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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DEL DIA 8 DE JUNY DE 2012. 

 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 15 minuts del dia 8 de 
juny de 2012 es reuneix en primera convocatòria la Junta de Govern Local per tal de 
celebrar sessió ordinària, 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 delegada 
de l’àrea de Cultura, festes, turisme i lleure i Òscar Aparicio i Ledesma delegat de l’àrea 
d’urbanisme, obres, serveis local, via pública, medi ambient i desenvolupament sostenible  
 
No hi assisteix la senyora Ana Belén Jara i Martínez delegada de les àrees de Governació, 
d’atenció a les persones i promoció econòmica i la senyora regidora delegada de les àrees 
d’Educació, infància i esports i de salut pública i consum, Carme Lledó i Martínez, qui ha 
estat convocada a la sessió de conformitat amb el que disposa l’article 113.3 del 
ROFRJEL, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, i els quals han excusat la seva 
absència a la Secretaria Municipal. 
 
Hi assisteix com a secretari accidental el senyor Jaume Valls i Clapés en legal substitució 
del senyor Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari de l’Ajuntament. 

 
Oberta la sessió per la presidència a les 13 hores i 15 minuts i un cop comprovat per part 
del senyor Secretari accidental el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix 
al debat i votació de l’assumpte inclòs al següent 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

 
El senyor Alcalde pregunta si algú dels presents desitja fer alguna observació respecte de 
l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern local del dia 23 de maig de 2012, còpia 
de la  qual s’ha distribuït amb la convocatòria, no formulant-se’n cap, fet pel qual 
s’aprova per assentiment i per unanimitat l’acta de la sessió indicada. 

No havent més assumptes a tractar, a les 13 hores i 20 minuts s’aixeca la sessió i per a 
constància del tractat i dels acords adoptats, s’aixeca la present acta, de tot el qual en dono 
fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 

El Secretari accidental:    L’Alcalde: 
 
 
 
 
Jaume Valls i Clapés.     Cristòfol Gimeno i Iglesias. 


