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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 4 DE MARÇ DE 2011. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 30 minuts del dia 4 
de març 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, Jaume Masqué i Riera, Rosa Maria Serra i Oliva, tots ells i elles adscrits/es al 
grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com de la senyora 
regidoras Eva Llovet i Castelló, i dels senyors regidors Jordi Oliveras i Casals i José 
Manuel Martínez i Sánchez,  adscrita/s al  grup municipal de “Convergència i Unió". 
 
No hi assisteix la senyora regidora adscrita al  grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, Cristina Fabregat i Sintes qui ha excusat prèviament la 
seva absència. 
 
Hi assisteix com a Secretari el senyor Joan Lluís Obiols i Suari qui ho és de la 
Corporació. 
 
El senyor Alcalde, abans d’obrir la sessió, exposa al ple que el caràcter extraordinari de 
la sessió es degut a la urgència que concorre principalment  pel que respecta al primer 
punt de l’ordre del dia, consistent en la presa de possessió del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Castellgalí de la senyora Ana Belén Jara i Martínez per renúncia 
Serveis de Catalunya 2011-2012 fineix el proper dia 7 de maig i no es pot demorar fins 
a la propera sessió ordinària l’adopció de l’acord que correspongui. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 13 hores i 33 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.  PRESSA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT DE 

CASTELLGALÍ DE LA SRA. ANA BELÉN JARA I MARTÍNEZ. 
 
 
Atès que per acord del ple de la corporació en sessió de data 26 de gener de 2011 es va 
acordar prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de 
Castellgalí de la senyora Elvira Sintes i Martí així com declarar la vacant d’un lloc de 
regidor/a pertanyent al grup polític municipal  del “Partit dels Socialistes de Catalunya-
Progrés Municipal”. 
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Vist que la Junta Electoral Central amb data 16 de febrer de 2011 ha expedit la 
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor de la senyora Ana Belén Jara i 
Martínez, qui es va presentar per la llista electoral del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Progrés Municipal” a les darrers eleccions municipals celebrades amb data 
27 de maig de 2007. 
 
Atès el que determina l’article 7 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic dels ens locals aprovat pel Real Decret 2658/1986, de 28 de novembre, així com 
l’article 195.3 de la Llei Orgànica 5/85 de Règim Electoral General de 19 de juny. 
 
Es procedeix per part del senyor Secretari de la Corporació a la comprovació de la 
credencial emesa per la Junta Electoral Central i presentada per la senyora Ana Belén 
Jara i Martínez. 
 
Es fa avinent, per part del Sr. Secretari, que la nova càrrec electa ha estat requerida 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 la senyora Ana 
Belén Jara i Martínez ha procedit a prestar les esmentades declaracions. 
 
Trobada conforme la credencial presentada, el senyor Alcalde convida a la senyora 
regidora electa a què exposi en aquest acte si l’afecta alguna causa d’incompatibilitat 
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,  manifestant que no la senyora Ana Belén Jara i Martínez. 

 
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 la senyora membre electa pugui prendre possessió del seu càrrec, 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 efectuarà el 
Sr. Secretari. 
 
El Sr. Secretari formula la següent pregunta a la Sra. 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 Belen Jara i Martínez respon: “Si ho prometo”  
 



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

 3

 
Acte seguit el senyor Alcalde declara  que la Sra. Ana Belén Jara i Martínez ha pres 
possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí i la felicita amb tal motiu, 
donant-li tot seguit la paraula. 
 
Pren la paraula a continuació la senyora regidora Ana Belén Jara per a dir que  en 
primer lloc vol donar les gràcies a tothom per la confiança dipositada, als membres de la 
meva corporació i també als de la oposició, que a la fi no deixen de ser companys en 
aquesta feina que volen desenvolupar. Afegeix que desitja poder realitzar la seva feina 
amb el respecte que tothom es mereix i sobretot amb el respecte que es mereix el nostre 
poble. Aprofita aquest moment, a pesar d’haver-ho fet ja i ara sí com a regidora, per 
donar-li les gràcies a la seva predecessora la senyora Elvira Sintes per la feina ben feta i 
fer-li arribar que espera fer-ho tan bé com ella ho ha fet. Conclou dient que finalment es 
posa a disposició d’aquest Ajuntament i res més.  
 
El senyor Alcalde agreix les paraules de la senyora regidora i disposa que es passi al 
següent punt de l’ordre del dia. 
 
2. DONAR COMPTE DEL DECRETS DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA DE DATA 25 

DE FEBRER DE 2011 (NÚM. 60/11 I NÚM. 61/11). 
 

     El senyor Alcalde procedeix a donar compte al ple de dos decrets dictats amb data 25 de febrer 
de 2011 amb motiu de la necessària reestructuració del cartipàs municipal esdevinguda per la 
renúncia al càrrec de regidora de la senyora Elvira Sintes i Martí i la posterior presa de 
possessió del càrrec de la senyora regidora Ana Belen Jara i Martínez. 

