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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL 
DIA 6 DE JULIOL DE 2011 
 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 20 del dia 6 de juliol de 2011, 
es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar la sessió 
extraordinària d’organització i funcionament, 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, Ana Belén Jara i Martínez, Òscar Aparicio i Ledesma i Carme Lledó 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 García i Sansegundo, Xavier Guix i Carrera i Núria Lozano i Arcas, tots ells i 
elles adscrits/es al  grup municipal de “Convergència i Unió". 
   
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 20 hores i un 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 LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA AL 

RESPECTE DE  LA DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS DEL PLE. 

 
El senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a la lectura de la moció 
de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient, la qual transcrita literalment diu: 
 

 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA: 

 
Atès que una vegada celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011 de 28 de març, el passat dia 22 de maig del present,  i constituït el nou 
Ajuntament, es fa necessari procedir, d’acord amb el que disposa l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals aprovat 
pel R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, a l’establiment de la periodicitat de les sessions 
del ple. 
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Vist el que disposen al respecte els articles 46.2 a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases de Règim Local i 98 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 quan 
determinen que en municipis de menys de 5.000 habitants el ple té sessió ordinària, com 
a mínim, cada tres mesos. 
 
Per tot això, aquesta Alcadia proposa al Ple de la Corporació, per si s’escau la seva 
aprovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 

Primer: Establir que les sessions del Ple de la Corporació que es celebraran amb caràcter 
ordinari,  tindran lloc l’últim  dimecres no festiu de cada dos mesos, a les 20:00 hores, 
en el saló de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.  
 
Segon: Facultar al Sr. Alcalde per suspendre la celebració del ple ordinari del mes 
d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió 
dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat 
sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional. 
 
Tercer: Disposar que la primera sessió ordinària del ple del present mandat se celebrarà 
el dimecres 27 de juliol de 2011. 
 
Quart: Comunicar aquest acord a tots els Regidors i a tota l’administració de 
l’Ajuntament pel seu coneixement i efectes. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 22 de juny de 2011”. 
 
La senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i 
Castelló, indica que la sessió ordinària continuarà essent en mesos imparells, fet pel 
qual el mes d’agost no hi haurà sessió ordinària, la qual cosa confirma el senyor Alcalde 
tot indicant que la darrera sessió ordinària se celebrarà l’últim dimecres del mes de 
novembre. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté la moció 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, els quals es transcriuen literalment a continuació: 
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Primer: Establir que les sessions del Ple de la Corporació que es celebraran amb caràcter 
ordinari,  tindran lloc l’últim  dimecres no festiu de cada dos mesos, a les 20:00 hores, 
en el saló de sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.  
 
Segon: Facultar al Sr. Alcalde per suspendre la celebració del ple ordinari del mes 
d’agost, com a conseqüència del període vacacional, quan això no menyscabi la gestió 
dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries del Ple, dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat 
sigui festiu o es trobi inclòs en un període vacacional. 
 
Tercer: Disposar que la primera sessió ordinària del ple del present mandat se celebrarà 
el dimecres 27 de juliol de 2011. 
 
Quart: Comunicar aquest acord a tots els Regidors i a tota l’administració de 
l’Ajuntament pel seu coneixement i efectes. 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE LA 
CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ AIXÍ COM DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL 
PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
El senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a la lectura de la moció 
de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient, la qual transcrita literalment diu: 
 

“MOCIÓ DE L’ALCALDIA: 
 
Atès que els articles 20.1 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim 
local, 48.1 b) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril i 35.2 d) del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, preveuen 
l’existència de la Junta de Govern Local  en els municipis de menys de 5.000 habitants, quan 
així ho disposi el seu Reglament Orgànic o així ho acordi el ple de l’Ajuntament. 
 
Vist que les funcions de la Junta de Govern Local es circumscriuen en l’assistència a 
l’Alcalde/ssa en l’exercici de les seves atribucions, les que l’Alcalde/ssa o un altre òrgan 
municipal li deleguin o les que en el seu cas li atribueixin les lleis. 

 
Tenint en compte que la Junta de Govern Local està integrada per l’Alcalde/ssa i un número de 
regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenants i separats 
lliurement per l’Alcalde/ssa, qui n’ha de donar compte al ple. 
 
Atès que l’organització municipal, en mèrits dels principis d’eficàcia i eficiència, aconsella 
delegar les competències del ple, que en dret són delegables, en la junta de govern local o en 
l’alcaldia, en els termes que es diran, a l’objecte d’obtenir uns millors resultats en la gestió de 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal de Castellgalí, i així possibilitar donar una 
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resposta més àgil a les demandes inherents a l’interès general, sense menystenir els principis de 
pluralisme polític, circumscrit en les competències plenàries que no es deleguen.  

 
Considerant que les competències atribuïdes al Ple de l'Ajuntament són delegables total o 
parcialment, amb excepció de les que estableix l'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases del règim local, en la Junta de Govern Local o en l'Alcaldia, per a la 
qual cosa l’article 57 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya de 28 
d’abril del 2003 exigeix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple de la Corporació, per si s’escau la seva aprovació, 
l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS: 
 
 

Primer: Crear la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
Segon: Determinar que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia i integrada pels 
regidors/es que es nomenaran mitjançant Decret de l’Alcaldia-Presidència, una vegada 
constituïda de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 del  Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre, celebrarà sessions ordinàries resolutòries cada 15 dies, fixant-se el dia i hora de 
celebració els dimecres a les 19:00 hores i les sessions extraordinàries quan el President ho 
decideixi. 
 
Tercer: Disposar que la Junta de Govern Local podrà celebrar també sessions deliberants quan 
es convoquin amb aquest caràcter, essent la seva finalitat la funció d’assessorament i assistència 
a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions per tal d’analitzar temes puntuals, sense 
adopció d’acords resolutoris. 
 
