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ACTA DE LA SESSIÓ  DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
CASTELLGALÍ DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015. 
 
 
A Castellgalí, el dia 13 de juny de 2015, essent les 12 hores, al Saló de Sessions de la Casa 
de la Vila, es reuneixen els membres electes en les eleccions locals convocades pel Reial 
Decret  233/2015 de data 30 de març i celebrades el dia 24 de maig de 2015. 
 
Els/les membres electes de la Corporació assistents, senyors/es Òscar Aparicio i Ledesma, 
Marta Fabregat i Sintes, Cristòfol Gimeno i Iglesias, Xavier Guix i Carrera, Carolina 
Herrero i Ruíz, Miguel Largo i Coca, Carme Lledó i Martínez, Francisco José Moreno i 
Rodríguez, Rosa Maria Serra i Oliva,  Raquel Todolí i Martínez, i Tomàs Toledo i 
Gonzalez i constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, ja que sent el seu nombre 
legal el d’onze, han concorregut tots/es a la sessió en el mateix número, assistits pel 
Secretari senyor Joan Lluís Obiols i Suari, qui dóna fe, amb l’objecte de celebrar sessió 
pública de constitució del nou Ajuntament, segons s’estableix en l’article 195 i següents de 
la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, de règim electoral general. 
 
Es procedeix per part del senyor Secretari de la Corporació, a informar als presents del 
procediment de constitució del ple de l’Ajuntament, el qual implica la realització de les 
operacions següents: 
 
1er ) Constitució de la Mesa d’edat formada pels membres electes de major i menor edat. 

 
2on) Acreditació dels membres electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la presentació de la 
Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i del Document Nacional d’Identitat. 
 
3er)  Jurament o promesa del càrrec de regidor i regidora mitjançant la fórmula legalment 
prevista al Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril, i declaració de constitució del ple de 
l’Ajuntament per la presidència de la Mesa d’edat. 
 
4art) Elecció de l’Alcalde. 
 
5è) Jurament o promesa del càrrec de l’Alcalde. 
 
El senyor Secretari, acte seguit, sol·licita que els càrrecs electes de major i menor edat dels 
nomenats, que són la Sra. Carme Lledó Martínez i el Sr. Xavier Guix Carrera compareguin 
amb ell per tal de  procedir a constituir la Mesa d'Edat, segons el que disposa l'article 195.2 de 
la Llei Electoral, la presidència de la qual correspon a la Sra. Carme Lledó Martínez. 
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FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
 

Es procedeix a constituir la Mesa d’Edat, integrada pels càrrecs electes  de major i menor 
edat presents en l’acte, segons disposa l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de 
juny, de règim electoral general, quedant constituïda per la senyora Carme Lledó i 
Martínez, qui en serà la Presidenta, pel senyor Xavier Guix i Carrera, qui en serà vocal i pel 
senyor Joan Lluís Obiols i Suari, Secretari de la Corporació. 
 
La senyora Presidenta de la Mesa d’edat, Carme Lledó i Martínez diu el següent: 
 
“Hola bon dia a tothom, moltes gràcies per assistir aquest acte, avui dia 13 de juny del 2015 
anem a procedir a celebrar l’acte de constitució del ple de l’ajuntament de Castellgalí fruit 
de la decisió dels veïns i veïnes del municipi expressada el seu sufragi a les passades 
eleccions del 24 de maig. Des del 1979 els ajuntaments de Catalunya són elegits 
democràticament per ciutadans i ciutadanes i el que anem a celebrar aquest acte som tots i 
totes ben conscients de la responsabilitat que tenim a la defensa de l´interès públic i la 
observança de la legalitat en l’exercici dels nostres càrrecs, confiem per tant aquets propers 
4 anys que la confiança dipositada en nosaltres pels veïns i veïnes i agrair també molt 
l’assistència del públic assistent declaro per tant constituïda la mesa d´edat sol·licitant al 
Senyor secretari que enumeri individualment a cadascun dels regidors i regidores segons 
l’ordre de la llista més votada a la menys votada i segons l’ordre en que cadascú figuri en la 
llista corresponent, els regidors i regidores citats aniran pujant a l’estrada d’un en un, 
acreditaran la seva personalitat amb la presentació i lliurament de la credencial emesa per la 
Junta electoral de zona, seient a continuació al lloc que tenen assignat a la mesa.” 
 
