitució de 
la Corporació es procedeix a l'elecció de l'Alcalde, d'acord amb el procediment següent: 
 
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin la seva llista electoral corresponent. 
 
b) Si un d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, és proclamat electe. 
 
c) Si cap d'ells obté dita majoria és proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista que 
hagi obtingut el més gran número de vots al municipi. En cas d'empat, el mateix es resoldrà 
per sorteig. 
 
La votació serà secreta i a  l’efecte els Srs. i Sres.  Regidors/es disposen d’una papereta en la 
que poden indicar a quin candidat voten pel càrrec d’Alcalde/ssa marcant el requadre amb una 
“X” i introduint després la papereta en el sobre i aquest en l’urna que hi ha a la Mesa. La 
votació es farà per l’ordre en que la Secretaria vagi anomenant als senyors i senyores regidors, 
votant en penúltim lloc el vocal de la Mesa d’Edat i en darrer lloc la Presidenta.  
 
Prèviament la Presidència ha de preguntar als srs. regidors caps de les respectives llistes 
electorals si accepten ser candidats pel càrrec d'Alcalde-President. 
 
La Sra. Carme Lledó i Martínez, com a presidenta de  la Mesa d’Edat pregunta al Sr. Cristòfol 
Gimeno i Iglesias  si com a cap de  llista del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés 
Municipal, accepta ser candidat al càrrec d’Alcalde-President de  l’Ajuntament de  Castellgalí, 
al qual el Sr. Gimeno respon afirmativament. 
 
A continuació la Sra. Carme Lledó i Martínez com a presidenta de  la Mesa d’Edat pregunta a 
la Sra. Eva Llovet i Castelló i Casals  si com a cap de  llista de Convergència i Unió, accepta 
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ser candidat al càrrec d’Alcaldessa-Presidenta de  l’Ajuntament de  Castellgalí, al qual la Sra. 
Llovet respon afirmativament. 
 
La Sra. Presidenta disposa que es procedeixi a la votació secreta del càrrec d’Alcalde/ssa per 
part dels regidors presents, i una vegada efectuada la votació i efectuat l’escrutini anuncia el 
resultat del mateix que és el següent:    
 

  
− Vots emesos: 9 
− Vots vàlids 9  
− Vots en blanc 0 
− Vots nuls 0 
 
 
Distribuint-se les paperetes vàlides de la següent manera: 
 
   Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias,   5 vots 
   Sra. Eva Llovet i Castelló,  4 vots 
 
En conseqüència, sent 9 el número legal de membres de la Corporació i 5 la majoria 
absoluta legal, resulta electe el Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias, procedint Sra. Presidenta ha 
proclamar com Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí al Sr. Cristòfol Gimeno i 
Iglesias. 
 
La Sra. Presidenta de la Meda d’Edat pregunta al Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias si aquest 
accepta el càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí, a la qual cosa respon 
aquest que sí. 
 
La Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat exposa que abans de prendre possessió del càrrec 
d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí, el Sr. Cristòfol Gimeno ha de prestar el 
jurament o promesa d’acord amb el que disposen els articles 18 del Reial Decret 781/1986 
de 18 d’abril i 40.2 del R.O.F.R.J.E.L. aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, fet 
pel qual sol·licita que el Sr. Secretari procedeixi a efectuar la pregunta que conté la fórmula 
del Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril. 
 
El Sr. Secretari formula la següent pregunta al Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President 
de  la Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias respon, “Sí, ho prometo”. 
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La Sra. Carme Lledó i Martínez, Presidenta de la Mesa d’edat, manifesta que queda investit 
com Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí l’Il·lm. Sr. Cristòfol Gimeno i 
Iglesias, a qui se li lliura l’acta d’arqueig a data d’avui. 
 
Finalment i, complert l’objecte de la convocatòria de la present sessió, la Sra. Presidenta de 
la Mesa d’Edat cedeix la Presidència de la sessió a l’Il·lm. Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias, 
Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí,  qui pren la paraula per donar moltes 
gràcies als presents i que si bé podia ser esperat, avui torna a ser un dia especial per a ell, ja 
que avui de nou, aquest poble que porta al cor l’ha tornat a posar al capdavant com al seu 
representant institucional i de govern, i que el poble ha volgut que segueixi sent el seu 
Alcalde. 
 
