
Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament. 

Número de la sessió: 2
Caràcter: ordinària. 
Data: 21/04/2017
Horari: de les 18:10 a les 19:30 hores.
Lloc: Sala d’actes

Hi assisteixen: 

Sr. Eduard Guiteras Paré
Sr. Salvador Rovira Pujol 
Sr. Antoni Farran Vall
Sra. Mireia Navarro Ribas
Sr. Francesc Güell Alert
Sr. Joaquim Maria Mayol Garre
Sra. Mercè Manzano Vallvé

Sra. Blanca Álvarez Viñals, secretària.

S’ha excusat d’assistir-hi: Cap dels membres de l’Òrgan col·legiat.

Ordre del dia: 

∙ A.      PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2017.

2.  Aprovació,  si  s’escau,  de  la  proposta  d’acord  de  modificació  de  l’agrupació  de 
municipis  de  Calders,  Castellcir,  Castellfollit  del  Boix  i  Castellnou  de  Bages  per  al  
manteniment en comú del lloc de treball de secretaria intervenció per la desagrupació del 
municipi de Calders i constitució d’una agrupació de municipis per sostenir en comú el  
lloc de treball de la secretaria intervenció entre Calders i Castellcir.

3.-  Aprovació,  si  s’escau,  proposta d’acord  de  modificació  dels  complements  de 
destinació en els/les treballadors/es del grup C1.

4.- Assumptes sobrevinguts.

B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

2.- Informacions de les diferents regidories:

a.- Alcaldia
b.- Regidoria d'urbanisme,  serveis i subministraments.
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C.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.
d.- Regidoria de sanitat, ensenyament,  serveis socials i territori rural.

3.- Mocions i altres precs i preguntes

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 10 de febrer de 2017

S’aprova l’acta, amb les modificacions dels punts números 5 de la part resolutiva i 3.c de 
la part de control i fiscalització dels òrgans de govern.

El senyor Güell demana modificar el punt número 5 de la part resolutiva de l’acta del dia 
10 de febrer de 2017, relatiu a l’aprovació de la segregació d’uns terrenys municipals 
(segregació del sòl destinat a equipament escolar respecte el sòl destinat a equipament 
esportiu)  i  cessió  a  favor  de  la  Generalitat  de  Catalunya  per  tal  que  l’administració 
autonòmica hi construeixi l’escola CEIP “La Popa”, en els següents termes: 

 
On diu:

“...  ONZÈ.- Notificar  aquests  acords  al  Serveis  Territorials  d’Ensenyament  de  la  
Generalitat  de  Catalunya,  al  servei  d’Ensenyament,  al  servei  d’Urbanisme,  a  l’àrea  
d’intervenció,  a  la  Tresoreria  municipal  i  a  la  resta  de  serveis  que  es  puguin  veure  
afectats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

La proposta d’acord es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. ...”

Ha de dir:

“...  ONZÈ.- Notificar  aquests  acords  al  Serveis  Territorials  d’Ensenyament  de  la  
Generalitat  de  Catalunya,  al  servei  d’Ensenyament,  al  servei  d’Urbanisme,  a  l’àrea  
d’intervenció,  a  la  Tresoreria  municipal  i  a  la  resta  de  serveis  que  es  puguin  veure  
afectats, per al seu coneixement i als efectes oportuns.

El senyor Güell puntualitza que la senyora Neus és diu Druguet i no Drunguet. 
Es comenta que s’arreglarà.

El  senyor Güell  pregunta si  aquesta segregació és l’últim requisit,  la segregació,  per  
complir amb tots els que demanen des del Departament d’Ensenyament?
El senyor Guiteras respon que encara en falten tres: El primer, és un certificat de domini i  
càrrega, el segon, 30 dies per al·legacions i tornar a l’aprovació del Ple.

La proposta d’acord es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. ...”

Així mateix, el senyor Farran manifesta que pel que fa al punt 3.c de la part de control i 
fiscalització dels òrgans de govern,  de l’acta anterior,  relatiu a les informacions de la 
Regidoria  de  cultura,  comunicació  i  joventut,  hi  haurien  de  constar  els  següents 
esdeveniments. Quedant l’acta modificada en els següents termes:

On diu:
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“C.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.

El senyor Farran explica  les diverses activitats  dutes a terme durant  aquest  temps i  
anuncia les que estan previstes. ...”

Ha de dir:

“C.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.

