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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2011 

Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 19 hores i 38 minuts  del dia 26 
d’octubre 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, Rosa Maria Serra i 
Oliva,   Òscar Aparcicio i Ledesma 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/es regidors/es  Eva Llovet i Castelló, Maria Isabel Garcia i Sansegundo, 
Xavier Guix i Carrera i Núria Lozano i Arcas, ell i elles adscrit/es al  grup municipal de 
“Convergència i Unió". 

No hi assisteix la senyora regidora Carme Lledó i Martínrz, adscrita al grup municipal 
del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, qui ha excusat prèviament 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 19 hores i 38 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. SORTEIG PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS A 
CELEBRAR-SE EL DIA 20 DE NOVEMBRE DE 2011. 

 

Atès que d’acord amb el que disposa l’article 26 la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, la formació de les Meses Electorals és competència dels 
Ajuntaments. 

Vist que  d’acord amb el precepte indicat el President i els Vocals de cada mesa, són 
designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones censades, que tinguin entre 
18 i 70 anys, que sàpiguen llegir i escriure,  si bé a partir dels 65 anys podran manifestar 
la seva renúncia en el termini de set dies i que el President i els seus suplents hauran 
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d’estar en possessió del títol de Batxillerat o el de Formació Professional de segon grau, 
o subsidiàriament el de Graduat Escolar o equivalent 

Atès que havent estat convocades les Eleccions Generals al Congrés dels Diputats i al 
Senat  a celebrar-se el proper dia 20 de novembre de 2011, escau efectuar el sorteig per 
a designar els membres de la mesa electoral del municipi, el qual, una vegada realitzat 
mitjançant el corresponent aplicatiu informàtic, pel ple de l’Ajuntament, ha determinat 
el següent resultat: 

 

Districte:  01  Secció:  001   Mesa: A 

CÀRREC NÚM. CENS: NOM I COGNOMS: 

PRESIDENT: 688 ANTONIA JUS JIMENEZ 

1er suplent president. 72 CRISTINA ARGUDO MORATA 

2on suplent president: 635 DANIEL HERRERA MORALES 

1er VOCAL: 632 JOSE HERNANDEZ SEGURA 

1er suplent: 211 CLARA CANO LÓPEZ 

2on suplent: 377 ANA ISABEL ESTRADA NAVARRO 

2on VOCAL: 481 EVA GARCIA AMATE 

1er suplent: 293 ANTONIO COBELA POSIELLO 

2on suplent: 208 MARC CANAL URO 

 

Districte:  01  Secció:  001   Mesa: B 

CÀRREC NÚM. CENS: NOM I COGNOMS: 

PRESIDENT: 63 ALFONSO LÓPEZ RODRIGUEZ 

1er suplent president. 672 MIQUEL TARDÀ TANTIÑÁ 

2on suplent president: 697 MARIA ANGELS TORRENTS GIRALT 

1er VOCAL: 121 SONIA MARTINEZ CARMONA 
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1er suplent: 107 JESSICA MARTIN CONTRERAS 

2on suplent: 22 ISMAEL LLAVE ESLAVA 

2on VOCAL: 342 MARIA TERESA PARRA MUNTADA 

1er suplent: 204 JOSE MARIA MOLINERO DURAN 

2on suplent: 308 ALEJANDRO OLIVERAS JAREÑO 

 

 

RESERVES 

Districte:  01  Secció:  001   Mesa: A 

CÀRREC RESERVES NÚM. CENS: NOM I COGNOMS: 

PRESIDENT:   

Reserva 1 president. 496 ALICIA GARCIA GARRIÉ 

Reserva 2 president. 135 MANUEL BENITEZ TABALES 

Reserva 3 president.: 609 FERRAN GUIXARÓ SURIÑACH 

Reserva 4 president.: 608 XAVIER GUIX CARRERA 

Reserva 5 president.: 419 MARIA ANGELES FERNANDEZ SERRAN 

Reserva 6 president.: 237 ANTONIA CARRETERO RAMIREZ 

Reserva 7 president.: 618 MONTSERRAT HEREDIA CANO 

1er VOCAL: 