Declara per tant constituïda la mesa d’edat i oberta la sessió, sol·licitant al Sr. Secretari que 
enumeri individualment a cadascun dels regidors i regidores electes per ordre de la llista més 
votada a la menys votada i segons l’ordre en que cadascun figuri en la llista corresponent, 
afegint que els regidors i les regidores citats aniran pujant a l’estrada d’un en un i acreditaran 
la seva personalitat amb la presentació i lliurament de la credencial emesa per la Junta 
Electoral de Zona, seient a continuació al lloc que tenen assignat a la Mesa. 
 
Tot seguit, el Sr. Secretari per ordre de la Sra. Presidenta, dóna lectura a les disposicions 
aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les contingudes en l’article 
195 de la Llei Orgànica 5/85 de Règim Electoral General de 19 de juny. 
 
Es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat a la comprovació de les credencials 
presentades i emeses per la Junta Electoral de Zona i que han estat lliurades a la Mesa pels 
membres electes seguint l’ordre dels integrants determinat a les llistes electorals, 
començant per la llista més votada i seguint per la menys votada.  
 



                          
   AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ 

                    Av. Montserrat, s/n – 08297 
                    Tel. 93 833 00 21   -   Fax. 93 833 11 21 
                              Email: castellgali@diba.es 

 

 3

Es fa avinent, per part del Sr. Secretari, que els nou càrrecs electes han estat requerits en 
temps i forma de l'obligació de formular davant de la Secretaria la declaració de béns, 
ingressos i possibles causes d'incompatibilitat d'acord amb el que disposa l'article 75.7 de la 
Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i que tots i totes l'han 
prestat. 
 
Trobades conformes les esmentades credencials, la Presidenta convida als/les membres 
electes a què exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat 
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, segons el que disposen els articles 6, 
7, 177 i 178 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General de 19 de juny de 1985,  no 
manifestant res ningú dels presents al respecte. 
 
Acte seguit, la senyora Presidenta de la Mesa d’edat diu que una vegada comprovades les 
credencials pregunta als membres electes presents si a algú o alguna li afecta una causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, d’acord amb el 
que disposen els articles 6,7, 177 i 178 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, la 
qual cosa haurien de manifestar en aquest instant. 
 
Atès que ningú manifesta res al respecte, la senyora Presidenta de la Mesa d’Edat prega als 
assistents que es posin d’empeus per tal de procedir a la prestació del jurament o promesa 
d’acord amb lo que disposa l´apartat 8 de l’article 108 de la Llei Orgànica de Règim 
Electoral General segons la formula que contempla l’article primer del Reial Decret 707 
/1979 del 5 d´abril a mida que el senyor Secretari els vagi anomenant.  

 
Acte seguit es procedeix a donar compliment al Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril en 
relació en relació amb l’art. 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General,  per tal 
que els membres electes puguin prendre possessió dels seus càrrecs, procedint a prestar 
jurament o promesa de complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i de 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, fent-ho davant de 
tots els presents i segons la fórmula que conté la pregunta que anirà efectuant el Sr. 
Secretari. 
 
En primer lloc el Sr. Secretari formula la següent pregunta a la Sra. Carme Lledó i Martínez : 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidora de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Carme Lledó i Martínez respon: “Sí, prometo”. 
 