El senyor Farran explica  les diverses activitats  dutes a terme durant  aquest  temps i  
anuncia les que estan previstes que són les següents:

24/12 El tió es va fer a la plaça de l'Era i va anar molt bé. 
05/01/17 Els reis també varen tenir una bona acollida.
Continua l'activitat d'anglès per joves i adults fins finals del mes de març.

Properes activitats. 
24/02  Es  celebrarà  el  carnaval  conjuntament  ajuntament  i  AMPA,  l'animació  la  farà  
Despertaespurnes de Collsuspina.
5 al 17 /03 Quinzena d'activitats per l'Igualtat de gènere. Paleotraining, presentació llibre  
Argelagues  de  Gemma Ruiz,  taller  creació  escultura  AMPA la  Popa,  caminada  pels  
molins, taller cos i creativitat, taller de ioga, taller de ball lindy hop, conferència Mireia  
Mata, Directora General d'Igualtat

Preparació fira agronatura i convocatòria subvencions entitats i grups culturals, esportius,  
socials… .”

S’aprova per unanimitat.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord de modificació de l’agrupació de 
municipis de Calders, Castellcir, Castellfollit del Boix i Castellnou de Bages per al 
manteniment  en  comú  del  lloc  de  treball  de  secretaria  intervenció  per  la 
desagrupació del municipi de Calders i constitució d’una agrupació de municipis 
per sostenir en comú el lloc de treball de la secretaria intervenció entre Calders i 
Castellcir.

Al  DOGC  número  6414,  de  10  de  juliol  de  2013,  es  va  publicar  la  Resolució 
GRI/1493/2013,  de 25 de juny,  per la que es constitueix  l’agrupació de municipis de 
Calders, Castellcir,  Castellfollit  del  Boix i  Castellnou de Bages per al manteniment en 
comú  del  lloc  de  treball  de  secretaria  intervenció,  classificant  el  lloc  de  treball  de 
secretaria  intervenció  de  l’agrupació  com  de  classe  tercera,  reservat  a  personal 
funcionari amb habilitació de caràcter estatal de la subescala de secretaria intervenció. 
Es  constata  que  als  Ajuntaments  de  Calders  i  Castellcir  s’ha  incrementat  de  forma 
significativa l’activitat administrativa i que s’aconseguiria una major eficiència i racionalitat 
dels recursos humans, si per contra, fossin els ajuntaments de Castellcir i de Calders, els 
que  s’agrupessin  per  a  sostenir  el  lloc  de  treball  corresponent  a  la  Secretaria  – 
Intervenció, repartint el cost econòmic entre aquestes dues entitats.
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De conformitat amb l’article 6 dels estatuts, l’agrupació es modificarà per la desagrupació 
d’un municipi i la modificació de l’agrupació es podrà iniciar a instància de qualsevol de 
les entitats agrupades. La modificació dels estatuts requerirà dels mateixos tràmits exigits 
legalment que per a la seva aprovació (article 7 dels estatuts). 
Consta a l’expedient l’esborrany dels estatuts que han de regir l’agrupació de municipis, 
una vegada desagrupats els municipis de Calders i Castellcir i l’esborrany dels estatuts 
de l’agrupació entre els municipis de Calders i Castellcir.
L’informe  de  Secretaria  que  igualment  es  troba  a  l’expedient  assenyala  la  legislació 
aplicable i el procediment a seguir per ambdós expedients. 
L’article  114.3  d)  del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de  Catalunya 
requereix  el  quòrum  de  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la 
corporació, per adoptar els acords referents tant  a la desagrupació com a la creació 
d’organitzacions associatives, la nova agrupació. 
Per això, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS 
Primer.- Aprovar la Memòria justificativa de la desagrupació dels ajuntaments de Calders 
i  Castellcir  als  efectes  del  manteniment  en  comú del  lloc  de  secretaria-intervenció,  i 
assumir els arguments que en ella s’hi exposen.
Segon.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de l’agrupació dels ajuntaments 
de Calders, Castellfollit del Boix, Castellcir i Castellnou de Bages per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de Secretari – Interventor, en el sentit que inclogui només els 
ajuntaments de Castellfollit  del  Boix i  Castellnou de Bages,  per la desagrupació dels 
Ajuntaments de Calders i Castellcir.
Tercer.- Aprovar  inicialment  la  modificació  dels  estatuts  que  han  de  regir  la  nova 
agrupació de municipis de Castellnou de Bages i  Castellfollit  del  Boix, després de la 
desagrupació dels Ajuntaments de Calders i  Castellcir  i  els estatuts que han de regir 
l’agrupació dels municipis de Calders i Castellcir.
Quart.- Traslladar l’acord d’aprovació inicial als Ajuntaments de Calders, Castellnou de 
Bages i Castellfollit  del Boix per tal que adoptin un acord, en el termini d’un mes, en 
termes similars o presentar al·legacions si ho estimen pertinent.
Cinquè.-  Sotmetre  l’expedient,  una  vegada  cadascun  dels  ajuntaments  hagi  adoptat 
l’acord inicial, a informació pública per un termini d’un mes, mitjançant publicació en el  
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.
Setè.- Una vegada aprovat l’expedient per tots els municipis es remeti a a Diputació de 
Barcelona i als Consells comarcals del Bages i del Moianès per l’emissió de l’informe que 
preveu l’article 9 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats 
aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de 
les entitats locals de Catalunya.
Vuitè.- Considerar aprovat definitivament en seu municipal l’expedient de modificació de 
l’agrupació, per la desagrupació dels municipis de Calders i Castellcir pel supòsit en que 
els informes de les institucions supramunicipals siguin favorables i no s’hagin presentat 
al·legacions a aquests acords. 
En aquest cas l’expedient es remetrà a la Direcció General d’Administració local sense 
necessitat d’adoptar cap més acord.
Novè.- Facultar  a l’Alcaldia  per  a la  gestió  i  la  signatura  dels  documents que siguin 
necessaris per tal de poder portar a terme les actuacions derivades d’aquests acords.