Reserva 1, 1r. vocal 569 SUSANA GOMEZ RIVALLO 

Reserva 2, 1r. vocal 321 FRANCISCO CRIADO ALGARRA 

Reserva 3, 1r. vocal 553 SILVIA GIRBAU RUBIRALTA 

Reserva 4, 1r. vocal 368 JORDI ESPINA BALTASAR 

Reserva 5, 1r. vocal 420 MONTSERRAT FERNANDEZ SERRAN 
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Reserva 6, 1r. vocal 70 JOAN RAMON ARCOS CABRERIZO 

Reserva 7, 1r. vocal 605 EMILIO MARIANO GUIRAO TORNER 

2on VOCAL: 

Reserva 1, 2n. vocal 454 JULIO FRANCISCO VILARNOVO 

Reserva 2, 2n. vocal 414 LAURA FERNANDEZ PLAZA 

Reserva 3, 2n. vocal 25 MARIA DOLORES ALEGRE CABO 

Reserva 4, 2n. vocal 317 MONTSERRAT CREPO ROMERO 

Reserva 5, 2n. vocal 639 MIGUEL ANGEL HERVIAS IZQUIERDO 

Reserva 6, 2n. vocal 30 MARIA MONTSERRAT ALONSO 
CASTILLO 

Reserva 7, 2n. vocal 663 SALVADOR JIMENEZ ARIAS 

 

Districte:  01  Secció:  001   Mesa: B 

CÀRREC RESERVES NÚM. CENS: NOM I COGNOMS: 

PRESIDENT: 

Reserva 1 president. 131 MONTSERRAT MARTINEZ HERNANDEZ 

Reserva 2 president. 39 JORDI LÓPEZ BLASCO 

Reserva 3 president.: 189 SERGIO MERIDA BARRERO 

Reserva 4 president.: 571 MARIA DEL ROSER SALES BROSA 

Reserva 5 president.: 10 MIGUEL ANGEL LASTRA MARTINEZ 

Reserva 6 president.: 279 SONIA NAVARRO MARTIN 

Reserva 7 president.: 607 FRANCESC SARDANS FABREGAS 

1er VOCAL: 

Reserva 1, 1r. vocal 637 LOURDES SERRANO VEAS 



 
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 
              Av. Montserrat, s/n – 08297 

        

  5

Reserva 2, 1r. vocal 337 RICARDO PARDO ELVIRA 

Reserva 3, 1r. vocal 473 MATILDE RIERA CANO 

Reserva 4, 1r. vocal 481 ALFREDO ROBERT OLIVA 

Reserva 5, 1r. vocal 457 ANA MARIA RAYA GARCIA 

Reserva 6, 1r. vocal 529 MARIA TERESA ROMACHO PEREZ 

Reserva 7, 1r. vocal 303 MARCELO OLIVERA AGUDO 

2on VOCAL: 

Reserva 1, 2n. vocal 764 RAUL VILLAR CORVO 

Reserva 2, 2n. vocal 179 PATRICIA MEDINA LUQUE 

Reserva 3, 2n. vocal 169 JUAN MASANA ROTA 

Reserva 4, 2n. vocal 410 DANIEL PONS FABREGAS  

Reserva 5, 2n. vocal 464 BENJAMIN REIG MOLERO 

Reserva 6, 2n. vocal 504 MILAGROS RODRIGUEZ LOZANO 

Reserva 7, 2n. vocal 379 DAVID PERISSE MIRAUT 

 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE 
L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA SOBRE LA DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ 
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS I L’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA NOVA 
ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

El senyor Alcalde exposa al ple que el març del 2007  es  va adjudicar a l’empresa 
Serveis Bages a la Família, SL, pel preu de 55.850,90 €, amb l’IVA inclòs, el contracte 
del servei de la neteja dels equipaments municipals i que des de l’any 2007 fins a dia 
d’avui hi ha hagut més equipaments, tals com, sense enumerar-los tots, el nou CEIP 
municipal, l’ampliació de l’escola bressol, el pavelló polisportiu, la qual cosa ha obligat   
a anar fent ajustos en aquest contracte. Indica al respecte  que el termini màxim que 
establia el plec de clàusules, era de dos anys més dues pròrrogues d’un any més i per 
tant el termini màxim és de 4 anys, i per tant correspon l’adopció dels acords que la 
proposta conté. 