Quart: Delegar en la Junta de Govern Local les competències del ple següents: 

 
a) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 

dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, menys les de tresoreria, les quals li correspondran quan l'import 
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos 
corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que 
disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el  Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL).   

 
b) Les competències atribuïdes al Ple, en matèria de contractació, per la disposició 

addicional segona, apartat 2, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,  de contractes 
del sector públic (LCSP), inclosos els encàrrecs de gestió i les terminacions 
convencionals de procediments contractuals. Aquesta competència comporta la 
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facultat d'aprovar el projecte, els plecs de clàusules administratives, els plecs de 
prescripcions tècniques, l'expedient de contractació i la despesa; la facultat 
d'adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats que la 
legislació atribueix a l'òrgan de contractació, inclosa l'extinció i modificació 
d'aquests contractes dins dels límits i amb els requisits legals. La recepció i la 
liquidació dels contractes de les obres i serveis contractats. Aquesta 
competència, en fi, troba el suport jurídic de la seva delegació en l’article 274.3 
TRLMC. 

 
c) Convenis administratius exclosos de la LCSP d’acord amb el que estableix el 

seu article 4, quan siguin competència del Ple. 
 

d) Els encàrrecs de gestió confiats per l'Ajuntament a altres òrgans o entitats de la 
mateixa administració o d’una de diferent, quan siguin competència del Ple. 

 
e) L’aprovació dels projectes d'obres i serveis, quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
 

f) Els textos refosos de les aprovacions sobre planejament urbanístic, que siguin 
competència del Ple i no comportin cap novació normativa. 

 
g) Enderrocament d'obres sense llicència o que no s'adaptin a les condicions 

establertes. 
 

h) Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% i no excedeixi del 
20% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns 
immobles. 

 
i) L'adquisició de béns a títol lucratiu, quan és condicional. 

 
j) L’acceptació de cessions obligatòries de terrenys establertes per la legislació 

urbanística o altres normes o convenis urbanístics. 
 

k) Les potestats d’investigació, de recuperació d'ofici, d’atermenament i 
desnonament administratiu dels béns municipals. 

 
l) L’Aprovació de l'inventari municipal de béns i les seves rectificacions anuals. 

 
m) Les competències assignades al Ple per les normes reguladores de les 

subvencions concedides i convocades per l'Administració de l'Estat, autonòmica 
o local. 

 
n) Determinació dels preus públics (bases, tarifes o quanties), i dels preus privats. 
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o) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en   
matèria de competència plenària. 

 
p) La revisió d'ofici dels actes o les disposicions dictats per delegació. 
 
q) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament i de l'Alcalde/ssa. 

 
Cinquè: Quant a l'exercici de les competències delegades pels òrgans nomenats, hom 
s'ajustarà a allò que disposen els art. del 114 al 118 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 

 
Castellgalí, 28 de juny de 2011.”. 

 
Sotmesa la proposta d’acord que conté la moció 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, els quals es transcriuen literalment a continuació: 

 
Primer: Crear la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
Segon: Determinar que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia i integrada pels 
regidors/es que es nomenaran mitjançant Decret de l’Alcaldia-Presidència, una vegada 
constituïda de conformitat amb el que disposa l’article 112.1 del  Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre, celebrarà sessions ordinàries resolutòries cada 15 dies, fixant-se el dia i hora de 
celebració els dimecres a les 19:00 hores i les sessions extraordinàries quan el President ho 
decideixi. 
 
Tercer: Disposar que la Junta de Govern Local podrà celebrar també sessions deliberants quan 
es convoquin amb aquest caràcter, essent la seva finalitat la funció d’assessorament i assistència 
a l’Alcalde en l’exercici de les seves atribucions per tal d’analitzar temes puntuals, sense 
adopció d’acords resolutoris. 
 
Quart: Delegar en la Junta de Govern Local les competències del ple següents: 

 
a) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 

dintre de cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, menys les de tresoreria, les quals li correspondran quan l'import 
acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15% dels ingressos 
corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el que 
disposa el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el  Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL).   
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b) Les competències atribuïdes al Ple, en matèria de contractació, per la disposició 
addicional segona, apartat 2, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,  de contractes 
del sector públic (LCSP), inclosos els encàrrecs de gestió i les terminacions 
convencionals de procediments contractuals. Aquesta competència comporta la 
facultat d'aprovar el projecte, els plecs de clàusules administratives, els plecs de 
prescripcions tècniques, l'expedient de contractació i la despesa; la facultat 
d'adjudicar el contracte i formalitzar-lo i totes les altres facultats que la 
legislació atribueix a l'òrgan de contractació, inclosa l'extinció i modificació 
d'aquests contractes dins dels límits i amb els requisits legals. La recepció i la 
liquidació dels contractes de les obres i serveis contractats. Aquesta 
competència, en fi, troba el suport jurídic de la seva delegació en l’article 274.3 
TRLMC. 

 
c) Convenis administratius exclosos de la LCSP d’acord amb el que estableix el 

seu article 4, quan siguin competència del Ple. 
 

d) Els encàrrecs de gestió confiats per l'Ajuntament a altres òrgans o entitats de la 
mateixa administració o d’una de diferent, quan siguin competència del Ple. 

 
e) L’aprovació dels projectes d'obres i serveis, quan sigui competent per a la seva 

contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 
 

f) Els textos refosos de les aprovacions sobre planejament urbanístic, que siguin 
competència del Ple i no comportin cap novació normativa. 

 
g) Enderrocament d'obres sense llicència o que no s'adaptin a les condicions 

establertes. 
 

h) Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% i no excedeixi del 
20% dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, les permutes de béns 
immobles. 

 
i) L'adquisició de béns a títol lucratiu, quan és condicional. 

 
j) L’acceptació de cessions obligatòries de terrenys establertes per la legislació 

urbanística o altres normes o convenis urbanístics. 
 

k) Les potestats d’investigació, de recuperació d'ofici, d’atermenament i 
desnonament administratiu dels béns municipals. 

 
l) L’Aprovació de l'inventari municipal de béns i les seves rectificacions anuals. 
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m) Les competències assignades al Ple per les normes reguladores de les 
subvencions concedides i convocades per l'Administració de l'Estat, autonòmica 
o local. 

 
n) Determinació dels preus públics (bases, tarifes o quanties), i dels preus privats. 

 
o) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en   

matèria de competència plenària. 
 
 p)La revisió d'ofici dels actes o les disposicions dictats per delegació. 

 
q)La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament i de l'Alcalde/ssa. 