En segon lloc, el Sr. Secretari pregunta al Sr. Xavier Guix i Carrera: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
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Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Xavier Guix i Carrera respon: “Si, prometo per imperatiu legal” i afegeix “Per 
expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgirà de les 
eleccions del 27 de setembre per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 
juntament amb totes les nostres institucions l’Estat Català  lliure i sobirà”. 
 
En tercer lloc, el Sr. Secretari pregunta al Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias respon: “Sí,  ho  prometo”. 
 
En quart lloc, el Sr. Secretari pregunta a la Sra. Rosa Maria Serra i Oliva: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidora de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Rosa Maria Serra i Oliva respon: “ Sí, ho prometo”. 
 
En cinquè lloc , el Sr. Secretari pregunta al Sr. Òscar Aparicio i Ledesma: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Òscar Aparicio i Ledesma respon: “Sí, prometo”. 
 
 
En sisè  lloc, el Sr. Secretari pregunta al Sr. Miguel Largo i Coca: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Miguel Largo i Coca respon: “Sí, prometo”. 
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En setè lloc, el Sr. Secretari pregunta a la Sra. Carolina Herrero i Ruíz: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidora de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Carolina Herrero i Ruíz respon: “Sí, ho prometo”. 
  
En vuitè  lloc, el Sr. Secretari pregunta a la senyora Raquel Todolí i Martínez:  
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidora de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Raquel Todolí i Martínez respon:  “Sí, ho prometo”. 
 
En novè lloc el Sr. Secretari pregunta al Sr. Francisco José Rodríguez i Moreno: 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Francisco José Rodríguez i Moreno respon: “Sí, ho prometo”. 
 
En desè lloc el Sr. Secretari pregunta al Sr. Tomàs Toledo i Gonzalez. 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidor de  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Tomàs Toledo i Gonzalez respon: “Sí, prometo però per imperatiu legal”, i 
afegeix  “Així mateix, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya 
que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre per exercir l’autodeterminació del nostre 
poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l’Estat Català,  lliure i 
sobirà”. 
 
 
En onze lloc el Sr. Secretari pregunta a la Sra. Marta Fabregat i Sintes. 
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“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec de  regidorade  l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President de  la 
Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que la Sra. Marta Fabregat i Sintes respon: “Sí, prometo per imperatiu legal” i afegeix,  
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 
eleccions del 27 de setembre per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar 
juntament amb totes les nostres institucions l’Estat Català,  lliure i sobirà”. 
 
A continuació, la Presidenta de la Mesa d’Edat declara constituït el ple de l’Ajuntament de 
Castellgalí. 
 
 
 

ELECCIÓ DE L’ALCALDE/SSA: 
 
 
La Sra. Presidenta indica que acte seguit es procedirà a l’elecció del càrrec 
d’AlcaldePresident de  la Corporació, pel qual sol·licita que el Sr. Secretari  informi del 
procediment a seguir d’acord amb la legislació electoral. 
 
El Sr. Secretari fa avinent als presents que segons el que disposa l’ article 196 de la Llei 
Orgànica 5/1985 de 19 de juny de Règim Electoral General  a la mateixa sessió de constitució 
de la Corporació es procedeix a l'elecció de l'Alcalde/ssa, d'acord amb el procediment següent: 
 
a) Poden ser candidats/es tots els regidors que encapçalin la seva llista electoral corresponent. 
 
b) Si un d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors/es, és proclamat electe. 
 
c) Si cap d'ells obté dita majoria és proclamat Alcalde/ssa el regidor/a que encapçali la llista 
que hagi obtingut el més gran número de vots al municipi. En cas d'empat, el mateix es 
resoldrà per sorteig. 
 
La votació serà secreta i a  l’efecte els Srs. i Sres.  Regidors/es disposen d’una papereta en la 
que poden indicar a quin candidat voten pel càrrec d’Alcalde/ssa-President/a marcant el 
requadre amb una “X” i introduint després la papereta en el sobre que tenen a la seva 
disposició, tot seguit lliuraran el sobre al vigilant municipal.  
 