La secretària explica que aquest acord ja s’ha aprovat a Calders, properament s’aprovarà 
a Castellfollit i Castellnou.
Comenta que l’expedient és a Calders i manifesta que hi ha una memòria justificativa que 
explica perquè cal fer la desagrupació i un informe de secretaria.

4



Manifesta també que ella es queda a Castellnou i Castellfollit, i Calders i Castellcir, en 
marxar, es queden sense secretari, i per això s’han de fer unes proves selectives a les 
quals qualsevol altra persona o ella mateixa es podria presentar.
Especifica que segurament no serà un secretari de carrera qui vingui aquí perquè els de 
carrera ja han optat als trasllats aquest any.
Continua explicant que quan tots els municipis ho hagin aprovat, s’enviarà a Governació i 
explica  que  els  informes  dels  Consells  Comarcals  no  són  diriments,  però  els  de 
Governació, sí.
El senyor Guiteras afirma que Castellcir no es pot quedar sense secretari.
La secretària diu que ella hi serà.
El senyor Guiteras manifesta que es podria demanar a Governació que mentre no surti la 
plaça de secretari es pugui mantenir això.
La secretària explica que quan s’aprova la desagrupació que teòricament el  secretari 
se’n va. Un altre tema és que s’arribi a un acord amb el secretari perquè es quedi per 
cobrir la plaça mentre no vingui el següent.
El senyor Mayol pregunta si quan s’aprovi la desagrupació automàticament es canvien el 
número de dies.
La  secretària  contesta  que  sí.  Que  Castellcir  ara  tindrà  una  adscripció  del  40% de 
secretari i Calders d’un 60% i 60%, Castellnou i 40%, Castellfollit.
El senyor Güell demana quin és més gran Castellnou o Castellfollit.
La secretaria aclareix que Castellnou és el més gran de tots i especifica que té 1100 
habitants aproximadament, Calders uns 900, Castellcir uns 700 i Castellfollit uns 400.
El senyor Guiteras diu que amb Calders han acordat que el secretari sigui tres dies a 
Calders i dos a Castellcir, però que s’ha de parlar de quins dies serien.
El senyor Mayol diu que només volia saber el nombre.
La secretària diu que s’ha de tenir la plaça proveïda, que això Calders ja ho sap.
El senyor Guiteras diu que Castellnou és molt gran i molt disseminat.
La secretària puntualitza que hi ha moltes urbanitzacions. 
Comenta també que no sap què diran els altres alcaldes que això s’ha de consensuar. 
Que no creu que, després de la desagrupació, els altres municipis diguin res, però que 
en principi hauria d’anar allà, que ho hauran de parlar ells.
El senyor Guiteras diu que el que està clar és que no ens podem quedar sense secretari, 
que Governació hi hauria de fer alguna cosa, perquè sinó abans d’aprovar-ho... no es 
poden quedar dos ajuntaments sense secretari.
El senyor Rovira diu que sense secretari no es poden quedar.
La secretària explica que hi ha hagut un canvi a Governació.
El senyor Güell demana que a què es refereix quan diu Governació. 
La secretària li contesta que de la Generalitat.
El senyor Güell demana si no és ni de la Diputació ni de l’Estat. 
Se li contesta que no.
El senyor Güell diu que entén que això de la Direcció General d’Administració Local és 
dins la Conselleria de Governació.
Se li contesta que sí.
La  secretària  explica  que  la  persona  que  hi  havia  abans  havia  manifestat  que  la 
desagrupació no desapareixia, però que la persona nova que hi ha ara deia que sí, però 
la secretària entén que no perquè sinó es quedarien sense secretari els quatre municipis.
El senyor Güell diu que l’efecte final d’això és que es crea un nou lloc de treball.
El senyor Rovira diu que sí. Que es parteix de la base que la secretària no perd la feina.
El senyor Güell afirma que Governació té la necessitat de crear un nou lloc de treball.
La secretària diu que pressupostàriament s’ha d’aprovar el lloc del secretari.
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La proposta d’acord es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació, si s’escau, proposta d’acord de modificació dels complements de 
destinació en els/les treballadors/es del grup C1.