Acte seguit indica que creu que és de justícia fer un esment i un recordatori especial per 
aquelles persones, homes i dones que fa quatre anys estaven en aquesta situació i van 
prendre possessió com a regidors i regidores, i que per diferents motius, per decisions 
personals, per circumstàncies diverses, avui no han pres possessió com a regidors i 
regidores, i per tant, demana en aquest ple, constituït avui solemnement, i a tots els veïns i 
veïnes que avui ens acompanyen, un aplaudiment efusiu, emocionat per tota la dedicació, 
per tot l’esforç, per tota la feina, les hores de treball que han destinat, les persones que com 
diu, fa quatre anys van prendre possessió, en aquest sentit el Sr. Jose Manuel Martínez, el 
Sr. Jordi Oliveras, la Sra. Elvira Sintes, la Sra. Cristina Fabregat i el Sr. Jaume Masqué.  
 
A continuació manifesta que és un orgull i una alegria emocionant, per a ell poder tornar a 
assumir aquest nou repte i tal com ha fet en altres ocasions, abans de cloure la seva 
intervenció, cedirà la paraula a la Sra. Eva Llovet perquè si vol i ho desitja els dirigeixi unes 
paraules.  
 
La senyora regidora Eva Llovet i Castelló pren la paraula per dir que desitja felicitar als 
regidors i regidores que ens deixen, per la seva feina feta, i donar l’enhorabona als que entren 
de nou, i també  als que ja hi eren, els quals ja en saben una mica, no encara del tot, com 
funciona, però que en van aprenent. Afegeix que  són aquí per això, son aquí per fer també 
una oposició constructiva com han fet sempre, per a col·laborar i estan  disposats a donar 
suport en totes aquelles coses en les que el seu programa i tots ells hi estiguin d’acord, coses 
que ells creguin que afavoriran a Castellgalí, i estaran doncs en l’oposició en aquelles coses 
que pensin que no afavoreixen o que no construeixen segons  la seva visió el poble. Conclou 
dient que s’ofereixen per a col·laborar en el que faci falta, com sempre, i a treballar per a 
Castellgalí dient que  enhorabona a tots i  moltes felicitats al Sr. Alcalde per la seva nova 
elecció pel càrrec. 
 
Intervé a continuació el senyor Alcalde per a donar les gràcies a la senyora regidora Eva 
Llovet per la seva intervenció i que una vegada proclamat oficialment com Alcalde vol 
felicitar també a tots i a totes els regidors i les regidores que avui han pres possessió per a 
treballar per a Castellgalí, i per a comprometre’s amb el nostre poble. Afegeix que també vol 
fer una menció especial en aquest moment, a totes aquelles persones, a totes les quines 
formaven part de les diferents llistes municipals de diferents partits, i que no han estat 
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escollits ja que la seva aportació i la seva participació, els han fet esperonar més que mai a tots 
i a totes per a donar el millor de cadascun per a Castellgalí. Indica al respecte que també els 
han fet donar compte de la pluralitat del nostre municipi, de  la diversitat de persones d’idees 
diferents, però amb un únic objectiu, treballar per a Castellgalí. Afegeix que la campanya, la 
pre-campanya, les eleccions municipals, ja han passat, ja són d’alguna manera història, i ara 
els correspon, els toca i tenen la responsabilitat de mirar endavant, a tots els regidors i 
regidores encoratjar-los a treballar amb constància, amb tenacitat, i amb humilitat pel nostre 
poble, i dir-los també d’una manera solemne que ell mateix és l’Alcalde de tots els veïns i 
veïnes del nostre poble, i que els presents són regidors i regidores de tots els veïns i veïnes del 
nostre poble. Prossegueix dient que evidentment, no poden renunciar ni renegar dels seus 
idearis polítics, ni dels seus programes electorals, però el que sí que els demana, és que es 
posin sempre a treballar i que posin per endavant els interessos del poble, el benestar de totes 
les persones del nostre poble.  
 