 
Cinquè: Quant a l'exercici de les competències delegades pels òrgans nomenats, hom 
s'ajustarà a allò que disposen els art. del 114 al 118 del Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 

 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA AL 
RESPECTE DE LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
ESPECIAL DE COMPTES DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ. 

 
 

El senyor Alcalde procedeix a donar lectura de la moció que conté l’expedient 
d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, diu: 

 
“MOCIÓ DE L’ALCALDIA: 

 
Atès que una vegada celebrades les eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011 de 28 de març, el passat dia 22 de maig del present,  i constituït el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, d’acord amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de 
novembre, a la creació de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament. 
 
Vist que l’art. 127.1 del Reial Decret 2568/86 pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals (en endavant ROF) estableix que la Comissió 
Especial de Comptes és d’existència preceptiva, segons disposa l’art. 116 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i la seva constitució, composició i integració i 
funcionament s’ajusta a allò que s’estableix per les demès Comissions informatives. 
 
Tenint en compte que l’art. 58.1 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, estableix que correspon a la 
Comissió Especial de Comptes l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la 
Corporació. 
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Considerant que de conformitat amb l’apartat núm. 3 del precepte indicat, la Comissió està 
integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la Corporació, amb un nombre 
proporcional a la seva representativitat en el ple o igual per a cada grup, aplicant-se en aquest 
darrer cas el sistema de vot ponderat. 

Vist el que determinen els articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, 52 i 58 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 38 i 127 del Reial Decret 2568/86, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
Aquesta Alcaldia-Presidència proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents 

 

ACORDS: 
 
Primer: Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
Segon: Disposar que la Presidència de la Comissió Especial de Comptes correspon a l’Alcaldia, 
essent substituït/da, en cas d’absència, pels tinents d’Alcalde per l’ordre en que han estat 
nomenats. 
 
Tercer: Determinar que la Comissió Especial de Comptes estarà integrada,  a més,  per un 
representant de cada grup Municipal designat per aquest, en aplicació del criteri de vot ponderat, 
podent nomenar cada Grup  els membres suplents que consideri. 
 
Quart: Sol·licitar als grups municipals que en el termini de 15 dies, a comptar des del primer 
dia hàbil següent a la recepció de la notificació de la present resolució, procedeixin a designar el 
seu representant, titular i suplent, de la Comissió Especial de Comptes.  

 
Serà Secretari/a de la Comissió el senyor/a  Secretari/a-Interventor/a de la Corporació o 
funcionari/a en qui delegui. 
 
Cinquè: Establir que el sistema de vot de la Comissió Especial de Comptes sigui ponderat en 
funció del nombre de regidors de cada grup en el Ple de la Corporació. 
 

No obstant  el Ple acordarà el que consideri convenient. 
 
Castellgalí, 28 de juny de 2011.”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté la moció 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, els quals transcrits literalment diuen: 
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Primer: Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
Segon: Disposar que la Presidència de la Comissió Especial de Comptes correspon a l’Alcaldia, 
essent substituït/da, en cas d’absència, pels tinents d’Alcalde per l’ordre en que han estat 
nomenats. 
 
Tercer: Determinar que la Comissió Especial de Comptes estarà integrada,  a més,  per un 
representant de cada grup Municipal designat per aquest, en aplicació del criteri de vot ponderat, 
podent nomenar cada Grup  els membres suplents que consideri. 
 
Quart: Sol·licitar als grups municipals que en el termini de 15 dies, a comptar des del primer 
dia hàbil següent a la recepció de la notificació de la present resolució, procedeixin a designar el 
seu representant, titular i suplent, de la Comissió Especial de Comptes.  

 
Serà Secretari/a de la Comissió el senyor/a  Secretari/a-Interventor/a de la Corporació o 
funcionari/a en qui delegui. 
 
Cinquè: Establir que el sistema de vot de la Comissió Especial de Comptes sigui ponderat en 
funció del nombre de regidors de cada grup en el Ple de la Corporació. 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE EL 
NOEMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
D’ALTRES ENS PÚBLICS O PRIVATS QUE SIGUIN COMPETÈNCIA DEL PLE. 
 

El senyor Alcalde procedeix a donar lectura de la moció que conté l’expedient 
d’aquest punt de l’ordre del dia, la qual transcrita literalment, diu: 

 
 

“MOCIÓ DE L’ALCALDIA: 
 
Un cop celebrades les eleccions locals, convocades mitjançant Reial Decret  424/2011 
de 28 de març , el passat dia 22 de maig del present  i constituït el nou Ajuntament, 
d’acord amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1986 de 28 de novembre, es 
fa necessari procedir al nomenament de representants de la Corporació en els òrgans 
col.legiats que siguin competència del ple, ja siguin del propi Ajuntament o d’altres ens 
privats o públics:  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, per si s’escau la seva 
aprovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer: Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Castellgalí al Consorci per la 
gestió de residus del Bages al  primer  Tinent d’Alcalde, senyor Òscar Aparicio i 
Ledesma, designant com a suplent a l’Il·lm. senyor Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias.  
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Segon: Nomenar com a representants de 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 segona Tinent d’Alcalde, Ana Belén Jara i Martínez,  designant 
com a suplents a la senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva  i a la senyora regidora 
Carme Lledó i Martínez,  respectivament. 
 
Tercer: Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Castellgalí al Consell escolar 
de l’escola Pública Sant Miquel a la senyora regidora Carme Lledó i Martínez, 
designant com a suplent a l’Il·lm. Sr. Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
Quart: Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Castellgalí a l’Agrupació de 
Defensa Forestal – Protectors del Bosc al primer Tinent d’Alcalde senyor Òscar 
Aparicio i Ledesma, designant com a suplent a la senyora regidora Ana Belén Jara i 
Martínez.  
 
Cinquè: Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Castellgalí a la Junta del 
Museu de Castellgalí a la  Sra. regidora  Rosa Maria Serra i Oliva, designant com a 
suplent a la senyora regidora Ana Belén Jara i Martínez. 
 
