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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DEL DIA 25 D’ABRIL DE 2 012. 

 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 19 hores i 20 minuts del dia 25 d’abril 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 Ana Belén Jara i Martínez delegada de les àrees de Governació, d’atenció a les persones 
i promoció econòmica.  
 
No hi assisteix el senyor regidor Òscar Aparicio i Ledesma delegat de l’àrea d’urbanisme, obres, 
serveis local, via pública, medi ambient i desenvolupament sostenible 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 el senyor Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari de l’Ajuntament, qui dóna fe de l’acte. 
 
Oberta la sessió per la presidència a les 19 hores i 20 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari 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 de data 11 d’abril de la Junta de Govern Local. 

 

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 11 d’abril 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. 

 

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de l’Alcaldia-Presidència sobre la ratificació 
del decret de l’Alcaldia-Presidència de data 18 d’abril de 2012, relatiu a l’aprovació del 
conveni de col·laboració a formalitzar entre la  Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament de Marganell, l’Ajuntament 
de Sant Vicenç de Castellet i l’ADF protectors del bosc relatiu al Pla d’Informació i 
Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012.  

“Vist el Decret de l’Alcaldia-Presidència dictat amb data 18 d’abril de 2012 i registrat al llibre 
oficial de resolucions de l’Alcaldia amb el número 120/12, el qual transcrit literalment diu: 
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“Vist el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellbell i el 
Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament de Marganell, l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet i l’ADF Protectors del Bosc relatiu al Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis 
Forestals de l’any 2012. 
 
Atès que l’objecte del present conveni és determinar els compromisos necessaris que han de 
prendre els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Marganell i Sant Vicenç de 
Castellet, l’ADF Protectors del Bosc (en endavant ADF) i la Diputació de Barcelona per al bon 
funcionament del Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
 
Vist que els ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d’incendis, 
així com en matèria de protecció del medi, d’acord amb el que preveuen l’art.25.2, lletres c) i f) de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local i l’art. 63.3, lletres c), d) i f) del 
Text Refós de la llei municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril i l’article 84.2 lletra f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la 
Llei Orgànica 2/2006, de 19 de juliol.  
 
Atès que la Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local. 
 
Vist que les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federacions d’ADF, són entitats privades 
amb personalitat jurídica pròpia amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, 
molt esteses i arrelades en els territoris on desenvolupen la seva activitat, i tenen com a objectiu 
principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els Ajuntament i les ADF i les 
Federacions d’ADF de la província, desenvolupa cada any dins del programa de suport als 
municipis en la prevenció dels incendis forestals el Pla d’Informació i vigilància contra incendis 
forestals. 
 
Vist que el Pla té la finalitat bàsica d’evitar els incendis en coordinació amb l’administració 
forestal i amb la col·laboració d’Ajuntaments i Agrupacions de Defensa Forestal. 
 
Atès que mitjançant la institució jurídica del conveni s’estableix una relació de cooperació 
consensuada entre els locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació 
de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú, d’acord amb el que estableix l’apartat primer de l’article 303 el 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, en endavant ROAS. 
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Vist que considerant que els convenis interadministratius tenen caràcter voluntari i base negocial, 
i s’han d’estipular en termes d’igualtat entre administracions intervinents, això com  que a través 
dels convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en 
assumptes d'interès comú, sota les formes i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les 
matèries en què existeixi aquest interès, d’acord amb el que preceptua l’apartat tercer de l’article 
303 del ROAS. 

Atès que tenint en compte que  els convenis de cooperació es regulen per les pròpies clàusules, 
per la legislació comuna de règim local i sectorial, si s'escau, i subsidiàriament per les normes de 
contractació administrativa d’acord amb l’apartat  primer de l’article 305 del ROAS. 

 
Considerant que l’òrgan competent per aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, 
l’Ajuntament de Marganell, l’Ajuntament de sant Vicenç de Castellet i l’ADF Protectors del Bosc 
relatiu al Pla d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012, és la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de conformitat amb l’acord adoptat pel ple de la corporació en 
sessió de data 6 de juliol de 2011. 
 