Prèviament la Presidència ha de preguntar als Srs. regidors caps de les respectives llistes 
electorals si accepten ser candidats pel càrrec d'Alcalde-President. 
 
La Sra. Carme Lledó i Martínez, com a Presidenta de  la Mesa d’Edat pregunta al Sr. Cristòfol 
Gimeno i Iglesias  si com a cap de  llista del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura 
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de Progrés Municipal, accepta ser candidat al càrrec d’Alcalde-President de  l’Ajuntament de  
Castellgalí, al qual el Sr. Gimeno respon afirmativament. 
 
A continuació la Sra. Carme Lledó i Martínez com a Presidenta de  la Mesa d’Edat pregunta al 
Sr. Xavier Guix i Carrera  si com a cap de  llista de Convergència i Unió, accepta ser candidat 
al càrrec d’Alcalde-President de  l’Ajuntament de  Castellgalí, al qual el Sr. Guix respon 
afirmativament. 
 
Seguidament la Sra. Carme Lledó i Martínez com a presidenta de la Mesa d’Edat pregunta al 
Sr. Tomàs Toledo i Gonzalez si com a cap de llista del Partit d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal, accepta ser candidat al càrrec d’Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Castellgalí, al qual el Sr. Toledo respon afirmativament. 
 
La Sra. Presidenta disposa que es procedeixi a la votació secreta per elegir el càrrec d’Alcalde-
President per part dels regidors presents, i una vegada efectuada la votació i efectuat l’escrutini 
anuncia el resultat del mateix que és el següent:    
 
 Vots emesos: 11 
 Vots vàlids 11  
 Vots en blanc 0 
 Vots nuls 0 
 
 
Distribuint-se les paperetes vàlides de la següent manera: 
 
- Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias 7 vots 
- Sr. Xavier Guix i Carrera  2 vots 
- Sr. Tomàs Toledo i González 2 vots 
 
 
Acte seguit i d’En conseqüència, sent 11 el número legal de membres de la Corporació i 6 
la majoria absoluta legal, resulta electe el Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias, procedint la Sra. 
Presidenta ha proclamar com Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí al Sr. 
Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
 
La Sra. Presidenta de la Meda d’Edat pregunta al Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias si aquest 
accepta el càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí, a la qual cosa respon 
aquest que sí. 
 
La Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat exposa que abans de prendre possessió del càrrec 
d’Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí, el Sr. Cristòfol Gimeno ha de prestar el 
jurament o promesa d’acord amb el que disposen els articles 18 del Reial Decret 781/1986 
de 18 d’abril i 40.2 del R.O.F.R.J.E.L. aprovat pel RD 2568/1986 de 28 de novembre, fet 
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pel qual sol·licita que el Sr. Secretari procedeixi a efectuar la pregunta que conté la fórmula 
del Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril. 
 
La Sra.  Presdienta de la Mesa d’Edat formula la següent pregunta al Sr. Cristòfol Gimeno i 
Iglesias. 
 
“ ¿ Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de  Castellgalí, amb lleialtat al Rei i al President 
de  la Generalitat de  Catalunya, i  respectar i fer respectar la Constitució Espanyola i l’Estatut 
d’Autonomia de  Catalunya ?”. 
 
Al que el Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias respon, “Sí, ho prometo”. 
 
La Sra. Carme Lledó i Martínez, Presidenta de la Mesa d’edat, manifesta que queda investit 
com Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí l’Il·lm. Sr. Cristòfol Gimeno i 
Iglesias, a qui se li lliura l’acta d’arqueig a data d’avui. 
 