Sisè: Nomenar com a membres de la Ponència Ambiental Municipal al l’Il·lm. Senyor  
Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias, al senyor primer Tinent d’Alcalde Òscar Aparicio i 
Ledesma  i a la senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva, designant com a suplents a la 
senyora regidora Carme Lledó i Martínez i Ana Belén Jara i Martínez, respectivament. 
 
Setè: Nomenar com a representant municipal a la Junta de Conservació del sector 
industrial 2-g), “El pla del camí”, a l’Il·lm. Senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias, i 
com a suplent al senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma. 
 
Vuitè: Nomenar com a representant municipal a la Junta de Conservació del sector 
industrial 2-e), “Els Torrents”, al senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma i com a 
suplent a l’Il·lm. Senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
Novè: Nomenar com a representant municipal a la Junta de Compensació del sector 
“Boades” a l’Il·lm. Senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias i com a suplent al senyor 
regidor Òscar Aparicio i Ledesma. 
 
Desè: Nomenar com a representant municipal a la Junta de Compensació del sector del 
“PA-1 Avinguda Monserrat”, al senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma i com a 
suplent a l’Il·lm. Senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias 
 
Onzè: Notificar els anteriors acords als regidors i regidores indicats i als ens públics i 
privats a que s’ha fet referència, entenent-se acceptat el nomenamet de forma tàcita si 
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dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús del 
càrrec. 
 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 23 de juny de 2011.”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté la moció a votació el ple acorda per cinc vots a 
favor, els quals es corresponen als cinc senyors/es regidors/es adscrits/es al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, i quatre abstencions, les quals 
es corresponen als quatre senyors/es regidors/es adscrits/es 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, els quals són els que es transcriuen 
literalment a continuació: 

 
Primer: Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Castellgalí al Consorci per la 
gestió de residus del Bages al  primer  Tinent d’Alcalde, senyor Òscar Aparicio i 
Ledesma, designant com a suplent a l’Il·lm. senyor Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias.  
 
Segon: Nomenar com a representants de 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 segona Tinent d’Alcalde, Ana Belén Jara i Martínez,  designant 
com a suplents a la senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva  i a la senyora regidora 
Carme Lledó i Martínez,  respectivament. 
 
Tercer: Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Castellgalí al Consell escolar 
de l’escola Pública Sant Miquel a la senyora regidora Carme Lledó i Martínez, 
designant com a suplent a l’Il·lm. Sr. Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
Quart: Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Castellgalí a l’Agrupació de 
Defensa Forestal – Protectors del Bosc al primer Tinent d’Alcalde senyor Òscar 
Aparicio i Ledesma, designant com a suplent a la senyora regidora Ana Belén Jara i 
Martínez.  
 
Cinquè: Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Castellgalí a la Junta del 
Museu de Castellgalí a la  Sra. regidora  Rosa Maria Serra i Oliva, designant com a 
suplent a la senyora regidora Ana Belén Jara i Martínez. 
 
Sisè: Nomenar com a membres de la Ponència Ambiental Municipal al l’Il·lm. Senyor  
Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias, al senyor primer Tinent d’Alcalde Òscar Aparicio i 
Ledesma  i a la senyora regidora Rosa Maria Serra i Oliva, designant com a suplents a la 
senyora regidora Carme Lledó i Martínez i Ana Belén Jara i Martínez, respectivament. 
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Setè: Nomenar com a representant municipal a la Junta de Conservació del sector 
industrial 2-g), “El pla del camí”, a l’Il·lm. Senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias, i 
com a suplent al senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma. 
 
Vuitè: Nomenar com a representant municipal a la Junta de Conservació del sector 
industrial 2-e), “Els Torrents”, al senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma i com a 
suplent a l’Il·lm. Senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
Novè: Nomenar com a representant municipal a la Junta de Compensació del sector 
“Boades” a l’Il·lm. Senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias i com a suplent al senyor 
regidor Òscar Aparicio i Ledesma. 
 
Desè: Nomenar com a representant municipal a la Junta de Compensació del sector del 
“PA-1 Avinguda Monserrat”, al senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma i com a 
suplent a l’Il·lm. Senyor Alcalde Cristòfol Gimeno i Iglesias 
 
Onzè: Notificar els anteriors acords als regidors i regidores indicats i als ens públics i 
privats a que s’ha fet referència, entenent-se acceptat el nomenamet de forma tàcita si 
dintre del termini de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús del 
càrrec. 
 
5. ES DÓNA COMPTE AL PLE DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS 
POLÍTICS MUNICIPALS. 
 

El senyor Alcalde procedeix a donar compte al ple 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, han quedat 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: Senyora Eva Llovet i Castelló, senyora Mª Isabel Garcia 

Sansegundo, senyor Xavier Guix i Carrera i senyora Núria Lozano i Arcas. 
 

-  Portaveu: Senyora Eva Llovet i Castelló. 
 
Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès Municipal (PSC-
PM): 
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- Regidors/es adcrits/es: Senyor Cristòfol Gimeno i Iglesias, senyora Rosa Maria 
Serra i Oliva, senyora Ana Belen Jara i Martínez, senyor Òscar Aparicio i 
Ledesma i senyora Carme Lledó i Martínez.   

 
- Portaveu: Senyora Ana Belen Jara i Martínez. 