En  data  9  de  juny  de  2015  va  sortir  publicat  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de 
Barcelona, l’acord d’eficàcia limitada del personal de l’Ajuntament de Castellcir.

L’article 42.3.a d’aquest Acord diu literalment el següent:

“3. Retribucions complementàries: són retribucions complementàries el complement de  
destinació, el complement específic, el complement de productivitat i les gratificacions 
per serveis extraordinaris o les hores extraordinàries:
a) Complement de destinació: retribueix el nivell del lloc de treball que es desenvolupa,  
consistint en una quantia fixa per a cada nivell en què es classifiquen els llocs de treball  
(dels 30 existents a la normativa sobre funció pública). La seva quantia vindrà fixada, per  
a cada grup de classificació professional, a la Llei de Pressupostos generals de l’Estat de  
cada any. L’assignació a cada lloc de treball del nivell de destinació es realitzarà d’acord  
amb els intervals màxims i mínims establerts per a cada grup de titulació que fixa els  
requisits del lloc de treball, d’acord amb la taula següent:

GRUP NIVELL CD
Grup A1 22 a 30
Grup A2 18 a 26
Grup C1 14 a 22
Grup C2 12 a 18
Agrupació 
Professional

10 a 14

Aquests intervals  comprenen tota l’escala  possible  entre el  nivell  inicial  o  de partida  
corresponent al lloc base de cada grup professional i el nivell màxim que resulta factible  
d’assolir en funció de les característiques concretes i exigències peculiars de cada lloc. “
S’ha  detectat  que  el/la  treballador/a  amb  DNI  ***4212**,  que  pertany  al  grup  C1, 
actualment i per error, li consta a la nòmina un complement de destinació de 13. Atès que 
d’acord  amb  l’article  abans  esmentat  el  mínim  per  al  grup  C1 és  de  14,  correspon 
actualitzar la seva nòmina assignant-li el topall mínim de 14, la qual cosa implica una 
diferència de 22,71€ al mes, amb caràcter retroactiu des que va entrar en vigor aquest 
acord; és a dir, des de la seva publicació al BOP de data 9 de juny de 2015 i fins al mes 
de març d’enguany, ambdós mesos inclosos. De la qual cosa es desprèn que se li ha 
d’abonar la quantitat total de 590,46€, corresponents a 26 mensualitats, incloent-hi les 
pagues extraordinàries.
Així mateix, s’ha observat que hi ha diferències entre el nivell de la complementació de 
destinació  entre  els/les treballadors/es  que pertanyen al  mateix  grup C1.  Per  aquest 
motiu,  es  proposa  equiparar  tots  els  complements  de  destí  dels/les  treballadors/es 
pertanyents al grup C1 a 15, atès que és el nivell màxim que s’està pagant actualment. 
En  conseqüència  es  proposa  augmentar  la  diferència  de  22,65  euros  mensuals  als 
treballadors/es amb  DNI ***4209**i ***4212**, a partir del mes d’abril de 2017, inclòs.
L’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents 
ACORDS 
Primer.- Aprovar la proposta d’abonar la quantitat de 590,46€ al treballador/a amb DNI 
***4212**,  per  tal  de  rescabalar  l’error  en  el  complement  de  destí,  d’acord  amb les 
premisses esmentades al tercer paràgraf de la part explicativa d’aquest acord.