Atesa la urgència que concorre tenint en compte que s’ha de procedir a la signatura del conveni de 
col·laboració el dia 18 d’abril de 2012 i vist que la celebració de la propera junta de Govern Local 
no serà fins el dia 25 d’abril de 2012 i vist el que disposa l’article 21.1 k) de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de les Bases del Règim Local i 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,   
 

H E     R E S O L T 
 

Primer: Ratificar el Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 18 d’abril de 2012 del qual es resol 
aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament de Marganell, l’Ajuntament de 
sant Vicenç de Castellet i l’ADF Protectors del Bosc relatiu al Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
 
Segon: D’acord amb el que disposa l’art. 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, trametre un certificat dels precedents acords i 
de les clàusules del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
Castellgalí, 18 d’abril de 2012. 
 
 
L’Alcalde,      Davant meu. 
        El Secretari: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.“ 
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Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en data 28 de març de 2012 
(núm. Registre 184/2012), ha aprovat el conveni de referència. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, 
per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents, 
 

ACORDS:  
 
Primer: Ratificar el Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 18 d’abril de 2012 pel qual es resol 
aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament de Marganell, l’Ajuntament de 
sant Vicenç de Castellet i l’ADF Protectors del Bosc relatiu al Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
 
Segon: D’acord amb el que disposa l’art. 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, trametre un certificat dels precedents acords i 
de les clàusules del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.“ 

 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local l’aprova per assentiment i per 
unanimitat, i en conseqüència i pel mateix quòrum els acords que la mateixa conté i els quals 
transcrits literalment diuen:  
 
Primer:  Ratificar el Decret de l’Alcaldia-Presidència de data 18 d’abril de 2012 pel qual es resol 
aprovar el conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Castellbell i el Vilar, l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament de Marganell, l’Ajuntament de 
sant Vicenç de Castellet i l’ADF Protectors del Bosc relatiu al Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals de l’any 2012. 
 
Segon: D’acord amb el que disposa l’art. 309.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny, trametre un certificat dels precedents acords i 
de les clàusules del conveni a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de l’Alcaldia-Presidència relativa a 
l’acceptació del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, pel fons de prestació 
“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la 
convocatòria 2012 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. 
 
“Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 26 de gener de 2012, va 
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació d’accions en 
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2012, el Catàleg de 
suport als serveis i a les activitats locals i el Règim de concertació d’aquest àmbit. 
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Vist que en el Catàleg 2012 es preveu el recurs “Suport al servei de menjador de les escoles 
bressol municipals”, gestionat per la Gerència de Serveis d’Educació i consistent en fons de 
prestació, els quals inclouen les estructures de gestió locals, distribuïdes per criteris poblacionals, 
socioeconòmics o de gestió.  
 
Atès que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis fins a 300.000 habitants 
i els seus ens dependents que siguin titulars d’escoles bressols municipals. 
 
Vist que les ràtios establertes són les següents:  
 

- 60% de l’assignació correspon al nombre de places d’escola bressol municipal. 
- 20% a repartir en funció de la població total del municipi. 
- 10% és distribueix  d’acord a la taxa d’atur registrada al municipi.  
- 10% final en funció de les darreres dades oficials de població estrangera 

empadronada al municipi.   
 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de març de 2012, 
va adoptar un acord en relació a l’acció de suport econòmic consistent en fons de prestació 
“Suport a la suficiència alimentària a les escoles bressol municipals”, en el marc de la 
convocatòria 2012 del Pla de concertació XBMQ 2008-2011, mitjançant el qual s’ha concedit a 
l’Ajuntament de Castellgalí, l’import de 1.347 €. 
 
Tenint en compte que aquesta competència ha estat objecte de delegació en la Junta de Govern 
Local, segons l’acord adoptat pel ple d’organització i funcionament de data 6 de juliol de 2011. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, 
per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S : 
 
Primer: Aprovar l’acceptació de l’ajut atorgat per import de 1.347 € atorgat per la Diputació de 
Barcelona, corresponent al recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de 
concertació.  
 