 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE LA 
DETERMINACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES QUE DESENVOLUPARAN EL 
SEU EXERCICI EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL , LA 
RETRIBUCIÓ DELS MATEIXOS I LES INDEMNITZACIONS PER 
ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS COL.LEGIATS DE QUE 
FORMEN PART ELS REGIDORS, AIXÍ COM ALS GRUPS MUNICIPALS. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple que de la proposta d’acord que integra la moció se’n 
desprèn que es mantenen les mateixes retribucions que a la legislatura anterior, les quals 
es varen reduir el juny de l’any 2010 en aplicació del Reial Decret 8/2010 de 10 de maig 
i s’han mantingut igualment reduïdes pel que fa a l’actual proposta. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar 
lectura de la moció de l’Alcaldia integra aquest punt de l’ordre del dia, la qual cosa així 
s’efectua i la qual transcrita literalment, diu: 
 

“MOCIÓ DE L’ALCALDIA: 
 
Atès que una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les  eleccions locals 
convocades mitjançant el R.D. 424/2011 de 28 de març, i establert el nou cartipàs 
municipal, resulta necessari procedir a l’establiment del règim de dedicació dels 
membres polítics d’aquesta Corporació, així com el seu règim de retribucions i 
indemnitzacions, tenint en compte especialment les delegacions efectuades per 
l’Alcaldia mitjançant el Decret de data 22 de juny de 2011 (núm. 179/11) i les 
representacions en els diferents òrgans col·legiats públics i privats del que aquest 
Ajuntament en forma part. 
 
Vist 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 amb l’article  166 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 amb l’article 13 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 2568/1986 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. 
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Vist que de conformitat amb el que disposen els articles 23 i següents del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals aprovat pel R.D. 
2568/1986 de 28 de novembre, els Grups Polítics Municipals tenen dret a disposar 
d’una infrastructura mínima de mitjans materials i personals per a l’exercici del càrrec, 
el que donades les possibilitats funcionals d’aquest Ajuntament i a la vista del que 
disposa l’article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, aconsella la necessitat d’assignar una quantia econòmica de caràcter anual, la 
qual contindrà un component fix idèntic per a tots els grups i un altre de variable en 
funció del seu número de membres, que no es podrà destinar pels Grups Municipals al 
pagament de remuneracions del personal de qualsevol mena al servei de l’Ajuntament ni 
a l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació, per si s’escau la seva 
aprovació, l’adopció dels següents 
 

 
ACORDS: 

 
Primer: Establir que amb efectes del dia 11 de juny, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran el 
seu càrrec en el règim de dedicació que es detalla : 
 

Nom i cognoms Càrrec Dedicació 
Cristòfol Gimeno i Iglesias -Alcalde-President. 

-Regidor de l’àrea d’Hisenda i Patrimoni. 
-President de la Ponència Ambiental. 

Exclusiva 

Òscar Aparicio i Ledesma -Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, 
obres, serveis locals, via pública, medi 
ambient i desenvolupament sostenible. 
-Regidor de la Junta de Govern Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 

Parcial 

Ana Belén Jara i Martínez. -Segona Tinent d’Alcalde. 
- Regidora delegada de l’Àrea d’atenció a 
les persones: Serveis socials, joventut, 
gent gran i de la dona. 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
promoció econòmica. 
-Regidora de la Junta de Govern Local. 

Parcial 

Rosa Maria Serra i Oliva -Regidora delegada de l’Àrea cultura i 
festes, turisme i lleure. 
-Regidora de la Junta de Govern Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 

Parcial 

Carme Lledó i Martínez -Regidora delegada de l’Àrea 
d’Educació, infància i esports. 
-Regidora delegada de l’Àrea de salut 

Parcial 
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pública i consum. 
 
Segon: Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva , les retribucions que a continuació es 
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, i donar-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 

 
Nom i cognoms: 

 
Càrrec: 

 
Retribucions: 

 
Cristòfol Gimeno i Iglesias 

 
-Alcalde-President. 
-Regidor de l’àrea d’Hisenda 
i Patrimoni. 
-President de la Ponència 
Ambiental. 

  37.625,70 € anuals  com a 
salari brut  

 
 
Tercer: Establir amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels senyors/es regidors/es de l’Ajuntament que desenvolupin les 
seves funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es 
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, així com donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribucions
(EUR/any)14 
mensualitats 

Dedicació 
mínima 

hores/mes 
Òscar Aparicio i 
Ledesma 

-Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme, obres, serveis locals, 
via pública, medi ambient i 
desenvolupament sostenible. 
-Regidor de la Junta de Govern 
Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Ana Belén Jara i 
Martínez 

-Segona Tinent d’Alcalde. 
- Regidora delegada de l’Àrea 
d’atenció a les persones: Serveis 
socials, joventut, gent gran i de la 
dona. 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
promoció econòmica. 
-Regidora de la Junta de Govern 
Local. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 
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Rosa Maria Serra i 
Oliva 

-Regidora delegada de l’Àrea 
cultura i festes, turisme i lleure. 
-Regidora de la Junta de Govern 
Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Carme Lledó i 
Martínez 

-Regidora delegada de l’Àrea 
d’Educació, infància i esports. 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
salut pública i consum 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

 
 
 
 
 
La percepció d’aquestes retribucions 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 
22 de juny de 2011,  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. 
 
Quart: Establir amb els mateixos efectes a favor dels membres de la Corporació que no 
tinguin reconeguda la dedicació exclusiva ni la parcial, el règim d’indemnitzacions 
següent: 
 

a) Per assistència a les sessions del ple:  30 €. 
 

b)  Per assistència a les sessions de la comissió especial de comptes i de les 
comissions informatives no permanents:  20 €. 
 
c)  Per assistència a actes de les meses de contractació:  30 €. 

 
 
Cinquè: Establir amb efectes dels dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització anual 
per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents: 
 
a) Per cada Grup Municipal: 600 €. 
 
b) Per cada regidor electe: 150 €. 
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Sisè: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i 
als Regidors/es afectats, fent constar a els qui hagin estat designats per a desenvolupar 
el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial aquesta circumstància, i que 
s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat/da, de no manifestar res al respecte dins 
del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 
 
Setè: 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. 
 
Vuitè: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler oficial 
d’edictes de la Corporació l’acord adoptat en relació a les retribucions dels càrrecs amb 
dedicació exclusiva i parcial. 
 
No obstant, el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 27 de juny de 2011.”. 
 