 
 En primer lloc procedeix a donar compte del Decret inscrit al Llibre oficial de resolucions de 

l’Alcaldia amb el núm . 60/11 el qual transcrit literalment, diu: 
 

 “DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Vist que per renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí de la senyora Elvira Sintes i 
Martí, la Junta Electoral Central, de conformitat amb el que disposa l’artícle 19.1 l) de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General de 19 de juny de 1985, ha emès amb data 16 de febrer de 2011, credencial de 
consellera d’aquest Ajuntament a la senyora Ana Belén Jara Martínez, d’acord amb la  llista electoral 
presentada pel “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” a les darreres eleccions 
municipals celebrades el dia 27 de maig de 2007. 
 
Considerant que la senyora Ana Belén Jara Martínez ha de prendre possessió del càrrec de regidora 
d’aquest Ajuntament a la sessió extraordinària que es preveu celebrar el proper dia 4 de març de 2011. 
 
Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament de data 28 de juny de 2007, un cop 
celebrades les eleccions locals indicades i constituït l’actual  Ajuntament, i amb l’objecte de dotar d’una 
major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta Alcaldia va considerar necessari, en ús de les 
facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local i 56 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya,  procedir a l’establiment  d’un règim de delegacions de 
competències en favor de diferents regidors/es. 
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Vista tanmateix  la necessitat de procedir a l’establiment de l’organització municipal, en exercici de la 
potestat d’autoorganització  que els articles 4.1 a ) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
de Règim Local i 8.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que de conformitat amb la legislació a la que s’ha fet referència anteriorment, aquesta Alcaldia pot 
delegar l’exercici de les seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos  als 
articles 21.3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i per l’article 13 
de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, en els quals es regulen les competències que no poden ser objecte de 
delegació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que té legalment conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Efectuar la delegació de forma genèrica de les atribucions indicades a l’apartat 2on de la part 
dispositiva del Decret de data 28 de juny de 2007, en favor de la senyora regidora Ana Belén Jara 
Martínez i pel que respecta a les àrees que s’indiquen a continuació: 

 
- Àrea d’atenció a les persones: Serveis socials, joventut, gent gran i de la dona. 

 
- Àrea de Comunicació, Promoció econòmica i Turisme. 
 

En cas d’absència, vacant o malaltia del regidor/a titular de l’Àrea, operarà la seva substitució en la 
persona de l’Alcalde-President de la Corporació,. 
 
Segon: Les atribucions delegades s’hauran d’exercir en els termes i dins dels límits d’aquesta delegació, 
no sent susceptibles de ser delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor. 
 
Les resolucions que s’adoptin per delegació s’entendran dictades per aquesta Alcaldia com a titular de la 
competència originària, a la qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació, sent per tant 
aquestes executives i presumptament legítimes. 
 
Tercer: Aquestes delegacions, en conformitat amb el que disposa l’article 44 del R.O.F.R.J.E.L. aprovat 
pel R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, tindran efecte des del dia següent a la data de notificació d’aquest 
Decret a la regidora afectada, i tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació 
d’aquesta Alcaldia. 
 
Quart: Notificar aquesta resolució a la regidora afectada, entenent-se acceptada la competència delegada 
de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra, o es fa ús de la 
delegació. 
 
Cinquè: Donar compte al Ple de la Corporació d’aquesta resolució al primera sessió que tingui lloc i 
publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província en compliment del que disposa l’article 44.2 del 
text legal abans esmentat. 
 
Sisè: Supeditar l’eficàcia jurídica de la present resolució a la presa de possessió del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament de Castellgalí de la senyora Ana Belén Jara Martínez. 
 
Castellgalí, 25 de febrer de 2011. 
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L’Alcalde-President:     Davant meu, 
       El Secretari: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.”. 

 
Acte seguit el senyor Alcalde procedeix a donar compte del Decret inscrit al Llibre 
oficial de resolucions de l’Alcaldia amb el núm. 61/11, el qual transcrit literalment, diu: 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Atès que el ple de l’Ajuntament de Castellgalí, a la sessió extraordinària d’organització i funcionament de 
data 6 de juliol de 2007 es va aprovar  la creació de les Comissions informatives permanents de 
l’Ajuntament de Castellgalí, així com es va facultar a l’Alcaldia per tal que dicti Decret resolent la 
composició de les comissions informatives permanents d’acord amb les adscripcions dels seus membres 
formulades pels grups municipals. 
 
Vist que a la sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de data 4 de març de 2011 es preveu que 
prengui possessió del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament la senyora Ana Belén Jara Martínez, per 
renúncia de la senyora Elvira Sintes i Martí, una vegada ja ha estat emesa la credencial del càrrec per la 
Junta Electoral Central amb data 16 de febrer de 2011. 
 
