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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CASTELLGALÍ  DEL DIA 13 DE NOVEMBRE DE 2017.

Al saló de sessions de l’Ajuntament de Castellgalí, a les 14 hores i 15 minuts del dia 13 de 
novembre de 2017 es reuneix en primera convocatòria la Junta de Govern Local per tal de 
celebrar la sessió ordinària, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Cristòfol Gimeno i Iglesias 
i amb l’assistència  del senyor regidor delegat de les àrees d’urbanisme, obres, serveis locals, via 
pública, hisenda i patrimoni, Òscar Aparicio i Ledesma, la senyora regidora delegada de les àrees 
de cultura, joventut, festes i lleure, Rosa Maria Serra i Oliva i Martínez i la senyora regidora 
delegada de les àrees d’ensenyament, infància i esports, Carme Lledó i Martínez.

Hi assisteixen, el senyor regidor delegat de les àrees de governació, medi ambient i turisme 
Miguel Largo i Coca i  la senyora regidora delegada de les àrees de serveis socials i sanitat, gent 
gran i de la dona Raquel Todolí i Martínez els quals han estat convocats a la sessió de 
conformitat amb el que disposa l’article 113.3 del ROFRJEL, aprovat pel RD 2568/1986 de 28 
de novembre.

No hi assisteix la senyora regidora delegada de les àrees de promoció econòmica, ocupació, 
comerç i consum Carolina Herrero i Ruiz la qual ha excusat la seva absència. 

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 14 hores i 15 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 30 d’octubre de 2017, 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 normativa d’utilització del Refugi de Peregrins de Castellgalí.

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 l’Ajuntament de Castellgalí, per acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 
de data 16 de febrer de 2015, va aprovar el conveni marc de cooperació entre municipis i ens per 
a la promoció del camí Ignasià Loiola-Manresa.
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Tenint en compte que el mes de setembre varen finalitzar les obres d’adequació de l’edifici 
annex a la Masia del Pla, anteriorment destinat a magatzem municipal, per tal d’habilitar-lo com 
a refugi de peregins, tal i com existeixen als municipis de Jorba, Igualada o Castellolí.

Vist que el Pla director turístic de Castellgalí, redactat per la Diputació de Barcelona, contempla 
el municipi de Castellgalí com un lloc estratègic del camí Ignasià.

Considerant que d’acord amb el que disposa l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, el municipi té garantida la competència pròpia , que ha d’ésser exercida amb plena 
autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat, la regulació de 
l’establiment d’autoritzacions i promocions de d’activitats econòmiques , especialment les de 
caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

Atès que l’article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local 
determina que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos al propi article, i que de 
conformitat amb l’apartat 2 del precepte esmentat, el municipi exercirà en tot cas com a 
competència pròpia, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes la 
informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.

Vist que de conformitat amb el que determina l’article 66.1 b) de la Llei 13/2002, de 21 de juny, 
de turisme de Catalunya, els ajuntaments són administració pública competent en matèria de 
turisme i que d’acord amb l’article 68 a) de la pròpia Llei correspon als ajuntaments la promoció 
i la protecció dels recursos d’interès municipal.

Tenint en compte la necessitat de procedir a establir unes normes d’ús pel que fa al normal 
funcionament del refugi per a peregrins, aquesta Alcaldia eleva a la Junta de Govern Local, per si 
s’escau la seva aprovació, l’adopció del següent

ACORD:

Aprovar la normativa d’utilització del refugi de pelegrins de Castellgalí que consta a l’annex de 
la present proposta d’acord.

No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.”

“ANNEX:
  

Normativa d’Utilització del Refugi de Pelegrins Castellgalí (RC)

1. Poden utilitzar el RC totes i tots els pelegrins acreditats com a tals per la credencial del 
pelegrí ignasià jacobeu i altres que estiguin realitzant la seva peregrinació 
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2. El Refugi només pot ser utilitzat una nit o dues nits amb excepció de causa justificada. 
Aquestes excepcions han de ser demanades per escrit i acceptades pel responsable 
d’admissions del Refugi.