Diu així mateix que les persones són el seu deure, i a ells es deuen, ells són els que decidiran 
si han complert o no amb ells, si bé és clar que el resultat electoral del passat 22 situarà a uns 
regidors i regidores en àrees de més responsabilitat i amb més  capacitat de decisió, a d’altres 
regidors i regidores amb tasques de fiscalització i d’oposició, però tant important és una feina, 
com una altra, i els demana que siguin tots i totes lleials a la institució que representen i al seu 
poble. Demana també que demostrin maduresa i sensibilitat per aquesta feina, i també orgull, 
orgull de Castellgalí, perquè diu que avui Castellgalí ha canviat molt, ja no és aquell poble 
oblidat per la comarca, ja no és un poble on hi viu, on hi vivia molt poca gent, Castellgalí ha 
crescut, l’han fet créixer entre tots i totes, no només ell com a Alcalde, sinó també en l’època 
d’anteriors alcaldes, des de les eleccions democràtiques, citant al Sr. Mateu Vila, que avui és 
present a la sessió, al Sr. Joan Vila i especialment també al Sr. Florenci Pons, donant-los les 
gràcies a tots ells també per la seva dedicació, i pel seu esforç en aquells moments també 
difícils i complicats del nostre poble.  
 
Afegeix que tal com deia, no només han crescut i ens s’han fet grans, ham madurat, tenen 
equipaments de qualitat que mai s’haguessin imaginat, tenen teixit empresarial que fa molts 
anys va desaparèixer, tenen possibilitats econòmiques, tenen persones i ciutadans amb ganes 
de participar, tenen tots i totes il·lusió i esperança per aquesta feina, per tant, a tots i a totes, 
regidors i regidores de Castellgalí, els demana orgull i força, si bé ara també tenen molts 
reptes per endavant, moltes necessitats que cobrir, moltes mancances, moltes persones a les 
que ajudar, que ho estan passant malament, i també tenen treballadors i treballadores a l’atur, i 
per tant, la nostra feina, i la de tots plegats, és la de representar i defensar totes aquestes 
necessitats i problemàtiques ja que no podran estar mai satisfets al 100% de la seva feina, i 
dels resultats que hagin obtingut, fins que no percebin que totes les persones a les quals 
representen, no ho passen malament.  
 
Conclou dient que no poden defallir, ni perdre de vista quina és la seva missió i objectiu, cal 
que treballin i s’esforcin amb convicció, i no pot acabar sense dir-los que per a ell, com deia al 
principi, a títol personal, és aquest dia especial, aquest dia emocionant, i els pot assegurar, 
amb la ma al cor, que assumeix aquest nou repte amb tota la responsabilitat, ànim i empenta 
com el primer dia.  Diu al respecte que des d‘aquell 13 de juny del 1999, que Castellgalí, els 
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veïns i veïnes del poble, van confiar en el projecte de poble que ell encapçalava i que fins ara, 
fins avui, han passat molts dies, han tingut moltes dificultats, han tingut alegries, han tingut 
tristeses, s’han tingut que esforçar molt, han tingut moments de desànim, de canvis, de reptes, 
d’il·lusió, de sofriment, però el que els pot assegurar, es que està satisfet d’haver deixat i de 
seguir-ho fent, a partir d’ara, els millors anys de la seva vida per Castellgalí. Per tant, diu, les 
coses han canviat però segueix com deia abans, esperonat, amb ganes, amb molta il·lusió, i 
amb ganes de treballar pel nostre poble, i demana que se li permeti, per acabar, una altra 
llicència personal la qual consisteix en que  no pot, ni vol acabar sense donar les gràcies a la 
seva família, a la Laura, al seus fills, als seus pares, als pares de la Laura, per haver-li fet 
costat en tots aquests moments difícils, per perdonar-li les seves absències, ja que  sense ells, 
res tampoc no tindria sentit. 
 
Per últim dóna moltes gràcies a tothom  i acaba, demanant a tots, regidors i regidores i públic 
assistent que cridin amb ell un visca a Castellgalí i un  visca a Catalunya.  
 
Acte seguit, essent les dotze hores i trenta-sis minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, i per a 
constància del tractat i dels acords adoptats estenc la present acta , de tot el qual en dono fe 
amb la meva signatura. 
 
L’Alcalde,  El Secretari, 
 
 
 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias. Joan Lluís Obiols i Suari. 