Segon: Notificar aquesta resolució a la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació de 
la Diputació de Barcelona. 
 
No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.“  
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local l’aprova per assentiment i per 
unanimitat, i en conseqüència i pel mateix quòrum els acords que la mateixa conté i els quals 
transcrits literalment diuen:  
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Primer:  Aprovar l’acceptació de l’ajut atorgat per import de 1.347 € atorgat per la Diputació de 
Barcelona, corresponent al recurs econòmic consistent en fons de prestació “Suport al servei de 
menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc de la convocatòria 2012 del Pla de 
concertació.  
 
Segon: Notificar aquesta resolució a la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació de 
la Diputació de Barcelona. 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de l’Alcaldia-Presidència relativa a 
l’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, 
Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de 
Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de 
Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per a l’execució d’un Pla Marc de Restauració 
i Millora Forestal.  

 

“ Vist el Conveni Marc de Col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments de 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de 
Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de propietaris forestals Entorns de Montserrat per a 
l’execució d’un projecte de gestió i millora de les finques forestals dels Entorns de Montserrat.  

 

Vist que els signants del Conveni Marc, aprofitant les noves eines informàtiques i cartogràfiques 
que l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals ha desenvolupat els darrers 
anys per tal de millorar el procés de planificació forestal a nivell tècnic i econòmic, han redactat 
un nou Pla Marc que recull aquestes millores, no només per la superfície cremada dels anys 80 i 
90 i ja planificada anteriorment, sinó també pel bosc no afectat per cap incendi forestal.   

 
Atès que les activitats i projectes que defineixen aquests Pla Marc es desenvoluparan a través de 
Programes Anuals, els quals han de ser aprovats anualment pels òrgans de govern de les entitats 
signants del conveni de col·laboració abans esmentat. 
 
Vist que la Comissió de Treball establerta en el conveni ha redactat el Programa Anual per l’any 
2012. 
 
Atès que els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, El Bruc, Esparreguera, 
Marganell, Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, 
Sant Vicenç de Castellet, Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls, en virtut de les competències que 
estableix el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 de 28 d’abril 
en els articles: 66.3,c), d), f) i n); i la Llei de Bases de Règim Local 7/1985 de 2 d’abril en els seus 
articles 25.2,c), 36.1,b), tenen el propòsit de donar suport, en la mesura que els hi permetin els 
seus recursos tècnics i econòmics, a les iniciatives de l’Associació.  
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Vist que mitjançant la institució jurídica del conveni s’estableix una relació de cooperació 
consensuada entre els locals o entre aquests i altres administracions públiques, per a la prestació 
de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció 
dels quals tinguin un interès comú, d’acord amb el que estableix l’apartat primer de l’article 303 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, en endavant ROAS. 
 
Considerant que els convenis interadministratius tenen caràcter voluntari i base negocial, i s’han 
d’estipular en termes d’igualtat entre administracions intervinents, això com que a través dels 
convenis es pot realitzar la cooperació interadministrativa, tant en serveis locals com en assumptes 
d’interès comú, sota les formes i en els termes que preveuen les lleis reguladores de les matèries 
en què existeixi aquest interès, d’acord amb el que preceptua l’apartat tercer de l’article 303 del 
ROAS. 
 
Atenent que els convenis de cooperació es regulen per les pròpies clàusules, per la legislació 
comuna de règim local i sectorial, si s’escau, i subsidiàriament per les normes de contractació 
administrativa d’acord amb l’apartat primer de l’article 305 del ROAS.  
 
Tenint en compte que aquesta competència ha estat objecte de delegació en la Junta de Govern 
Local, segons l’acord adoptat pel ple d’organització i funcionament de data 6 de juliol de 2011. 
 

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

ACORDS: 
 
Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments  de 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, el Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de 
Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de propietaris forestals Entorns de Montserrat 
per a l’execució d’un pla marc de restauració i millora forestal.  