3. Les portes del Refugi s’obren a les 12h i es tanquen a les 9h del dia següent. Tots els 
pelegrins han d’haver sortit del refugi a les 9h del matí i ningú serà acceptat al refugi 
abans de les 12h.

4. Per respectar el descans, els llums de les habitacions s’apagaran a les 22:30 hores i es 
pregarà silenci en tot el Refugi.

5. Els llits són atorgats per ordre d’arribada.
6. Els pelegrins a peu tenen prioritat respecte als pelegrins en bicicleta. S’estableix el 

principi que fins les 17h no s’accepten pelegrins en bicicleta. 
7. Tots els pelegrins són registrats individualment en el llibre de registre, on constarà el seu 

nom i cognoms, el seu passaport o document d’identitat, la data d’inici de la seva 
peregrinació, el lloc d’inici, el mitjà que utilitza i la data del dia en curs.

8. Cada usuari del Refugi es compromet a aportar un donatiu de 10€ per nit d’estada, pel 
manteniment d’aquest. Un comprovant serà lliurat en el moment de l’abonament.

9. Els pelegrins es responsabilitzen del bons ús de les instal·lacions i de col·laborar en el 
seu manteniment. Els pelegrins hauran de cuidar les instal·lacions amb la deguda 
diligència, deixant-les ordenades, netes i, per tant, recollir i dipositar les escombraries en 
els corresponents contenidors. Caldrà que comuniquin al responsable d’admissions de 
qualsevol desperfecte, trucant al número de telèfon indicat al panel d’avisos de l’entrada.

10. No es podrà malgastar l’aigua ni la llum. Els pelegrins són mútuament responsables de 
mantenir els nivells de sostenibilitat i responsabilitat eco-social del Refugi.

11. Per assecar la roba s’utilitzaran exclusivament els tendals, evitant les habitacions o llocs 
comuns.

12. L’incompliment dels deures anteriorment esmentats, així com qualsevol conducta 
susceptible de ser considerada com pertorbadora del bon funcionament del Refugi, 
facultarà els seus responsables per obligar els infractors a abandonar-lo, sens perjudici de 
l’existència de responsabilitats, inclosa la prohibició de l’ús de qualsevol altre alberg de 
la xarxa de refugis associats del Camí Ignasià.

13. Els responsables del Refugi mantindran les instal·lacions netes i vetllaran per tal que 
qualsevol incidència sigui resolta en el menor temps possible. “

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: 

“Aprovar la normativa d’utilització del refugi de pelegrins de Castellgalí que consta a l’annex de 
la present proposta d’acord."

3. Aprovació, si s’escau, del Pla Director Turístic de Castellgalí.

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:
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“Vist el Pla director turístic de Castellgalí, redactat per l’empresa “Quaderna, estratègia 
corporativa, SLU” per encàrrec de la Diputació de Barcelona, el qual  contempla el municipi de 
Castellgalí com un lloc estratègic del camí Ignasià.

Considerant que aquest instrument permet avaluar el potencial de creació de valor turístic en 
base als seus recursos patrimonials, històrics, culturals i naturals, així com disposar de les 
orientacions estratègiques necessàries per tal d’establir una sèrie de propostes d’actuació 
definides en el sector turístic.

Tenint en compte que la conveniència de disposar d’aquesta planificació s’emmarca en la 
dinàmica general del desenvolupament turístic de la Comarca i, especialment, em el context 
d’oportunitat que representa la pertinença del municipi de Castellgalí a unes rutes de ressò 
internacional de senderisme i pelegrinatge amb el Camí de Sant Jaume i el Camí Ignasià amb el 
seu pas pel poble.

Atès que l’Ajuntament de Castellgalí, per acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió 
de data 16 de febrer de 2015, va aprovar el conveni marc de cooperació entre municipis i ens per 
a la promoció del camí Ignasià Loiola-Manresa.