Finalment i, complert l’objecte de la convocatòria de la present sessió, la Sra. Presidenta de 
la Mesa d’Edat cedeix la Presidència de la sessió a l’Il·lm. Sr. Cristòfol Gimeno i Iglesias, 
Alcalde-President de l’Ajuntament de Castellgalí,  qui pren la paraula i exposa el següent: 
  
 
“ Molt bé, bon dia a tots i a totes, moltes gràcies, avui es un dia d´emocions compartides i 
de sentiments a flor de pell, l’evidencia primera suposo que soc jo mateix en aquets 
moments, suposo que tots vostès i la solemnitat del que estem fent, i es per això que abans 
d´intervenir i així hem relaxaré jo també una mica, abans d´intervenir jo amb la intervenció 
que m´he preparat ara així com Alcalde, em correspon en aquets moments cedir la paraula 
als dos caps de llista, de las candidatures que s´han presentat en aquestes darreres eleccions 
municipals i fa un moment també s´han presentat per ser alcaldes del municipi de 
Castellgalí, en primer lloc per ordre de menor a major li passo la paraula al cap de llista del 
Grup d´Esquerra Republicana per si vol dirigir algunes paraules,el senyor Tomas Toledo” 
 
Pren la paraula el senyor cap de llista d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipa, el senyor regidor Tomàs Toledo i González, qui manifesta el següent: 
 
 
“Moltes Gràcies, bon dia.  Avui es un dia molt important per a Castellgalí ja que es 
constitueix un nou ajuntament en que Esquerra Republicana , desprès de 20 anys ,tenim 
representació de 2 regidors, la Marta i jo. Volem agrair que tot això es possible per 155 
veïns d´aqui del poble que van creure en nosaltres i aquesta meravellosa gent que ha fet 
possible  la llista, el Joan, l’Elvira, la Cristina, el Marc, que hem treballat molt, a en Lluis i 
a l´Albert pel seu recolzament,  d´Esquerra Republicana, han treballat amb nosaltres, hem 
fet molts esforços per arribar fins aquí,  no m´extendre gaire mes, poca cosa més s´ha de 
dir, felicitar al Cristòfol per la seva feina, el que ha de quedar clar, que treballarem per al 
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poble, volem ser el vostre portaveu encara que no ens hagin votat i sobretot que no fallaré, 
visca Catalunya i visca Catalunya lliure.” 
 
 
 
Acte seguit el senyor Alcalde dóna la paraula al senyor cap de llista de Convergència i 
Unió, el senyor regidor Xavier Guix i Carrera, qui manifesta: 
 
“Bé, jo poca cosa diré en un dia com aquest, simplement felicitar al nostre Alcalde, desitjar-
li un bon mandat ple d’encerts ple d´èxits  ja que els seu encerts com Alcalde nostre  seran 
els encerts de tots i res mes, desitjar-li 4 anys per endavant bons, nosaltres seguirem estant 
aquí, seguirem fent oposició constructiva, positiva i per la millora de tots dels que ens han 
votat i els que no, felicitats Cristòfol”. 
 
A continuació pren la paraula el senyor Alcade i cap de llista del Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de progrés, l’Il·lm. Senyor Cristòfol Gimeno i Iglesias qui 
manifesta: 
 
