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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT DE 
CASTELLGALÍ  DEL DIA 5 DE DESEMBRE DE 2014. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 34 minuts del dia 5 de 
desembre de 2014, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament 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, Òscar Aparicio i Ledesma i 
Carme Lledó i Martinez, tots ells i elles adscrits/es al grup municipal del “Partit dels Socialistes 
de Catalunya-P.M.”, així com els senyors/es regidors/es, Maria Isabel García i Sansegundo, 
Xavier Guix i Carrera i Pedro José Prieto i Julián, elles i ells adscrit/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. 
 
No hi assisteix la senyora regidora Eva Llovet i Castelló, adscrita al grup municipal de 
“Convergència i Unió” i el senyor regidor Miguel Largo i Coca, adscrit al grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, els quals han excusat la seva absència. 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 13 hores i 34 minuts i un cop comprovat per part del 
senyor Secretari el quòrum que cal perquè pugui ser iniciada es procedeix al debat i votació dels 
assumptes inclosos al següent 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA D’ACORD DE L’ ALCALDIA-
PRESIDÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL COMPTE GENER AL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ DE L’EXERCICI 2013. 
 
El senyor Alcalde inicia la seva intervenció comentant que només hi ha un punt en l’ordre del 
dia que és l’aprovació del compte general de l’exercici 2013 i que aquest és el tràmit que 
correspon fer després de que se celebrés la Comissió especial de comptes. Afegeix que un cop 
feta l’exposició pública pel termini de 15 dies més 8 dies no es van presentar al·legacions i que 
queda pendent el tràmit de la seva aprovació pel ple per a la seva posterior tramesa a la 
Sindicatura de Comptes per tal que procedeixi a la fiscalització del Compte General  
 
Acte seguit el senyor Alcalde procedeix a llegir els acords que la proposta d’acord conté, la qual 
transcrita literalment: 
  
“ Vistos els estats i comptes anuals i els seus annexos que han estat formats i elaborats per 
l’Ajuntament de Castellgalí, comprensius de totes les operacions pressupostàries, independents i 
auxiliars, patrimonials i de tresoreria portades a terme durant l’exercici de 2013, d’acord amb el 
que disposen els articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, 101 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 212 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de 
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març, pel que s’aprova el Text Refós  de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i la regla 
100 de l’Ordre EHA/4041/2004 de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
Normal de Comptabilitat local. 
 
Atès que la Intervenció ha format el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de 
l’exercici de 2013, el qual està integrat pel Compte del propi Ajuntament. 

 
Atès que els comptes i estats expressats consten de les parts que determinen les disposicions 
esmentades i que la seva estructura i contingut s’adapten a la prevista en  
la Instrucció de Comptabilitat i per altra part s’acompanyen als estats anuals els annexos que en 
la mateixa es preveuen, amb l’objecte d’ampliar la informació que en ells es contenen. 

 
Atès que els estats i comptes de la Corporació han estat rendits per l’Il.lm. Sr. Alcalde-
President. 
 
Atès que examinat el Compte General i els seus justificants s’informà favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament reunida el dia 24 d’octubre de 2014 per la qual 
cosa el Compte General juntament amb l’informe esmentat restà exposat al públic, prèvia 
inserció del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de data 31 d’octubre de 2014, 
i al tauler oficial d'edictes de la Corporació,  pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit 
més no es presentà cap al·legació. 
 
Considerant que havent-se complert els tràmits i requisits exigits per la legislació vigent, 
procedeix de conformitat amb allò que estableix l’article 212.4 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, sotmetre 
el Compte General a l’aprovació del ple acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes. 
 
Per tot el qual aquesta Alcaldia-Presidència sotmet a la consideració del ple, per si s’escau la 
seva aprovació, l’adopció dels següents, 
 

A C O R D S: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 2013, 
composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril i integrat pel Compte de la pròpia 
Corporació el qual ha estat rendit per l’Il.lm. Sr. Alcalde-President. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que preveu 
l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes. 

 
No obstant el ple de la Corporació acordarà allò que consideri més convenient. 
 
Castellgalí, primer de desembre de dos mil catorze. 



 

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

 

 3 

L’Alcalde-President: 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
Abans de procedir-se a la votació la senyora regidora adscrita al grup municipal de 
“Convergència i Unió”, Maria Isabel García i Sansegundo diu que el seu grup s’abstindrà ja que 
es tracta del Compte General gestionat per l’equip de govern actual. 
 
Sotmesa a votació la proposta d’acord el ple acorda per quatre vots a favor, els quals es 
corresponen als quatre regidors/es adscrits al Grup Municipal del “Partit dels Socialistes de 
Catalunya-PM” i tres abstencions, les quals es corresponen als tres regidors/es adscrits al Grup 
Municipal de “Convergència i Unió” presents a la sessió, i en conseqüència i pel mateix quòrum 
l’adopció de l’acord que transcrit literalment diu:  
 
“Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Castellgalí de l’exercici de 2013, 
composat pels estats i comptes anuals i annexos previstos a l’article 209.1  del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals i l’article 89 a 105 del R.D. 500/1990 de 20 d’abril i integrat pel Compte de la pròpia 
Corporació el qual ha estat rendit per l’Il· lm. Sr. Alcalde-President. 
 
Segon.- Remetre l’expedient a la Sindicatura de Comptes, en compliment d’allò que preveu 
l’article 36.2 b) de la Llei 18/2010 de 7 de juny de la Sindicatura de Comptes.” 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 13 hores i 35 minuts el senyor Alcalde aixeca 
la sessió i per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc aquesta acta, de tot el qual en 
dono fe amb la meva signatura i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde. 
 
 
El Secretari:      L’Alcalde: 
 
 
 
 
 
Joan Lluís Obiols i Suari    Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
 
 

 