Tenint en compte que el mes de setembre varen finalitzar les obres d’adequació de l’edifici 
annex a la Masia del Pla, anteriorment destinat a magatzem municipal, per tal d’habilitar-lo com 
a refugi de peregrins, tal i com existeixen als municipis de Jorba, Igualada o Castellolí

Considerant que d’acord amb el que disposa l’article 84.2 i) de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya, el municipi té garantida la competència pròpia , que ha d’ésser exercida amb plena 
autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat, la regulació de 
l’establiment d’autoritzacions i promocions de d’activitats econòmiques , especialment les de 
caràcter comercial, artesanal i turístic i foment de l’ocupació.

Atès que l’article 25.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local 
determina que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les 
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos al propi article, i que de 
conformitat amb l’apartat 2 del precepte esmentat, el municipi exercirà en tot cas com a 
competència pròpia, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes la 
informació i promoció de l’activitat turística d’interès i àmbit local.

Vist que de conformitat amb el que determina l’article 66.1 b) de la Llei 13/2002, de 21 de juny, 
de turisme de Catalunya, els ajuntaments són administració pública competent en matèria de 
turisme i que d’acord amb l’article 68 a) de la pròpia Llei correspon als ajuntaments la promoció 
i la protecció dels recursos d’interès municipal.

Tenint en compte la necessitat de procedir a l’aprovació del Pla director turístic, que permet 
identificar les potencialitats turístiques del municipi i preveure el reptes de caràcter estratègic que 
ha d’afrontar per al seu posicionament territorial,  aquesta Alcaldia eleva a la Junta de Govern 
Local, per si s’escau la seva aprovació, l’adopció del següent
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ACORD:

Aprovar el Pla director turístic redactat per l’empresa “Quaderna, estratègia corporativa, SLU” 
per encàrrec de la Diputació de Barcelona, un exemplar del qual obra a l’expedient.

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 l’acord que la mateixa conté i el qual transcrit 
literalment diu: 

“Aprovar el Pla director turístic redactat per l’empresa “Quaderna, estratègia corporativa, SLU” 
per encàrrec de la Diputació de Barcelona, un exemplar del qual obra a l’expedient.”

4. Aprovació, si s’escau, del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
els Ajuntaments de Collbató, Castellolí, el Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, 
Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, 
Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, els 
Hostalets de Pierola i Castellgalí pel desenvolupament del Parc Rural de Montserrat.

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 el que disposen al respecte dels convenis interadministratius els articles 47 a 53 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic i 303 a 311 del Decret 179/1995 de 
13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Vista la proposta de conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments de Collbató, Castellolí, El Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, Monistrol 
de Montserrat, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, Viladecavalls, 
Ullastrell, Rellinars, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, Els Hostalets de Pierola i 
Castellgalí pel desenvolupament de les diverses actuacions conduents al desenvolupament del 
parc rural de Montserrat.

Considerant que les institucions signants del conveni marc comparteixen la voluntat de crear, 
impulsar i desenvolupar el Parc Rural del Montserrat que, tenint com a eix estructurador del 
territori l’activitat agrària (agrícola, ramadera i forestal), conflueixen en els objectius de foment 
del creixement econòmic local, la creació d’ocupació, la gestió territorial sostenible i el respecte 
pel medi natural i pel progrés social. En la consecució d’aquestes finalitats reconeixen que tenen 
un paper cabdal pel futur Parc Rural la coordinació d’actuacions locals i supralocals, i la 
col·laboració entre actors públics i privats.

Tenint en compte que l’impuls, la consolidació, el desenvolupament i la gestió combinada 
agrícola-silvícola-pastoral del territori dels municipis es presenta com una oportunitat per 
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dinamitzar l’economia local, promoure la gestió territorial sostenible, crear noves empreses i 
generar ocupació i reduir el risc d’incendis, la pèrdua de biodiversitat i la petjada ecològica.