 
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 
              Av. Montserrat, s/n – 08297 

        

  6

Afegeix que l’òrgan competent  que va aprovar l’adjudicació va ser el ple, a qui 
correspon declarar l’extinció del contracte i serà la Junta de Govern Local qui serà 
l’òrgan de contractació respecte de la nova licitació. 

Conclou dient que s’estudiarà reduir la dedicació en hores a determinats equipaments, 
atenent a l’increment experimentat dels nous equipament. 

Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar 
lectura de la proposta d’acord que integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa 
així s’efectua i la qual transcrita literalment, diu: 

 “APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DECLARACIÓ DE L’EXTINCIÓ DEL 
CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS MUNICIPALS I DE 
L’INICI DE L’EXPEDIENT PER A LA NOVA ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE. 
 
Atès que per acord del ple de la corporació a la sessió de data 7 de març de 2007 es va 
acordar adjudicar definitivament el concurs per procediment obert del servei de neteja 
dels edificis municipals a l’empresa “SERVEIS BAGES A LA FAMÍLIA, S.L.” pel 
preu de 55.850,90 € IVA inclòs, amb subjecció al plec de clàusules administratives 
particulars i a les millores presentades per l’empresa. 
 
Vist que amb data 27 de març de 2007 es va procedir a la signatura del contracte 
administratiu per a l’adjudicació del servei de neteja dels edificis municipals de 
l’Ajuntament de Castellgalí, en el que en el seu pacte IV disposava que l’inici de 
l’execució del contracte es fixava per acord d’ambdues parts el dia 16 d’abril de 2007. 
Atès que d’acord amb el que disposa la clàusula 6 del plec de clàusules administratives 
particulars que va regir la contractació del servei així com al pacte IV del contracte 
administratiu, el contracte tindrà una durada inicial de dos anys, podent ser prorrogat 
per l’Ajuntament dues vegades pel període d’un any, essent la durada màxima del 
contracte de quatre anys. 
 
Vist que per acord del ple de la corporació en sessió de data 25 de març de 2009 es va 
acorda aprovar la primera pròrroga del contracte administratiu formalitzat amb data 27 
de març de 2007 per el període d’un any, fins el 16 d’abril de 2010. 
Atès que una vegada transcorregut el termini de finalització del contracte es va procedir 
a la seva pròrroga fins a la seva extinció. 
 
Vist el que disposen els articles 204, 206, 277.4 i 284 de la Llei 30/2007, de 30 
d'octubre, de contractes del sector públic, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic. 
 
Considerant que el contracte ha quedat extingit pel transcurs del seu termini i que per 
tant procedeix declarar la seva resolució amb la conseqüent extinció del contracte per tal 
de procedir a l’inici de l’expedient de contractació per a la seva nova adjudicació. 
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Atès que la competència atribuïda al Ple en matèria de contractació per la Disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,  
va ser objecte de delegació del Ple de l’Ajuntament a la Junta Govern Local per acord 
adoptat a la sessió extraordinària d’organització i funcionament de data 6 de juliol de 
2011. 

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

 
ACORDS: 

 
Primer: Declarar extingit el contracte administratiu per a l’adjudicació del servei de 
neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Castellgalí a l’empresa “SERVEIS 
BAGES A LA FAMÍLIA, S.L.”, adjudicat per acord del ple de l’Ajuntament de 
Castellgalí a la sessió de data 7 de març de 2007, per l’acabament del seu termini de 
durada. 
 