Considerant que pe Decrte d’aquesta Alcaldia-Presdiència de data 18 de juliol de 2007 es va resoldre 
declarar efectuada la composició de les Comissions Informatives Permanents del ple de l’Ajuntament de 
Castellgalí segons les sol·licituds formulades pels grups municipals “Convergència i Unió” i “PSC-PM”  
per la seva designació de representants i suplents, i que la senyora Elvira Sintes figurava com a vocal 
titular o suplent del grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.” a les següents 
comissions: 
 
- Comissió Informativa Permanent de Cultura i festes. 
 

 Vocals titulars:  Vocals suplents 
 
PSC-PM:  Rosa Maria Serra i Oliva Elvira Sintes i Martí 
CIU:  José Manuel Martínez i Sánchez  Jordi Oliveras i Casals 

 
 
- Comissió Informativa Permanent d’atenció a les persones: Serveis socials, joventut, gent gran i de la 

dona. 
 

 Vocals titulars:  Vocals suplents 
 
PSC-PM:  Elvira Sintes i Martí Rosa Maria Serra i Oliva 
CIU:  Eva Llovet i Castelló  Jordi Oliveras i Casals 

 
- Comissió Informativa Permanent de relacions institucionals i participació ciutadana. 

 
 Vocals titulars:  Vocals suplents 
 
PSC-PM:  Elvira Sintes i Martí Òscar Aparicio i Ledesma 
CIU:  Eva Llovet i Castelló  Jordi Oliveras i Casals  
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- Comissió Informativa Permanent Comunicació, Promoció econòmica i Turisme. 
 

 Vocals titulars:  Vocals suplents 
 

PSC-PM:  Elvira Sintes i Martí Òscar Aparicio i Ledesma  
CIU:  Eva Llovet i Castelló Jordi Oliveras i Casals  

 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Nomenar com a vocal titular en representació del  grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.” la senyora Ana Belén Jara Martínez a les comissions informatives permanents  d’atenció 
a les persones: Serveis socials, joventut, gent gran i de la dona,  de relacions institucionals i participació 
ciutadana i de Comunicació, Promoció econòmica i Turisme. 
 
Segon: Nomenar com vocal suplent en representació del  grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.” la senyora Ana Belén Jara Martínez a la comissió informativa permanent de Cultura i 
festes. 
 
Tercer: Supeditar l’eficàcia jurídica dels precedents acords a la presa de possessió com a regidora de 
l’Ajuntament de Castellgalí de la senyora Ana Belén Jara Martínez. 
 
Quart: Donar compte dels precedents acords al ple de la Corporació a la propera sessió que se celebri. 
 
Castellgalí, 25 de febrer de 2011. 
 
L’Alcalde-President:    Davant meu, 
      El Secretari: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.”. 
  

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS LOCALS I PATRIMONI SOBRE 
DONAR-SE EL PLE PER ASSABENTAT DE LA NOVA COMPOSICIÓ DEL GRUP 
MUNICIPAL DEL “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-P.M.” 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així 
s’efectua i el qual transcrit literalment diu: 
 
“Vist que per renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí de la 
senyora Elvira Sintes i Martí, la Junta Electoral Central, de conformitat amb el que 
disposa l’article 19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General de 19 de juny de 1985, 
ha emès amb data 16 de febrer de 2011, credencial de consellera d’aquest Ajuntament a 
la senyora Ana Belén Jara Martínez, d’acord amb la  llista electoral presentada pel 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” a les darreres eleccions 
municipals celebrades el dia 27 de maig de 2007. 
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Considerant que a l’actual sessió del ple, en un punt de l’ordre del dia anterior, la 
senyora Ana Belén Jara Martínez ha pres possessió del càrrec de regidora d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya i 23 a 29 del R.O.F.R.J.E.L, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, 
actualment hi ha constituïts els següents Grups Municipals amb els regidors/es i els/les 
portaveus que s’indiquen: 

 
- Grup Municipal de Convergència i Unió (CIU): 
 
- Regidors/es adscrits/es: Senyor Jordi Oliveras i Casals, senyora Eva Llovet i 

Castelló i senyor José Manuel Martínez i Sánchez. 
 

-  Portaveu: Senyora Eva Llovet i Castelló. 
 
- Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès Municipal 

(PSC-PM): 
 

- Regidors/es adcrits/es: Senyor Cristòfol Gimeno i Iglesias, senyora Elvira Sintes 
i Martí, senyor Jaume Masqué i Riera, senyora Rosa Maria Serra i Oliva, senyor 
Òscar Aparicio i Ledesma i senyora Cristina Fabregat i Sintes.   

 
- Portaveu: Senyor Òscar Aparicio i Ledesma. 