“Bé, com deia al principi, moltes gràcies a tots dos, moltes gràcies a tots els regidors i 
regidores que heu pres possessió avui,  als veïns i veïnes que avui esteu aquí, repeteixo de 
tot cor, des de el fons del meu cor, moltes gràcies, i mireu com deia abans al principi avui 
és un dia d’emocions i de sentiments especials i per mi, que es la vuitena vegada que 
participo en un acte com el d’avui, us ho puc assegurar que és així. Possiblement alguns de 
vostès pensaran que estic fent comèdia, però res d’això, tot i que pugui semblar fàcil no ho 
és, ben al contrari, cada cop, cada vegada, és un repte nou, i difícil cada vegada,  cada 
vegada més difícil, i en especial en els darrers anys és una exigència més alta, més exigent 
més forta i que demana cada vegada més implicació, que demana més compromís i més 
treball, per tant, evidentment el que no es pot negar és que l’experiència ajuda, ensenya, 
però no ho és tot, i per suposat el que us vull traslladar a tots els regidors i regidores i al 
públic que avui ens acompanya i també a tots els veïns i veïnes de Castellgalí, é s que estic 
de nou molt orgullòs i  feliç de tornar a representar a tots els castellgalinencs i 
castellgalinenques. Fa unes setmanes,  el 24 de maig d´enguany, es van celebrar les darreres 
eleccions municipals i és ara en aquest moment, en aquest acte solemne, que deixeu-me que 
agraeixi a tots els veïns i veïnes que van participar en aquestes darreres eleccions i que 
feliciti al poble en el seu conjunt per la seva participació i per la festa de la democràcia tal 
com es va desenvolupar. Els qui ens van donar recolzament a la candidatura que jo 
encapçalava el Partit dels socialistes de Catalunya, els 523 veïns i veïnes que ens han tornat 
a fer confiança en especial, però també a tots els altres veïns i veïnes que legítimament 
varen donar suport a altres candidatures i fins i tot també, permetin-me, els que van votar en 
blanc o els que ho van fer de forma nul·la, a tothom fins i tot els qui van decidir lliurament 
que no volien de exercir el seu dret a vot, a tothom, a totes les persones el meu més sincer 
respecte i al mateix temps dir-vos que cal que prenguem nota, tots els del que han volgut 
expressar-nos, no hi ha pitjor representant del ciutadà aquell que no sap escoltar i entendre 
el que expressa, per tant, repeteixo, que hem pren bona nota, d´aquesta interpretació, 
d’aquesta escolta al ciutadà, he tornat a sortir escollit Alcalde pels propers 4 anys i els puc 
assegurar que ho faré amb la mateixa empenta, força i convicció que fa 28 anys, quan vaig 
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començar el 1987 aquest projecte personal i de poble. En alguns moments ho faré 
possiblement amb més serenor que fa 28 anys, amb l’experiència i la certesa dels anys  
d’oposició i dels anys de govern, però amb la valentia i amb la determinació que demanen 
els moments actuals. Ho faré també amb menys cabell, amb més anys, amb algun quilet de 
més, amb ulleres per la vista cansada en algun moment, però insisteixo, amb molta energia, 
per tant no vull viure del passat ni vull pensar que tot està fet, tot al contrari, els moments 
actuals, la greu crisi econòmica  que encara ens colpeja  i que provoca les desigualtats 
socials que veiem cada dia a la nostra societat, les noves exigències socials i de 
procediments democràtics de transparència, de bon govern i de bona gestió, ens plantegen 
al davant nous reptes que hem d’abordar i asseguro, i em comprometo davant de tots vostès 
que abordarem amb  la conformitat  i amb la convicció que sigui necessària, però sí que els 
vull dir una cosa, ni tot el vell és dolent ni tot el nou es la solució definitiva a tots els 
problemes actuals i per tant caldrà mantenir el que s’ha fet bé i és positiu i renovar o fer 
diferent el que el moment requereixi. Castellgalí és aquest poble petit del Bages que té al 
costat Manresa i Sant Vicenç de Castellet i per tant hem de seguir aprofitant aquesta nostrea 
situació geogràfica i al mateix moment sentir-nos orgullosos i forts defensant el nostre 
poble allà on calgui a tots els nivells i a totes les administracions amb la convicció  
necessària, amb la força, l’empenta i la determinació  que calgui en cada moment a tots els 
nivells. Castellgalí és aquest petit gran poble que ha crescut, que ha madurat i que entre tots 
i totes l’hem anat modelant i ajustant el que calia i era possible. 
 
És en aquets moments que vull agrair, avui que ens acompanyen ex regidores d’aquest 
anterior mandat, la senyora Eva Llovet i la senyora Isabel Garcia i Sansegundo i al senyor, 
que no el veig, en Pedro-José Prieto , la feina que han fet durant aquets darrers 4 anys, 
d’aquesta dedicació, d’aquesta  implicació i d’aquesta critica constructiva que en diferents 
moments han traslladat i de fiscalització que han fet de l’actual equip de govern i és en 
aquets moments que per trencar també una mica el gel i perquè s’ho mereixen de debò 
demano un fort aplaudiment per elles dues. 
 
