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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT 
DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 10 DE JUNY DE 2015. 
 
Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 13 hores i 35 minuts del dia 10 de juny 
de 2015, es reuneix en primera convocatòria el ple de l’Ajuntament per tal de celebrar la sessió 
extraordinària d’acord amb el que disposa l’article 36.1 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurdídic dels ens locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre, sota la presidència de l’Il· lm. Sr. Alcalde en funcions, Cristòfol Gimeno i Iglesias i 
amb l’assistència dels senyors/es regidors/es en funcions, Rosa Maria Serra i Oliva, Òscar 
Aparicio i Ledesma i Miguel Largo i Coca, tots ells i ella adscrits/es al grup municipal del 
“Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.”, així com dels senyors/es regidors/es en funcions, 
Maria Isabel Garcia i Sansegundo i Pedro José Prieto i Julian, ella i ell adscrits 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 en funcions adscrita al grup municipal del “Partit dels 
Socialistes de Catalunya-P.M.”, Carme Lledó i Martínez, ni els senyors/es regidors/es en 
funcions adscrits al grup municipal de “Convergència i Unió”, Eva Llovet i Castelló i Xavier 
Guix i Carrera, els quals han excusat prèviament la seva absència.  
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 13 hores i 35 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: 

 
 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTER IOR. 
 
El senyor Alcalde exposa al ple, que tal com determina la legislació vigent, tres dies 
abans de la constitució del ple de l’Ajuntament cal aprovar l’acta de la darrera sessió 
ordinària com a únic punt de l’ordre del dia. 
 
Acte seguit el senyor Alcalde pregunta als assistents si algú desitja formular alguna 
observació al respecte de la sessió ordinària de data 18 de maig de 2015, l’esborrany de 
la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria de la present sessió. 
 
No formulant-se cap observació, el ple acorda, aprovar per assentiment i per  
unanimitat, l’acta de la sessió ordinària de data 18 de maig de 2015. 
 
La senyora regidora adscrita al grup municipal de “Convergencia i Unió”, Maria Isabel 
Garcia i Sansegundo, pren la paraula per a dir que es vol acomiadar, tot i que dissabte 
que ve es veuran, dient que li ha agradat molt formar part del ple de l’Ajuntament tot i 
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que el seu grup no hagi pogut desenvolupar pràcticament res del que proposaven, però 
que tot i així ha estat molt enriquidor i que dóna les gràcies a tothom tot i que alguna 
vegada hagin pogut tenir algunes discrepàncies. 
 
Acte seguit, el senyor regidor Pedro José Prieto i Julián, adscrit al grup municipal de 
“Convergencia i Unió” intervé també per dir que coincideix amb l’expressat per la 
senyora regidora,  que ha estat un plaer formar part del ple i que la llàstima és que no 
hagin pogut continuar, i que s’acomiada dient fins aviat i moltes gràcies per tot.  
 
Per últim el senyor Alcalde intervé per a dir que també vol agrair als dos regidors i a tot 
el grup municipal de “Convergencia i Unió” per com han anat les coses més enllà de les 
legítimes i normals discrepàncies, però que creu que això també enriqueix el resultat de 
la gestiói tant important és la tasca que a aquests efectes es pot fer des del govern com 
des de l’oposició. Conclou dient que potser ara els dos regidors no han estat reelegits 
però que el temps depara moltes sorpreses ja que la vida dóna moltes voltes i que ell els 
hi pot assegurar que la primera vegada que va resultar elegit Alcalde no s’hauria ni 
imaginat quje setze anys desprès tornaria a sortir elegit, afegint que per tant, el que és 
més important més enllà de les discrepàncies i els punts de vista diferents és que es 
puguin saludar i relacionar perquè al capdavall formen part d’un mateix col·lectiu i del 
mateix municipi. 
 
No havent cap assumpte més a tractar i essent les 13 hores i 45 minuts el senyor Alcalde 
en funcions 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 en funcions. 
 
El Secretari:      L’Alcalde en funcions: 
 
 
 
Joan Lluís Obiols i Suari    Cristòfol Gimeno i Iglesias. 
 
       
 
 
 
 