 
Atès que el senyor portaveu del grup municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-P.M.”, Òscar Aparicio i Ledesma, mitjançant escrit de data 25 de febrer de 
2011 (registre d’entrada núm. 313)  ha sol·licitat l’adscripció de la senyora Ana Belén 
Jara i Martínez al  grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, la 
Comissió informativa permanent de Governació, Serveis Locals i Patrimoni de 
l’Ajuntament de Castellgalí, acorda per unanimitat elevar a la consideració i aprovació, 
si s’escau, del ple de Corporació, els següents, 
 

ACORDS: 
 
Primer: Donar-se per assabentat de l’adscripció de la senyora regidora Ana Belén Jara 
Martínez al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”. 
 
Segon: Notificar el precedent acord als portaveus dels grups municipals constituïts a 
l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.”. 
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Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació, el ple acorda per 
unanimitat la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum, l’adopció dels 
acords de la mateixa conté i que són els que es transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Donar-se per assabentat de l’adscripció de la senyora regidora Ana Belén Jara 
Martínez al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”. 
 
Segon: Notificar el precedent acord als portaveus dels grups municipals constituïts a 
l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS LOCALS I PATRIMONI SOBRE EL 
RECONEIXEMENT DE LA DEDICACIÓ PARCIAL DE LA SRA. REGIDORA ANA 
BELÉN JARA I MARTÍNEZ. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així 
s’efectua i el qual transcrit literalment diu: 
 
“Vist que per renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí de la 
senyora Elvira Sintes i Martí, la Junta Electoral Central, de conformitat amb el que 
disposa l’article 19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General de 19 de juny de 1985, 
ha emès amb data 16 de febrer de 2011, credencial de consellera a la senyora Ana Belén 
Jara Martínez, d’acord amb la  llista electora presentada pel “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Progrés Municipal” a les darreres eleccions municipals celebrades el dia 27 
de maig de 2007. 
 
Considerant que a l’actual sessió del ple, en el seu punt de l’ordre del dia anterior, la 
senyora Ana Belén Jara Martínez ha pres possessió del càrrec de regidora d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist que per Decret d’aquesta Alcaldia-Presidència de data 25 de febrer de 2010, s’ha 
resolt efectuar la delegació de forma genèrica de les atribucions enumerades a l’apartat 
segon del Decret de la pròpia Alcaldia de data 28 de juny de 2007, a favor de la senyora 
Ana Belen Jara Martínez,  suspenent l’eficàcia jurídica de la resolució fins que la 
interessada hagi pres possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí: 
 

- Àrea d’atenció a les persones: Serveis socials, joventut, gent gran i de la 
dona. 

- Àrea de comunicació, promoció econòmica i turisme. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985 de 2 d ‘abril,  
Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança i 166 del Decret Legislatiu 
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2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya i amb l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1.986 de 28 de novembre, els 
membres de les Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici 
del seu càrrec, quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així 
com a percebre indemnitzacions en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
Corporació, en concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col.legiats dels quals formen part. 
 
La Comissió informativa permanent de Governació, serveis locals i patrimoni de 
l’Ajuntament acorda per dos vots a favor, els quals es corresponen als dos senyors 
regidors adscrits al  grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, i 
una abstenció, la qual es correspon al senyor regidor adscrit del grup municipal de 
“Convergència i Unió", elevar a la consideració del ple, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció dels següents 
 

 
ACORDS: 

 
 
Primer: Establir, amb efectes del dia 4 de març de 2011, a favor de la senyora regidora 
d’aquest Ajuntament Ana Belén Jara Martínez, l’exercici de les seves funcions en règim 
de dedicació parcial amb la retribució que a continuació s’indica,  així com donar-la 
d’alta en el règim general de la Seguretat Social: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribució 
Mensualitat 

Dedicació 
mínima 

hores/mes 
Ana Belén Jara 
Martínez 

Regidora delegades de les àrees 
d’atenció a les persones i 
comunicació, promoció econòmica i 
turisme 

382,25 
€/mes 

Parcial 
35 h/mes 

 
 
La percepció d’aquesta retribució portarà inherent l’exercici de les funcions 
anteriorment detallades, les quals comporten les atribucions que han estat delegades als 
senyors i senyores regidors de forma genèrica en el Decret d’aquesta Alcaldia de data 
28 de juny de 2007,  i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 35 hores al mes, 
essent compatible la dedicació parcial reconeguda amb l’exercici d’altres activitats 
retributives, públiques o privades, en els termes previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb el disposat 
per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració  pública. 
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Segon: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i 
a la senyora Regidora afectada, fent constar  que s’entendrà acceptat aquest règim per 
l’afectatada, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a 
la seva notificació. 
 
Tercer: Comunicar els precedents acords a les empreses o altres entitats públiques o 
privades en les que el regidor o regidora  afectat desenvolupi la seva activitat laboral, als 
efectes del que disposa l’article 46 de l’estatut dels treballadors als efectes de 
l’excedència forçosa. 
 
Quart: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler oficial 
d’edictes de la Corporació els precedents acords. 
 