 
A la fase de debat la senyora portaveu del grup municipal de “Convergència i Unió”, 
Eva Llovet i Castelló, manifesta que si bé les retribucions dels càrrecs electes les 
determina l’equip de govern, el seu grup municipal continua creient, com ara fa quatre 
anys, que hi ha una recomanació que fa l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya a través d’un barem, que ells consideren que seria 
el correcte i segons el qual el càrrec d’Alcalde, en el cas de Castellgalí, hauria de 
percebre una retribució inferior a uns 10.000 € del que consta a la moció, tot i que sí que 
especifica que és tenint en compte que no tindria dedicació exclusiva. Afegeix que pel 
que respecta a les retribucions dels regidors, els hi sembla molt correcte la proposta, fins 
i tot consideren que resulten molt ajustats tenint en compte la feina que comporta. 
 
El senyor Alcalde li respon que aquest barem de l’A.C.M. i de la F.M.C. té caràcter de 
recomanació i que l’equip dem govern considera que tant la retribució de l’Alcalde per 
la seva dedicació com la dels regidors és la correcta i ajustada a les responsabilitats i 
dedicacions de cadascú. Afegeix que el barem només té en compte el número 
d’habitants dels municipis però que consideren que aquesta dada és independent de la 
dedicació que exigeix cada municipi i que no hi ha cap increment respecte a la 
legislatura anterior, cap augment en absolut, sinó que és manté totalment l’assignació 
tant de l’Alcalde com dels regidors/es. 
 

Sotmesa la proposta d’acord que conté la moció a votació el ple acorda per cinc vots a 
favor, els quals es corresponen als cinc senyors/es regidors/es adscrits/es al grup 
municipal del “Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, i quatre abstencions, les quals 
es corresponen als quatre senyors/es regidors/es adscrits/es al grup municipal de 
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“Convergència i Unió”, la seva aprovació, i en conseqüència i pel mateix quòrum 
l’adopció dels acords que la mateixa conté, els quals són els que es transcriuen 
literalment a continuació: 

 
Primer: Establir que amb efectes del dia 11 de juny, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, els membres de la Corporació que a continuació es relacionen, exerciran el 
seu càrrec en el règim de dedicació que es detalla : 
 

Nom i cognoms Càrrec Dedicació 
Cristòfol Gimeno i Iglesias -Alcalde-President. 

-Regidor de l’àrea d’Hisenda i Patrimoni. 
-President de la Ponència Ambiental. 

Exclusiva 

Òscar Aparicio i Ledesma -Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, 
obres, serveis locals, via pública, medi 
ambient i desenvolupament sostenible. 
-Regidor de la Junta de Govern Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 

Parcial 

Ana Belén Jara i Martínez. -Segona Tinent d’Alcalde. 
- Regidora delegada de l’Àrea d’atenció a 
les persones: Serveis socials, joventut, 
gent gran i de la dona. 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
promoció econòmica. 
-Regidora de la Junta de Govern Local. 

Parcial 

Rosa Maria Serra i Oliva -Regidora delegada de l’Àrea cultura i 
festes, turisme i lleure. 
-Regidora de la Junta de Govern Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 

Parcial 

Carme Lledó i Martínez -Regidora delegada de l’Àrea 
d’Educació, infància i esports. 
-Regidora delegada de l’Àrea de salut 
pública i consum. 

Parcial 

 
Segon: Establir, a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva , les retribucions que a continuació es 
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, i donar-los d’alta al règim general de la Seguretat Social. 
 

 
Nom i cognoms: 

 
Càrrec: 

 
Retribucions: 

 
Cristòfol Gimeno i Iglesias 

 
-Alcalde-President. 
-Regidor de l’àrea d’Hisenda 
i Patrimoni. 

  37.625,70 € anuals  com a 
salari brut  
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-President de la Ponència 
Ambiental. 

 
 
Tercer: Establir amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels senyors/es regidors/es de l’Ajuntament que desenvolupin les 
seves funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a continuació es 
relacionen, les quals es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents 
mensualitats de l’any i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i 
desembre, així com donar-los d’alta en el règim general de la Seguretat Social: 
 

Nom i cognoms Càrrec Retribucions
(EUR/any)14 
mensualitats 

Dedicació 
mínima 

hores/mes 
Òscar Aparicio i 
Ledesma 

-Primer Tinent d’Alcalde. 
-Regidor delegat de l’Àrea 
d’Urbanisme, obres, serveis locals, 
via pública, medi ambient i 
desenvolupament sostenible. 
-Regidor de la Junta de Govern 
Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Ana Belén Jara i 
Martínez 

-Segona Tinent d’Alcalde. 
- Regidora delegada de l’Àrea 
d’atenció a les persones: Serveis 
socials, joventut, gent gran i de la 
dona. 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
promoció econòmica. 
-Regidora de la Junta de Govern 
Local. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Rosa Maria Serra i 
Oliva 

-Regidora delegada de l’Àrea 
cultura i festes, turisme i lleure. 
-Regidora de la Junta de Govern 
Local. 
-Vocal de la Ponència Ambiental. 
 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 

Carme Lledó i 
Martínez 

-Regidora delegada de l’Àrea 
d’Educació, infància i esports. 
-Regidora delegada de l’Àrea de 
salut pública i consum 

5.351,22 € Parcial 
35 h. 
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La percepció d’aquestes retribucions 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 
22 de juny de 2011,  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. 
 
Quart: Establir amb els mateixos efectes a favor dels membres de la Corporació que no 
tinguin reconeguda la dedicació exclusiva ni la parcial, el règim d’indemnitzacions 
següent: 
 

b) Per assistència a les sessions del ple:  30 €. 
 

b)  Per assistència a les sessions de la comissió especial de comptes i de les 
comissions informatives no permanents:  20 €. 
 
c)  Per assistència a actes de les meses de contractació:  30 €. 

 
 
Cinquè: Establir amb efectes dels dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, a favor dels diferents Grups Polítics Municipals, una indemnització anual 
per a despeses realitzades en l’exercici de les seves funcions, en les quanties següents: 
 
a) Per cada Grup Municipal: 600 €. 
 
b) Per cada regidor electe: 150 €. 
 
Sisè: Notificar aquests acords als Portaveus dels diferents Grups Polítics Municipals, i 
als Regidors/es afectats, fent constar a els qui hagin estat designats per a desenvolupar 
el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial aquesta circumstància, i que 
s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat/da, de no manifestar res al respecte dins 
del termini de les 24 hores següents a la seva notificació. 
 