 
Segon: Aprovar el “Pla Marc de recuperació i valorització de les finques forestals a l’Associació 
Entorns de Montserrat”.  
 
Tercer: Notificar els precedents acords a la Diputació de Barcelona i als Ajuntaments, que es 
relacionen en el primer acord. 

 
Quart: Donar trasllat d’un certificat dels precedents acords i d’una còpia del conveni a que es fa 
referència a l’apartat primer, a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, de conformitat amb el que disposa l’article 309.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny. 
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No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient. 
 

Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local l’aprova per assentiment i per 
unanimitat, i en conseqüència i pel mateix quòrum els acords que la mateixa conté i els quals 
transcrits literalment diuen:  
 

Primer:  Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments  de 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Collbató, el Bruc, Esparreguera, Marganell, Monistrol de 
Montserrat, Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet, 
Ullastrell, Vacarisses, Viladecavalls i l’Associació de propietaris forestals Entorns de Montserrat 
per a l’execució d’un pla marc de restauració i millora forestal.  

 
Segon: Aprovar el “Pla Marc de recuperació i valorització de les finques forestals a l’Associació 
Entorns de Montserrat”.  
 
Tercer: Notificar els precedents acords a la Diputació de Barcelona i als Ajuntaments, que es 
relacionen en el primer acord. 

 
Quart:  Donar trasllat d’un certificat dels precedents acords i d’una còpia del conveni a que es fa 
referència a l’apartat primer, a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques, de conformitat amb el que disposa l’article 309.1 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny. 
 

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de l’Alcaldia-Presidència relativa a 
l’acceptació del recurs econòmic atorgat per la Diputació de Barcelona, pel fons de prestació 
“Desenvolupament de Polítiques Educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en 
el marc de la convocatòria 2012 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat. 
 
“ Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 26 de gener de 2012, va 
aprovar el dictamen que aprova la convocatòria de l’any 2012 per a la concertació d’accions en 
l’àmbit de suport als serveis i les activitats del Pla de concertació XBMQ 2012, el Catàleg de 
suport als serveis i a les activitats locals i el Règim de concertació d’aquest àmbit. 
 
Vist que en el Catàleg 2012 es preveu el recurs “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants”, gestionat per la Gerència de Serveis d’Educació i 
consistent en fons de prestació, els quals inclouen les transferències dineràries regulars per al 
finançament de serveis i de les estructures de gestió locals, distribuïdes per criteris poblacionals, 
socioeconòmics o de gestió.   
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Atès que els destinataris d’aquest recurs són els ajuntaments de municipis de la província de 
Barcelona amb població de fins a 5.000 habitants.  
 
Vist que les ràtios establertes són les següents:  
 

- 1,38 € per habitant per als municipis de fins a 500 habitants, a partir d’una 
assignació mínima de 500 €. 

- 1,27 € per habitant per als municipis de 501 fins a 1.000 habitants. 
- 0,97 € per habitant per als municipis de 1.001 fins a 2.000 habitants. 
- 0,80 € per habitant per als municipis de 2.001 fins a 3.000 habitants. 
- 0,59 € per habitant per als municipis de 3.001 fins a 4.000 habitants. 
- 0,54 € per habitant per als municipis de 4.001 fins a 5.000 habitants. 

 
Atès que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de març de 2012, 
va adoptar un acord en relació a l’acció de suport econòmic consistent en fons de prestació 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys 5.000 habitants”, en el marc 
de la convocatòria 2012 del Pla de concertació XBMQ 2008-2011, mitjançant el qual s’ha 
concedit a l’Ajuntament de Castellgalí, l’import de 1.907,02 €. 
 