 No obstant, el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
A la fase de debat, la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló, exposa que el seu grup s’abstindrà en la votació perquè entenen 
que es una organització que ha fet el grup de govern, en la que ells no hi han participat i  
que segurament farien diferent. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació, el ple acorda per cinc vots 
a favor, els quals es corresponen als/a les senyors/es cinc regidors/es del grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” presents a la sessió, i tres 
abstencions, les quals es corresponen a la senyora regidora i senyors regidors adscrits al 
grup municipal de “Convergència i Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència, i pel 
mateix quòrum, l’adopció dels acords que la mateixa conté que són els que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Establir, amb efectes del dia 4 de març de 2011, a favor de la senyora regidora 
d’aquest Ajuntament Ana Belén Jara Martínez, l’exercici de les seves funcions en règim 
de dedicació parcial amb la retribució que a continuació s’indica,  així com donar-la 
d’alta en el règim general de la Seguretat Social: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribució 
Mensualitat 

Dedicació 
mínima 

hores/mes 
Ana Belén Jara 
Martínez 

Regidora delegades de les àrees 
d’atenció a les persones i 
comunicació, promoció econòmica i 
turisme 

382,25 
€/mes 

Parcial 
35 h/mes 

 
 
La percepció d’aquesta retribució portarà inherent l’exercici de les funcions 
anteriorment detallades, les quals comporten les atribucions que han estat delegades als 
senyors i senyores regidors de forma genèrica en el Decret d’aquesta Alcaldia de data 
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28 de juny de 2007,  i una presència efectiva mínima a l’Ajuntament de 35 hores al mes, 
essent compatible la dedicació parcial reconeguda amb l’exercici d’altres activitats 
retributives, públiques o privades, en els termes previstos a l’article 75 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en concordança amb el disposat 
per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració  pública. 
 
Segon: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i 
a la senyora Regidora afectada, fent constar  que s’entendrà acceptat aquest règim per 
l’afectatada, de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a 
la seva notificació. 
 
Tercer: Comunicar els precedents acords a les empreses o altres entitats públiques o 
privades en les que el regidor o regidora  afectat desenvolupi la seva activitat laboral, als 
efectes del que disposa l’article 46 de l’estatut dels treballadors als efectes de 
l’excedència forçosa. 
 
Quart: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler oficial 
d’edictes de la Corporació els precedents acords. 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS LOCALS I PATRIMONI SOBRE LA 
DESIGNACIÓ DEL/DE LA REGIDOR/A REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT 
AL CONSORCI DE FORMACIÓ I INICIATIVES DEL BAGES SUD. 

 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura del 
dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així 
s’efectua i el qual transcrit literalment diu: 
 
“Vist que per renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament de Castellgalí de la 
senyora Elvira Sintes i Martí, la Junta Electoral Central, de conformitat amb el que 
disposa l’article 19.1 l) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General de 19 de juny de 1985, 
ha emès amb data 16 de febrer de 2011, credencial de consellera a la senyora Ana Belén 
Jara Martínez, d’acord amb la  llista electora presentada pel “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Progrés Municipal” a les darreres eleccions municipals celebrades el dia 27 
de maig de 2007. 
 
Considerant que a l’actual sessió del ple, en un punt de l’ordre del dia anterior, la 
senyora Ana Belén Jara Martínez ha pres possessió del càrrec de regidora d’aquest 
Ajuntament. 
 
Vist que el ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària d’organització i funcionament 
del dia 6 de juliol de 2007, de conformitat amb el que disposa l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, aprovat pel RD 
2568/1986 de 28 de novembre, va acordar nomenar com a representants de 
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l’Ajuntament de Castellgalí al Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud a 
l’Il·lm. senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias i a la senyora primera Tinent 
d’Alcalde, Elvira Sintes i Martí, designant com a suplents a la senyora regidora Cristina 
Fabregat i Sintes  i a la senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva respectivament. 
 
La Comissió informativa permanent de Governació, serveis locals i patrimoni de 
l’Ajuntament acorda per dos vots a favor, els quals es corresponen als dos senyors 
regidors adscrits al  grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, i 
una abstenció, la qual es correspon al senyor regidor adscrit del grup municipal de 
“Convergència i Unió", elevar a la consideració del ple, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció dels següents 
 

 
ACORDS: 

 
 
Primer: Nomenar com a representant titular de l’Ajuntament de Castellgalí, a la Junta 
General del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, en substitució de la 
senyora Elvira Sintes i Martí, la senyora regidora Ana Belén Jara Martínez. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord al Consorci de Formació i Iniciatives del 
Bages Sud.”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació, el ple acorda per cinc vots 
a favor, els quals es corresponen als/a les senyors/es cinc regidors/es del grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” presents a la sessió, i tres 
abstencions, les quals es corresponen a la senyora regidora i senyors regidors adscrits al 
grup municipal de “Convergència i Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència, i pel 
mateix quòrum, l’adopció dels acords que la mateixa conté que són els que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Nomenar com a representant titular de l’Ajuntament de Castellgalí, a la Junta 
General del Consorci de Formació i Iniciatives del Bages Sud, en substitució de la 
senyora Elvira Sintes i Martí, la senyora regidora Ana Belén Jara Martínez. 
 