Setè: 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. 
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Vuitè: Publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler oficial 
d’edictes de la Corporació l’acord adoptat en relació a les retribucions dels càrrecs amb 
dedicació exclusiva i parcial. 
 
 
7.APROVACIÓ, SI S‘ESCAU, MOCIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE LA 
PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL DIPOSITARI MUNICIPAL 
ENCARREGAT DE LA FUNCIÓ DE TRESORERIA MUNICIPAL. 
 
 
El senyor Alcalde sol·licita del senyor Secretari que procedeixi a la lectura de la moció 
de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre del dia, la 
qual transcrita literalment diu: 
 

“MOCIÓ DE L’ALCALDIA: 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 92.3 b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local, són funcions públiques necessàries a totes les corporacions locals, 
la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal, les de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i la 
pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 
Atès que segons el que disposa l’apartat núm. 4 de l’esmentat article, la responsabilitat 
administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a 
membres de la Corporació o a funcionaris sense habilitació de caràcter estatl, en aquells supòsits 
excepcionals en que així es determini per la legislació de l’Estat.  
 
Vist al respecte que l’article 2 f) del RD 1732/1994 de 29 de juliol determina que en els 
municipis de menys de 5.000 habitants , la responsabilitat administrativa d eles funcions de 
comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a membre de la Corporació o a 
funcionari de la mateixa. 
 
Atès que d’acord amb el que determina l’article 196 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel 
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, són funcions 
encomanades a la tresoreria de les entitats locals: 

 
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions. 
b) Servir al principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i 

valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries. 
c) Distribuir en el temps les disponibilitats dineràries per a la puntual satisfacció 

de les obligacions. 
d) Respondre dels avals contrets  
e) Realitzar les altres que es derivin o relacionin amb les anteriorment numerades.  

 
Tenint en compte que el lloc de Dipositari d’aquest Ajuntament no requereix evidentment una 
dedicació primordial ni permanent, fet pel qual es considera   com no procedent la creació dins 
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de la plantilla de funcionaris d’aquest lloc de treball i en conseqüència que l’assumeixi un 
funcionari de la pròpia  Corporació. 
 
Considerant que la regulació referent al nomenament del funcionari com  Dipositari que 
assumeix aquesta funció, pot portar-se  a terme conforme l’Ordre de 16 de juliol de 1963, la 
qual, al marge de la seva antiguitat i formar part d’una legislació no vigent,  si bé no ha estat 
expressament derogada, es pot considerar que el seu contingut és orientatiu en quan  no 
contradigui allò disposat a la Llei 7/1985 de 2 d’abril i al Reial Decret Legislatiu 781/1986 pel 
qual s’aprova el Text Refós  de les disposicions vigents en matèria de Règim Local. 
Tenint en compte que aquesta Alcaldia considera que la persona idònia, dins de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament per assumir el càrrec de Dipositari per a fer-se càrrec de la funcions de 
la Tresoreria, és el senyor Jaume Valls i Clapés, funcionari de la Corporació de l’escala 
d’administració general, subescala administrativa de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
 
Atès que l’elecció del dipositari correspon al Ple dintre de la potestat organitzatòria dels seus 
serveis i de les seves atribucions, com es dedueix del articles 22.2 f) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,52.2 g)  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 
l’article 50 del R.O.F.R.J.E.L., aprovat pel R.D. 2568/1.986 de 28 de novembre al fer referència 
a la facultat del Ple per aprovar la forma de gestió d’aquest servei . 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria-Intervenció municipal. 
 
Per tot això,  aquesta Alcaldia proposa al Ple, l’adopció dels següents: 
 
 

ACORDS: 
 
 
Primer: Nomenar Dipositari per fer-se càrrec de la funcions de la Tresoreria, d’aquest 
Ajuntament al senyor Jaume Valls i Clapés, funcionari de la Corporació de l’escala 
d’administració general, subescala administrativa de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
Segon: Que es procedeixi a la presa de possessió del càrrec prèvia la formulació del jurament o 
promesa legalment exigit i contemplat a l’article 1er. del R.D. 707/1979 de 5 d’abril.  
 
No obstant, el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, 29 de juny de 2011.”. 
 
Sotmesa la proposta d’acord que conté la moció 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, els quals es transcriuen literalment a continuació: 
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Primer: Nomenar Dipositari per fer-se càrrec de la funcions de la Tresoreria, d’aquest 
Ajuntament al senyor Jaume Valls i Clapés, funcionari de la Corporació de l’escala 
d’administració general, subescala administrativa de l’Ajuntament de Castellgalí. 
 
Segon: Que es procedeixi a la presa de possessió del càrrec prèvia la formulació del jurament o 
promesa legalment exigit i contemplat a l’article 1er. del R.D. 707/1979 de 5 d’abril.  
 
 

8. ES DÓNA COMPTE AL PLE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DE 
NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE I DE LES 
DELEGACIONS GENÈRIQUES EFECTUADES ALS SRS. I SRES. 
REGIDORS/ES RESPONSABLES DE LES ÀREES D’ADMINISTRACIÓ 
DELS ASSUMPTES MUNICIPALS.   

 
El senyor Alcalde procedeix a donar compte al ple dels decrets dictats amb data 22 de 
juny de 2011 de nomenaments dels tinents d’Alcalde (número 180/11) i de les 
delegacions genèriques efectuades als senyors i senyores regidors (número 179/11), els 
quals transcrits literalment diuen: 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals, convocades mitjançant Reial Decret 424/2011 de 28 de 
març, el passat dia 22 de maig de 2011 i constituït el nou Ajuntament, es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal i, en particular, a la designació dels Tinents 
d’Alcalde. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article  23.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local i 55 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 designació dels 
Tinents d’Alcalde és competència d’aquesta Alcaldia, qui haurà de procedir al seu nomenament 
mitjançant Decret. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que té legalment conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Nomenar com a Tinents d’Alcalde el següents regidors/es de l’Ajuntament: 
 

- Primer Tinent d’Alcalde: Sr. Regidor Òscar Aparicio i Ledesma. 
- Segon Tinent d’Alcalde:  Sra. Regidora Ana Belén Jara i Martínez. 

