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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA  1 DE JUNY DE 2015. 

 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 30 minuts del dia 1 de 
juny de 2015 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 de la senyora regidora delegada de les àrees de Cultura, 
joventut, festes i lleure, Rosa Maria Serra i Oliva i del senyor regidor delegat de les àrees 
d’urbanisme, obres, serveis locals, via pública, medi ambient i desenvolupament 
sostenible, Òscar Aparicio i Ledesma. 
 
No hi assisteix la senyora regidora delegada de les àrees d’Educació, infància, gent gran, 
de la dona i esports i de salut pública i consum, Carme Lledó i Martínez 
 
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 13 hores i 30 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 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 11 de maig de 2015, 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 per a la 
presentació d’una al·legació davant de l’Ajuntament de Manresa en relació a 
l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística municipal (POUM) i l’estudi 
ambiental estratègic.  
 
El senyor Alcalde sol·licita que el senyor Secretari procedeixi a donar lectura de la 
proposta d’acord de l’Alcaldia-Presidència que integra l’expedient d’aquest punt de l’ordre 
del dia, la qual cosa així es fa i la qual transcrita literalment, diu: 
 
“ Atès que amb data 7 de maig de 2015 (registre d’entrada núm. 890/15) s’ha rebut en 
aquest Ajuntament  la comunicació l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa, en 
sessió de data 19 de març de 2015,  de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Manresa i l’Estudi Ambiental Estratègic. 
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Vist que en compliment del que disposa l’article 85.7 del Text refós de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, s’ha atorgat 
a l’Ajuntament de Castellgalí tràmit d’audiència per a examinar l’expedient i presentar 
al·legacions. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Castellgalí amb 
data 18 de maig de 2015, el qual transcrit literalment, diu: 
 

“INFORME SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM DE MANRESA I L’ESTUDI 

AMBIENTAL ESTRATÈGIC 
 

Informe que emet l’arquitecta municipal, Mònica Pozo i Lluch, en referència a la notificació rebuda 

en data 7 de maig de 2015, on es fa constar que en sessió de 19 de març de 2015, el Ple de la 

Corporació va aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa i 

l’Estudi Ambiental Estratègic, i que aquest expedient resta sotmès a informació pública. Com a 

Municipi amb un àmbit territorial que limita amb el de Manresa, se’ns concedeix un termini 

d’audiència fins el 7 de juliol de 2015, per a examinar l’expedient i presentar al·legacions.  

 

Un cop vistos els documents aportats, aquest tècnic informa que al document de POUM de 

Manresa aportat, hi ha dues discrepàncies amb la documentació gràfica d’aquest expedient. 

 

1. El límit del terme municipal dibuixat, no segueix el Document cartogràfic referent a l’acta 

de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Manresa i de Castellgalí, de data 9 

d’octubre de 2013, entre les fites F1 F2 i F3 d’aquest document.  
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  Document cartogràfic referent a l’acta de delimitació dels termes 

 

 

POUM Manresa 

 

2. A la fita F9 del document cartogràfic descrit anteriorment, tot i que la línia de terme 

municipal està dibuixada correctament segons l’acta de delimitació, es dibuixa una porció de zona 

verda del sector dels Comtals dins del terme municipal de Castellgalí. 

 

Document cartogràfic referent a l’acta de delimitació dels termes 
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POUM Manresa 

 

Així doncs i atès l’exposat es demana que es procedeixi a rectificar els dos termes exposats. 

 

Tot el que s’informa a aquest Ajuntament perquè procedeixi segons el seu superior criteri. 

Castellgalí, a 18 de maig de 2015 

Mònica Pozo i Lluch 

Arquitecta municipal.” 

 
Vist que el ple de l’Ajuntament de Castellgalí a la sessió extraordinària d’organització i 
funcionament de data 6 de juliol de 2011 va adoptar, entre d’altres, l’acord de constitució 
de la Junta de Govern Local i li va delegar , segons consta a l’apartat núm. 4 del propi 
acord,  les competències assignades al Ple  en matèria de l’exercici d’accions judicials i 
administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària, de 
conformitat amb el que disposen els articles 22.2 j) de l de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de règim local i 52.2 k) del Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril. 
 
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 del següent, 
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ACORD: 
 

 
Primer: Presentar una al·legació a l’Ajuntament de Manresa en el tràmit d’audiència 
atorgat a l’Ajuntament de Castellgalí amb motiu de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Manresa i l’Estudi Ambiental Estratègic, segons acord 
adoptat pel ple en sessió de data 19 de març de 2015, en base als motius que consten a 
l’informe emès pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Castellgalí ut supra 
transcrit, per tal que la documentació gràfica del POUM de Manresa sigui rectificada pel 
que fa  a la delimitació de l’àmbit territorial del municipi de Manresa en els següents 
termes: 
 
1er.: El límit del terme municipal dibuixat, no segueix el Document cartogràfic referent a 
l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Manresa i de 
Castellgalí, de data 9 d’octubre de 2013, entre les fites F1 F2 i F3 d’aquest document. 
 
2on.: A la fita F9 del document cartogràfic descrit anteriorment, tot i que la línia de terme 
municipal està dibuixada correctament segons l’acta de delimitació, es dibuixa una porció 
de zona verda del sector dels Comtals dins del terme municipal de Castellgalí. 
 
Segon: Facultar expressament al senyor Alcalde per tal que presenti el corresponent escrit 
d’al·legacions davant l’Ajuntament de Manresa. 
 
Castellgalí, 27 de maig de 2015. 
 
L’Alcalde-President: 
 
Cristòfol Gimeno i Iglesias.” 
 
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 l’acord que la mateixa conté i el 
qual transcrit literalment diu:  
 
Primer: Presentar una al·legació a l’Ajuntament de Manresa en el tràmit d’audiència 
atorgat a l’Ajuntament de Castellgalí amb motiu de l’aprovació inicial del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM) de Manresa i l’Estudi Ambiental Estratègic, segons acord 
adoptat pel ple en sessió de data 19 de març de 2015, en base als motius que consten a 
l’informe emès pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Castellgalí ut supra 
transcrit, per tal que la documentació gràfica del POUM de Manresa sigui rectificada pel 
que fa  a la delimitació de l’àmbit territorial del municipi de Manresa en els següents 
termes: 
 



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

 

 6 

1er.: El límit del terme municipal dibuixat, no segueix el Document cartogràfic referent a 
l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Manresa i de 
Castellgalí, de data 9 d’octubre de 2013, entre les fites F1 F2 i F3 d’aquest document. 
 
2on.: A la fita F9 del document cartogràfic descrit anteriorment, tot i que la línia de terme 
municipal està dibuixada correctament segons l’acta de delimitació, es dibuixa una porció 
de zona verda del sector dels Comtals dins del terme municipal de Castellgalí. 
 
Segon: Facultar expressament al senyor Alcalde per tal que presenti el corresponent escrit 
d’al·legacions davant l’Ajuntament de Manresa. 
 
No havent més assumptes a tractar, a les 13 hores i 45 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:       L’Alcalde: 
 
 
 
 
Joan Lluís Obiols i Suari     Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
   