 Aquest, com deia, és un gran poble, de grans persones, de les de sempre, i de les d’ara, 
treballadores, emprenedores, i que engresquen amb els valors que transmetem aquest poble, 
és el que des de fa molts anys, es fa política per les eleccions municipals 4 mesos abans i 4 
mesos desprès i un cop passat aquest temps a treballar, a treballar pels veïns i veïnes del 
nostre poble, per les seves necessitats pels seus neguits, i pels seus reptes col·lectius per 
tant com deia abans assumeixo amb tot l’honor i amb tota la convicció personal aquest nou 
repte. 
 
Se m’ha plantejat  i a vostès senyores regidores i vostès senyors regidors que heu acabat de 
prendre possessió, com a regidors i regidores de l’ajuntament de Castellgalí, conscients del 
càrrec que representeu, representativitat que ostenteu, us demano també a tots i a totes 
compromís, convicció força treball i esforç per tota la gent, a la que representem, 
implicació, compromís, constància, representeu la voluntat del poble de Castellgalí i els hi 
deveu, ens devem els veïns i veïnes del poble de Castellgalí, els que ens han votat i als que 
no, els que han participat el 24 de maig i els que no també, per tant a partir d’avui més enllà 
de representar una candidatura política amb la legitimitat que pertoca, que també, 
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representeu tots i totes a tots els veïns i veïnes de Castellgalí, feu-ho amb l’honor, amb la 
força i la representació que mereix aquest càrrec i penseu en col·lectiu, penseu en positiu 
,sigueu crítics, sigueu exigents amb vosaltres mateixos però sobretot pensem en present i en 
el futur dels nostres veïns i veïnes, i per acabar vull agrair a tots i a totes, els que avui esteu 
aquí, a la meva família, i acabo, acabo, ara sí mes tranquil, amb aquest missatge, que he 
traslladat com he pogut, però des de el fons del meu cor, amb aquest poble que estimo, que 
estimaré sempre i per tant us demano a tots els regidors i regidores que cridin amb mi 
“Visca Castellgalí”  
 
Bé, ara sembla que ja pertoca, vull agrair també especialment a l’organització d’aquest acte 
al senyor Secretari personalment, però també a tot el personal municipal que ha col·laborat 
també, però amb  el seu lideratge, amb el seu coneixement, per donar-li la solemnitat i 
l’organització que pertoca, estic segur que tots els regidors i regidores ens hem sentit 
còmodes, us heu sentit còmodes, estic segur que ho seguireu fent, i per tant es en aquest 
moment els representants municipals que vull demanar un fort aplaudiment per la 
implicació i per la organització d’aquest acte. 
 
Ara sí, toca acabar aquest acte, i com ja porto fet des de fa 16 anys, en aquest cas, no des de 
fa 28, sinó des de fa 16 anys com Alcalde de Castellgalí, doncs em correspon, un cop 
acabat aquest acte de constitució de l’ajuntament, d’haver estat nomenat Alcalde, doncs 
aixecar la sessió i com he fet abans, recordar a tots els regidors i regidores, la feina i la tasca 
que tenen que desenvolupar a partir d’avui pensant com deia en els veïns i veïnes del nostre 
poble. Us demano disculpes, l’emoció us pot semblar que és el que és però un és com és, 
moltes gràcies, s’aixeca la sessió”  
  
Acte seguit, essent les tretze hores i quaranta-cinc minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, i 
per a constància del tractat i dels acords adoptats estenc la present acta, de tot el qual en 
dono fe amb la meva signatura. 
 
L’Alcalde,  El Secretari, 
 
 
 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias. Joan Lluís Obiols i Suari. 