Segon: Donar trasllat del precedent acord al Consorci de Formació i Iniciatives del 
Bages Sud. 
 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

PERMANENT DE GOVERNACIÓ, SERVEIS LOCALS I PATRIMONI SOBRE 
L’APROVACIÓ DE LA RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA DE DATA 23 DE FEBRER DE 2011 (NÚM. 55/11) D’APROVACIÓ 
INICIAL DE L’EXPEDIENT DE DENOMINACIÓ DEL NOM D’UN CARRER DEL 
CASC ANTIC I LA SEVA INCLUSIÓ AL NOMENCLÀTOR DEL MUNICIPI.  
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El senyor Alcalde exposa al ple que aquest és tràmit que deriva de la petició d’uns nous 
veïns que tenen el domicili en aquest nou vial que comunica el carrer Puigterrà amb el 
de Santa Margarida, ja que necessitaven el certificat d’empadronament per a 
determinats tràmits,  i aleshores la proposta que es va comentar a la comissió 
informativa, atenent a que es tracta d’un carrer del casc antic i que no hi ha cap dels dos 
co-patrons en el nomenclàtor  del municipi, es va decidir posar el nom de Sant Honest a 
a aquest carrer. La proposta es la de ficar-li el carrer sant Honest, perquè potser el nom 
de Sant Repel·lió és una mica diferent i ja es buscarà si en un altre moment es 
convenient  posar-lo, i per no obrir un debat de molts noms i de moltes, de moltes 
propostes que segurament serien totes legítimes i comprensibles, cal tenir en compte 
que és un nom que no l’han d’anar a buscar enlloc més, ni de cap persona il·lustre, ni de 
cap riu ni de res, si no que és una cosa d’aquí del municipi.  
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar 
lectura del dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual 
cosa així s’efectua i el qual transcrit literalment diu: 
 
“Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència dictat amb data 29 de desembre de 2010 i 
registrat al llibre oficial de resolucions de l’Alcaldia amb el número 431/10, el qual 
transcrit literalment diu: 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Atès que hi ha un carrer que encara no té nom assignat i que esta situat al Casc Antic, entre els 
carrers Puigterrà i Santa Margarida, el qual deriva de la modificació puntual del text refós de les 
Normes Subsidiàries de Planejament relativa al Nucli Antic de Castellgalí i fet pel qual s’ha de 
donar d’alta el nomenclàtor municipal. 
 
Vist que l’expedient format contempla assignar el següent nom al vial:  
 
PLÀNOL 1 DE L’EXPEDIENT.  
 

1. Carrer Sant Honest. 
 
Atesa la urgència que concorre en l’assignació del nom a aquest carrer, degut a que hi ha 
diversos/es veïns/es que han sol·licitat l’empadronament en un dels edificis situats en aquesta 
via.  
 
Vist que no es preveu la celebració de cap sessió del ple de l’Ajuntament fins el dia 4 de març 
del present i de conformitat amb el que disposa l’article 53.1 k) del Decret Legislatiu 2/2003 de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya i 
l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons 
el qual l’Alcalde pot exercir accions administratives, en cas d’urgència, que siguin de 
competència del ple sempre que es sotmeti a la seva ratificació d’aquest òrgan a la primera 
sessió que es convoqui. 
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HE RESOLT: 

 
Primer: Aprovar inicialment l’expedient per assignar el nom al carrer més amunt indicat. 
 
Segon: Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des del 
primer dia hàbil següent a la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler oficial d’edictes de la Corporació a l’efecte de que quals6evol persona que ho desitgi 
pugui examinar-lo a la Secretaria municipal (Casa de la Vila, Av. de Montserrat, s/n de 
Castellgalí) en horari d’atenció al públic (de 8.00 hores a 14.30 hores), i presentar les 
al·legacions i/o suggeriments que consideri pertinents, amb el bennentès que transcorregut 
l’esmentat termini sense que se n’hagi presentat cap, aquest acord inicial quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat d’adoptar qualsevol ulterior acord de forma expressa. 
 
Tercer: Que es notifiquin els precedents acords als Organismes Oficials corresponents. 
 
Quart: Donar compte de la present resolució al ple de la Corporació a la propera sessió que se 
celebri.  
 
Castellgalí, 23 de febrer de 2011. 
 