 
Segon: Establir que en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquesta Alcaldia, les atribucions i 
competències que li reconeix la legislació vigent i, en especial l’ordenació de pagament i 
l’autorització de xecs bancaris, seran desenvolupades pels Tinents d’Alcalde  segons l’ordre 
establert a l’apartat anterior. 
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Tercer: A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan tingui que absentar-se del terme municipal, 
establirà mitjançant Decret la durada de la seva absència, designant al Tinent d’Alcalde que hagi 
d’assumir les seves competències. 
 
De no conferir-se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel primer 
Tinent d’Alcalde, i en el seu defecte, pel segon, els quals hauran de donar compte del fet a la 
resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar com Alcalde Accidental més 
d’un d’ells. 
 
Quart: Comunicar aquest Decret als Tinents d’Alcalde afectats, entenent-se acceptada la 
competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini de les 24 hores següents no es 
manifesta res en contra, fent-los constar que hauran de mantenir informada a aquesta Alcaldia 
de l’exercici de les seves atribucions com Alcalde accidental, no podent durant l’esmentat 
exercici ni modificar les delegacions ja efectuades per aquesta Alcadia amb anterioritat ni 
atorgar-ne altres de noves. 
 
Cinquè: Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la sessió extraordinària 
que es convoqui en compliment del que preveu l’article 38 del R.O.F.R.J.E.L. aprovat pel RD 
2568/1986 de 28 de novembre.  
  
Sisè: Publicar aquesta resolució al Butlletí oficial de la Província i al tauler oficial d’edictes de 
la Corporació en compliment del que disposa l’article 46 del Reglament indicat a l’apartat 
anterior. 
 
Castellgalí,  22 de juny de 2011. 
 
L’Alcalde-President:     Davant meu, 
       El Secretari: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 

“DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA: 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 424/2011 
de 28 de març el passat dia 22 de maig de 2011 i constituït el nou Ajuntament, i amb 
l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia a l’actuació municipal, aquesta 
Alcaldia considera 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 de  procedir a l’establiment  d’un règim de 
delegacions de competències en favor de diferents regidors. 
 
Vista així mateix  la necessitat de procedir a l’establiment de la nova 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. 
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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 com a no delegables  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 13.2 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que té legalment conferides, 
 
HE RESOLT: 
 
Primer: Dividir l’administració municipal d’aquest Ajuntament en les àrees següents: 

 
1. Àrea de Governació. 
2. Àrea d’Urbanisme, obres, serveis locals, via pública,  medi ambient i 

desenvolupament sostenible. 
3. Àrea de Cultura, festes, turisme i lleure. 
4. Àrea d’atenció a les persones: Serveis socials, joventut, gent gran i de la dona.  
5. Àrea d’Educació, infància i esports. 
6. Àrea d’Hisenda i Patrimoni. 
7. Àrea de  Promoció econòmica.  
8. Àrea de Salut pública i consum. 

 
 
Segon: Delegar de forma genèrica en favor dels regidors/es que s’indiquen a  l’apartat 
3er. de la present resolució les atribucions d’administració, direcció i gestió dels 
assumptes propis de l’Àrea i en conseqüència atorgar-li les atribucions genèriques  de 
caràcter no resolutori que s’indiquen:  
 
1. La coordinació, direcció i gestió de la regidoria.  

 
2. La tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la regidoria. 
 
3. L’elaboració de programes, plans, estudis en relació amb la matèria de la regidoria. 
  
4. La signatura dels documents de tràmit que no suposin resolució administrativa i  que 
siguin necessaris per a dur a terme la gestió efectiva de la regidoria. 
  
5. La convocatòria de reunions de treball, relacionades amb la gestió de la regidoria. 
 
6. Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficàcia i execució de la 
gestió de la regidoria , amb l’autorització prèvia de l’Alcaldia-Presidència.. 
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Tercer: Efectuar la delegació de forma genèrica de les atribucions indicades a l’apartat 
2on de la present resolució en favor dels següents regidors/es i pel que respecta a les 
àrees indicades a l’apartat 1er: 
  

1. Àrea de Governació. Sra. Regidora Ana Belén Jara i Martínez. 
 
2. Àrea d’Urbanisme, obres, serveis locals, via pública, medi ambient i 

desenvolupament sostenible: Sr. Regidor Òscar Aparicio i Ledesma. 
 

3. Àrea de Cultura, festes, turisme i lleure: Sra. Regidora Rosa Maria Serra i Oliva. 
 

4. Àrea d’atenció a les persones: Serveis socials, joventut, gent gran i de la dona: 
Sra. Regidora Ana Belén Jara i Martínez. 

 
5. Àrea d’Educació, infància i esports: Sra. Regidora Carme Lledó i Martínez. 
  
6.   Àrea de Promoció Econòmica: Sra. Regidora Ana Belén Jara i Martínez. 
 
7. Àrea de Salut pública i consum: Sra. Regidora Carme Lledó i Martínez. 

 
Pel que respecta a l’Àrea d’Hisenda i Patrimoni, la mateixa no és objecte de delegació i 
la totalitat de les competències pròpies de la mateixa seran exercides per aquesta 
Alcaldia-Presidència. 
 
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, llevat del cas de la 
corresponent a l’Àrea d’Hisena i Patrimoni, en que el suplent en serà el primer Tinent 
d’Alcalde. 
 
Quart: 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. 
 
Cinquè: 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 als/a les Regidors/es afectats/ades, i 
tindran caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’avocació d’aquesta Alcaldia. 
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Sisè: Notificar aquesta resolució als/a les Regidors/es afectats/ades, 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. 
 
Setè: 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. 
 
Castellgalí, 22 de juny de 2011. 
 
L’Alcalde-President:     Davant meu, 
       El Secretari 
Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les vint hores i quaranta minuts el Sr. 
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 Sr. 
Alcalde. 

 

L’Alcalde: El Secretari: 

 

 

 

 

Cristòfol Gimeno i Iglesias.       Joan Lluís Obiols i  Suari. 
 
 
 
 
 

 

 
 