Segon: Declarar que de conformitat amb el que disposa l’article 277.4 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, una vegada extingit el 
contracte no es podrà produir la consolidació de les persones que hagin realitzat els 
treballs objecte del contracte com a personal de l’Ajuntament. 
 
Tercer: Instar a la Junta de Govern Local l’inici de l’expedient de contractació per a 
l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament 
de Castellgalí. 
 
No obstant el ple acordarà allò que consideri més convenient.” 

Sotmesa la proposta d’acord a votació el ple acorda per unanimitat la seva aprovació i 
en conseqüència, i pel mateix quòrum, l’aprovació dels acords que la mateixa conté que 
són els que es transcriuen literalment a continuació: 

Primer: Declarar extingit el contracte administratiu per a l’adjudicació del servei de 
neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament de Castellgalí a l’empresa “SERVEIS 
BAGES A LA FAMÍLIA, S.L.”, adjudicat per acord del ple de l’Ajuntament de 
Castellgalí a la sessió de data 7 de març de 2007, per l’acabament del seu termini de 
durada. 
 
Segon: Declarar que de conformitat amb el que disposa l’article 277.4 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, una vegada extingit el 
contracte no es podrà produir la consolidació de les persones que hagin realitzat els 
treballs objecte del contracte com a personal de l’Ajuntament. 
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Tercer: Instar a la Junta de Govern Local l’inici de l’expedient de contractació per a 
l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis municipals de l’Ajuntament 
de Castellgalí. 
 

3. ES DÓNA COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DE L’ANY 2010. 

 

El senyor Alcalde exposa al ple que aquest punt no requereix la votació del ple però que 
preceptivament s’ha de donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost que 
es fa per Decret de l’Alcaldia i que després es convocarà la comissió especial de 
comptes que haurà d’aprovar, si s’escau, el compte general de l’any 2010. 

Es procedeix per tant a donar compte al ple del Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 
30 de setembre de 2011 (número 294/2011) pel qual s’aprova la liquidació del 
pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’exercici de l’any 2010, del qual se’n 
procedeix a donar compte al ple de conformitat amb el que disposa l’article 193.4 del 
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

Indica al respecte que la liquidació es va tancar un parell de dies desprès de la darrera 
sessió ordinària del mes de setembre i es va poder traslladar abans del dia 30 al 
Ministeri d’Economia i Hisenda, ja que d’acord amb la Llei d’Economia Sostenible, en 
cas contrari s’haurien retingut les transferències a favor de l’Ajuntament corresponents 
a la participació en els tributs de l’Estat. 

Destaca que malgrat la tendència a la baixa en els ingressos públics experimentada des 
de l’any 2007, el resultat pressupostari és positiu per import de 45.480,68 €, dada que 
indica que han de seguir vetllant per la despesa i la gestió dels recursos, i per tal 
d’intentar contenir allò que no sigui imprescindible. Afegeix que l’estalvi brut és de 
99.100,02 € i l’estalvi net de 25.590,22 €. 

Respecte de la ratio legal de deute viu diu que la mateixa es situa en el 32,06 % , el límit 
a la qual, d’afegir-hi el deute viu per operacions de tresoreria, pujaria al 50 %, recordant 
que el límit per tal de no necessitar aprovar un pla de sanejament està situat en el 110 %. 

Conclou dient que el romanent de tresoreria a la finalització de l’exercici és de 
127.394,78 € així com que la liquidació ja s’ha tramès al Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya i a la Delegació provincial del Ministeri d’Hisenda i que, tal 
com ha dit, ara es tramitarà l’expedient del Compte General d’aquest exercici. 



 
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 
              Av. Montserrat, s/n – 08297 

        

  9

 

No havent cap assumpte més a tractar i essent les 20 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. 

 

El Secretari:     L’Alcalde: 

 

 

 

Joan Lluís Obiols i Suari.   Cristòfol Gimeno i Iglesias. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