L’Alcalde-President:     Davant meu, 
       El Secretari: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.“ 
 
La Comissió informativa permanent de Governació, Serveis Locals i Patrimoni de 
l’Ajuntament acorda per dos vots a favor els quals es corresponen al senyor alcalde 
Cristòfol Gimeno i Iglesias i al senyor regidor Oscar Aparicio i Ledesma, ambdós 
adscrits al grup municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-PM”, i una 
abstenció, que es correspon al senyor Jose Manuel Martínez Sánchez, adscrit al grup 
municipal de “Convergència i Unió”, elevar a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació l’adopció del següent,  
     

ACORD: 
 
Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament amb data 23 de 
febrer de 2011 (núm. 55/11) d’aprovació inicial de l’expedient de denominació del nom 
d’un carrer del casc antic i la seva inclusió al nomenclàtor del municipi. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen 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 i que és el que es transcriu literalment a continuació: 
 



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

 15

Ratificar el Decret dictat per l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament amb data 23 de 
febrer de 2011 (núm. 55/11) d’aprovació inicial de l’expedient de denominació del nom 
d’un carrer del casc antic i la seva inclusió al nomenclàtor del municipi. 
 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 

PERMANENT D’URBANISME, OBRES, MEDI AMBIENT I 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLEC DE 
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA 
PLAÇA JOAN CADEVALL, DEL CARRER PUIGTERRÀ I DE L’ENTORN DE 
L’ESGLÉSIA, AIXÍ COM EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA SEVA 
ADJUDICACIÓ. 

 
El senyor Alcalde exposa al ple que tal i com es recordarà, la previsió del finaçament 
per subvenció d’aquesta actuació  es de gairebé una mica més del 90%. Indica que en 
l’expedient de contractació es té present que és una obra que té la complexitat i la 
dificultat que és l’únic accés al casc antic i que resulta necessari que l’empresa 
adjudicatària s’ho plantegi molt bé respecte de tots els aspectes necessaris de la 
execució de la comunicació amb els veïns,  per tal que les incidències siguin les 
mínimes i  per tant aquests criteris d’adjudicació s’han plantejat de forma molt 
minuciosa. 
 
Afegeix que s’estableixen les formules aritmètiques per no haver de crear la comissió 
d’experts, que es podria crear, però així es simplifica i agilitza el procediment, i que es 
donen 15 punts d’un total de 100 a la reducció de l‘oferta econòmica, esperant no haver-
hi d’aportar de recursos propis aquells aproximadament 25.000€ que mancaven. 
Conclou fent referència a la integració de la mesa de contractació. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar 
lectura del dictamen que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual 
cosa així s’efectua i el qual transcrit literalment diu: 
 
“Atès que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 30 de juny de 2010 es va resoldre 
aprovar definitivament el “Projecte d’Urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer 
Puigterrà i de l’entorn de l’església” d’aquest terme municipal, amb un pressupost d’execució 
per contracta de 415.913,50 € (IVA inclòs). 
 
Vist que per Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 21 de febrer de 2011 i de conformitat amb 
el que disposa l’article 93.1 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
es va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte indicat, amb 
motivació de la necessitat del contracte en les termes que contempla l’article 22 de la pròpia llei. 
 
Considerant que el Decret de l’Alcaldia es va dictar per raó d’urgència atenent als terminis per a 
justificar la subvenció atorgada dins el programa “Viure al poble”, de conformitat amb el que 
disposen els article 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
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Local i 53.1 k) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria, la Intervenció de fons i els serveis tècnics 
municipals, que integren l'expedient. 
 
Atès que d’acord amb el que disposa l’article 122.2 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, els contractes de les administracions públiques s’adjudicaran, 
ordinàriament utilitzant el procediment obert o restringit i que procedirà la valoració de més 
d’un criteri per a l’adjudicació en els supòsits que contempla l’article 134.3 de la pròpia llei, la 
qual cosa es veu així indicada en virtut de l’informe emès pels serveis tècnics municipals amb 
data 21 de febrer de 2011 que integra l’expedient. 
 
Vist que a l’aplicació pressupostaria 155-61911 del pressupost en vigor de l’ajuntament hi ha 
consignació pressupostària adequada i suficient per atendre la contractació. 
 
Examinat el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la licitació i trobat 
conforme. 
 
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació del plec anteriorment esmentat i la convocatòria 
de la licitació és el Ple municipal, d’acord amb el que disposa l’article 274.1.b) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
La Comissió Informativa Permanent d’Urbanisme, Obres, Medi Ambient i desenvolupament 
sostenible, acorda per unanimitat elevar a la consideració, i si s’escau aprovació per part del Ple 
de l’Ajuntament dels següents, 

 
 

A C O R D S : 
 
Primer: Ratificar el Decret de l’Alcaldia-Presidència dictat amb data 21 de febrer de 2011 en 
virtut el qual es va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte 
d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer Puigterrà i de l’entorn de l’església” del 
municipi de Castellgalí, per procediment obert. 
 
Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació de 
les obres d'execució del “Projecte d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer Puigterrà 
i de l’entorn de l’església”. 
 
Tercer: Autoritzar la despesa per import de 415.913,50 € (IVA inclòs). 
 