Tenint en compte que aquesta competència ha estat objecte de delegació en la Junta de Govern 
Local, segons l’acord adoptat pel ple d’organització i funcionament de data 6 de juliol de 2011. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, 
per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S : 
 
Primer: Aprovar l’acceptació de l’ajut atorgat per import de 1.907,02 € atorgat per la Diputació de 
Barcelona, corresponent al recurs econòmic consistent en fons de prestació “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys 5.000 habitants”, en el marc de la convocatòria 2012 
del Pla de concertació.  
 
Segon: Notificar aquesta resolució a la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació de 
la Diputació de Barcelona. 
 
No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.” 
 
Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local l’aprova per assentiment i per 
unanimitat, i en conseqüència i pel mateix quòrum els acords que la mateixa conté i els quals 
transcrits literalment diuen:  
 
Primer:  Aprovar l’acceptació de l’ajut atorgat per import de 1.907,02 € atorgat per la Diputació 
de Barcelona, corresponent al recurs econòmic consistent en fons de prestació “Desenvolupament 
de polítiques educatives en municipis de menys 5.000 habitants”, en el marc de la convocatòria 
2012 del Pla de concertació.  



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

 

 10

 
Segon: Notificar aquesta resolució a la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea d’Educació de 
la Diputació de Barcelona. 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de l’Alcaldia-Presidència relativa a 
l’aprovació de l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte de la concessió 
de l’ús del bé de domini públic del bar de la piscina municipal i el control d’accés a la pròpia 
instal·lació. 

 

“Vista la necessitat de procedir a adjudicar el contracte de la concessió de l’ús privatiu del bé de 
domini públic del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la pròpia instal·lació. 

 

Atès que de conformitat amb el que determina l’article 221.2 del Text refós de la Llei Municipal i 
de Règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, l’òrgan 
competent per aprovar l’adjudicació del contracte és el ple de l’Ajuntament. 

 

 

Vist el plec de clàusules administratives particulars redactat per a l’adjudicació del contracte 
mitjançant procediment negociat sense publicitat i tenint en compte que aquesta competència ha 
estat objecte de delegació en la Junta de Govern Local, segons l’acord adoptat pel ple 
d’organització i funcionament de data 6 de juliol de 2011. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, 
per si s’escau la seva aprovació, l’adopció dels següents, 
 

ACORDS: 

 

Primer: Aprovar l'expedient de contractació per a  l’adjudicació del contracte de la concessió de 
l’ús privatiu del bé de domini públic del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la 
pròpia instal·lació. 

 

Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió bé de 
domini públic per a l’explotació del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la mateixa 
instal·lació mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
Tercer: Disposar que es publiqui un anunci als taulers oficials d’edictes de l’Ajuntament per tal 
que les persones interessades en l’adjudicació del contracte ho posin en coneixement de 
l’Ajuntament fins el dia 11 de maig del present, amb el ben entès que posteriorment serà a 
aquestes persones a les qui l’Ajuntament sol·licitarà la presentació de proposició. 
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No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.” 
 

Sotmesa la proposta d’acord a votació, la Junta de Govern Local l’aprova per assentiment i per 
unanimitat, i en conseqüència i pel mateix quòrum els acords que la mateixa conté i els quals 
transcrits literalment diuen:  
 

Primer:  Aprovar l'expedient de contractació per a  l’adjudicació del contracte de la concessió de 
l’ús privatiu del bé de domini públic del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la 
pròpia instal·lació. 

 

Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la concessió bé 
de domini públic per a l’explotació del bar de la piscina municipal i del control d’accés a la 
mateixa instal·lació mitjançant procediment negociat sense publicitat. 
 
Tercer: Disposar que es publiqui un anunci als taulers oficials d’edictes de l’Ajuntament per tal 
que les persones interessades en l’adjudicació del contracte ho posin en coneixement de 
l’Ajuntament fins el dia 11 de maig del present, amb el ben entès que posteriorment serà a 
aquestes persones a les qui l’Ajuntament sol·licitarà la presentació de proposició. 
 

No havent més assumptes a tractar, a les 20 hores 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:       L’Alcalde: 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Lluís Obiols i Suari.      Cristòfol Gimeno i Iglesias. 