Atès que l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona treballa en la 
preservació dels valors naturals i culturals del territori, mitjançant la gestió activa, en equilibri 
amb el desenvolupament socioeconòmic i l’ús social del territori en aliança amb el món local i la 
resta d’agents públics i privats del territori.

Vist que el Parc Rural de Montserrat l’integren tots aquells municipis dels entorns de Montserrat, 
marcats per tres grans components que el fan únic i característic: un paisatge en mosaic 
agroforestal: el caire marcadament rural del paisatge i de bona part dels nuclis urbans; i la 
presència constant de rerefons de Montserrat. Els municipis inclosos total o parcialment dins 
d’aquest territori són: Collbató, Castellolí, El Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, 
Monistrol de Montserrat, Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, 
Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera, els Hostalets de 
Pierola i Castellgalí.

Considerant que l’objecte del Conveni Marc de col·laboració té per objecte establir les bases i les 
eines de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments, per a la redacció i 
aprovació del Pla de Gestió i Desenvolupament del Parc Rural del Montserrat i els posteriors 
Plans d’Actuació, així com per poder establir els convenis específics que permetin portar a terme 
estudis complementaris per a la seva respectiva redacció i posterior aprovació. Tanmateix, 
s’establiran els mecanismes de suport i col·laboració tècnica que permetin desenvolupar les 
actuacions previstes en el Pla d’actuacions. És també objecte d’aquest conveni la formulació de 
l’instrument jurídic per a la creació de l’ens gestor del futur “Parc Rural del Montserrat”.

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,

ACORD:

Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i les 
institucions signants dels present conveni, una minuta del qual s’adjunta a la present proposta 
d’acord.

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i als Ajuntaments de Collbató, 
Castellolí, El Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, Monistrol de Montserrat, Sant 
Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, 
Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera i Els Hostalets de Pierola.

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 l’acord que la mateixa conté i el qual transcrit 
literalment diu: 
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“Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i les 
institucions signants dels present conveni, una minuta del qual s’adjunta a la present proposta 
d’acord.

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona i als Ajuntaments de Collbató, 
Castellolí, El Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Marganell, Monistrol de Montserrat, Sant 
Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar, Vacarisses, Viladecavalls, Ullastrell, Rellinars, 
Esparreguera, Olesa de Montserrat, Abrera i Els Hostalets de Pierola.”

5. Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 
i l’Ajuntament de Castellgalí per a l’organització de l’arxiu municipal de 
Castellgalí.

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:

“Vist el que disposen al respecte dels convenis interadministratius els articles 47 a 53 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic i 303 a 311 del Decret 179/1995 de 
13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Atès que l’Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de Barcelona desenvolupa un 
programa de col·laboració per a la inventariació i conservació dels fons documentals dels Arxius 
Municipals de la província, que constitueix el requisit previ a la incorporació a la Xarxa d’Arxius 
Municipals.

Vist que l’Ajuntament de Castellgalí necessita gestionar el seu Arxiu Municipal, i que està 
interessat en desenvolupar un programa d’actuació per tal d’endegar la inventariació i 
conservació del seu fons municipal, així com les tasques d’avaluació i tria documental.

Atès que les dues institucions sotasignants estan interessades a treballar conjuntament per tal que 
el fons documental municipal de l’Arxiu Municipal de Castellgalí sigui inventariat.

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,

ACORD:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona per l’organització de l’Arxiu Municipal, una minuta del qual s’adjunta a 
la present proposta d’acord.

Segon.- Comunicar l’anterior acord a la Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona.

No obstant la Junta de Govern Local acordarà allò que consideri més convenient.”
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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.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellgalí al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona per l’organització de l’Arxiu Municipal, una minuta del qual s’adjunta a 
la present proposta d’acord.

Segon.- Comunicar l’anterior acord a la Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de 
Barcelona.”

No havent més assumptes a tractar, a les 14 hores i 30 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
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