Quart: Aprovar l’expedient de contractació per a l'adjudicació de les obres d'execució del 
“Projecte d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer Puigterrà i de l’entorn de 
l’església”, de conformitat amb el que disposa l’article 94.1 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, amb submissió al plec de clàusules administratives particulars 
aprovat. 
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Cinquè: Convocar el procediment obert mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Castellgalí, als 
efectes del que disposa l’article 143.2 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic.  
 
Sisè: Instar de l’Alcaldia el desplegament i l’execució d’aquests acords, especialment pel que fa 
a tots els tràmits previs a l’adjudicació del contracte per part d’aquest òrgan plenari, i delegar, 
tan àmpliament com en dret sigui possible, en l’Alcaldia d’adopció dels acords necessaris que 
requereixin l’eficàcia dels acords adoptats pel que fa als esmentats tràmits. 
 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient.”. 
 
A la fase de debat pren la paraula la senyora portaveu del grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló, qui exposa al ple que el seu grup 
s’abstindrà en la votació i el motiu es perquè com ha dit el senyor Alcalde, es tracta d’ 
una obra prou important i que està molt a prop de les eleccions municipals, i que 
probablement l’haurà d’executar una nova composició d’aquest ajuntament,  i creuen 
que al no ser urgent hagués estat potser millor endarrerir aquest procediment i 
començar-lo passades les eleccions. Afegeix que  a més a més es donaria un respir a la 
gent del barri, de la qual ella n’és afectada per exemple,  i fa poc han patit l’obra del 
carrer santa Margarida i un període de respirar també estaria bé.  
 
Conclou dient que  no votaran en contra  perquè creuen que és una obra que és molt 
necessària i es tenen les subvencions i de fet el carrer Puigterrà i tota aquella zona 
necessita un arranjament,  però que consideren que ara no pertoca iniciar el procediment 
amb tan poc temps i que es podria fer passades les eleccions amb molta més 
tranquil·litat, i que per això s’abstindran.      
 
Pren la paraula a continuació el senyor Alcalde per dir que òbviament respecta la seva abstenció 
però que hi ha uns terminis pel que respecta a les subvencions i si bé no és urgent, el nou 
Ajuntament es constituirà el dia 11 de juny i també podria succeir que el nou consistori es trobés 
en una situació desconeguda i difícil de gestionar i es corregués el perill de perdre algun termini 
de les subvencions. Afegeix que l’obra no es començarà fins que hagin passat les eleccions i que 
si bé els veïns del carrer Santa Margarida han patit recentment els inconvenients de les obres, 
l’inici de les d’aquest altre projecte tampoc serà immediat. Conclou dient que en l’exercici de la 
responsabilitat que té l’actual equip de govern, han de deixar el tema encarrilat amb la màxima 
feina feta. 
  
Sotmesa la proposta d’acord que conté el dictamen a votació, el ple acorda per cinc vots 
a favor, els quals es corresponen als/a les senyors/es cinc regidors/es del grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” presents a la sessió, i tres 
abstencions, les quals es corresponen a la senyora regidora i senyors regidors adscrits al 
grup municipal de “Convergència i Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència, i pel 
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mateix quòrum, l’adopció dels acords que la mateixa conté que són els que es 
transcriuen literalment a continuació: 
 
Primer: Ratificar el Decret de l’Alcaldia-Presidència dictat amb data 21 de febrer de 2011 en 
virtut el qual es va resoldre iniciar l’expedient de contractació de les obres del “Projecte 
d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer Puigterrà i de l’entorn de l’església” del 
municipi de Castellgalí, per procediment obert. 
 
Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la licitació de 
les obres d'execució del “Projecte d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer Puigterrà 
i de l’entorn de l’església”. 
 
Tercer: Autoritzar la despesa per import de 415.913,50 € (IVA inclòs). 
 
Quart: Aprovar l’expedient de contractació per a l'adjudicació de les obres d'execució del 
“Projecte d’urbanització de la Plaça Joan Cadevall, del carrer Puigterrà i de l’entorn de 
l’església”, de conformitat amb el que disposa l’article 94.1 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, amb submissió al plec de clàusules administratives particulars 
aprovat. 
 
Cinquè: Convocar el procediment obert mitjançant un anunci que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona i al perfil del contractant de l’Ajuntament de Castellgalí, als 
efectes del que disposa l’article 143.2 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic.  
 
Sisè: Instar de l’Alcaldia el desplegament i l’execució d’aquests acords, especialment pel que fa 
a tots els tràmits previs a l’adjudicació del contracte per part d’aquest òrgan plenari, i delegar, 
tan àmpliament com en dret sigui possible, en l’Alcaldia d’adopció dels acords necessaris que 
requereixin l’eficàcia dels acords adoptats pel que fa als esmentats tràmits. 
 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 14 hores i 4 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. 

 

L’Alcalde: El Secretari: 

 

 

 

Cristòfol Gimeno i Iglesias.       Joan Lluís Obiols i  Suari. 
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