6



Segon.- Aprovar la proposta d’equiparar el complement de destinació a 15 de tots els/les 
treballadors/es pertanyents al grup C1. I en conseqüència, augmentar  la diferència de 
22,65 euros mensuals als treballadors/es amb  DNI ***4209** i ***4212**, a partir del mes 
d’abril de 2017, inclòs.
Tercer.- Comunicar aquests acords als departaments de comptabilitat i recursos humans, 
per al seu coneixement i efectes oportuns.

La secretària explica que quan hi havia l’anterior secretari, el senyor Jordi Pino, es va fer 
un Acord comú de condicions dels treballadors de l’Ajuntament de Castellcir, l’any 2015, 
una de les clàusules del qual diu que el complement de destí dels treballadors del Grup 
C1 ha d’estar dins els nivells 14 a 22. I un dels treballadors té un CD de 13 i com sembla 
ser un greuge comparatiu que una persona tingui un CD de 15 i les altres no, es proposa 
equiparar el CD a 15 de totes les persones pertanyents al grup C1.

La proposta d’acord es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

4.- Assumptes sobrevinguts.
No n’hi ha.

B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
19/2017 Decret concessió bústia municipal
20/2017 Decret sol·licitud subvenció per la gestió forestal sostenible al Camí del 

Soler de l’Espina
21/2017 Decret denegació ajut de lloguer social
22/2017 Decret de repartiment de subvencions a dues entitats del poble
23/2017 Decret retorn de fiança de l’expedient d’obres 12/2016
24/2017 Decret  concessió  llicència  obres majors per  la  reforma de coberta  al 

carrer Major, 10
25/2017 Decret aprovació del programa de restauració voluntària de la legalitat 

urbanística per dur a terme les obres de tancament d’un porxo a Can 
Gregori.

26/2017 Decret contractació menor per la compra de material informàtic
27/2017 Decret pagament nòmines del mes de febrer
28/2017 Decret pagament de la seguretat social del mes de gener 2017
29/2017 Decret acceptació fons de prestació finançament de l’àmbit de benestar 

social 2017 de la Diputació de Barcelona
30/2017 Decret  acceptació  el  recurs  econòmic  Programa  complementari  de 

foment de l’ocupació local 2017-2018 de la Diputació de Barcelona
31/2017 Decret  acceptació  fons  de  prestació  per  l’actuació  de  polítiques 

educatives  a  municipis  de  menys  de  5000  habitants  2017  de  la 
Diputació de Barcelona

32/2017 Decret  acceptació fons de prestació per les activitats culturals de les 
festes majors 2017 de la Diputació de Barcelona

33/2017 Decret aprovació liquidació pressupost exercici 2016
34/2017 Decret de concessió llicència obres expedient 47-17
35/2017 Decret de concessió llicència obres expedient 2-17
36/2017 Decret repartiment subvenció entitat del poble
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37/2017 Decret de convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Governs 
Local 10/03/2017

38/2017 Decret anul·lat
39/2017 Decret aprovació pla de seguretat i salut per les obres del Camí de la 

Penyora, fases 3 i 4
40/2017 Decret anul·lat 
41/2017 Decret requeriment de documentació expedient obres 16/2017
42/2017 Decret concessió llicència obres expedient 53/2017
43/2017 Decret  contractació menor tractament desratització i  desinfecció maig 

2017 a abril 2018
44/2017 Decret per emetre factures en concepte de venda de llenya procedent 

de la  neteja  de la  franja perimetral  de protecció contra  incendis a la 
Urbanització La Penyora

45/2017 Decret contractació menor compra de maquinària de jardineria 
46/2017 Decret nòmines del mes de març 
47/2017 Decret liquidació nomines treballador de la brigada municipal
48/2017 Decret pagament seguretat social del mes de febrer
49/2017 Decret  tancament  de  l’expedient  de  restauració  de  l’expedient  de 

legalitat urbanística de Can Gregori
50/2017 Decret de convocatòria de subvencions per a les entitats municipals de 

l’exercici 2017
51/2017 Decret convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió Govern local 

7/04/2017
52/2017 Decret  requeriment  de  documentació  a  Vegetalia  per  canvi  de 

maquinària
53/2017 Decret contractació menor per netejar pous de bombes del clavegueram
54/2017 Decret  acceptació subvenció programa complementari  de garantia  de 

benestar social 2017 de la Diputació de Barcelona
55/2017 Decret  acceptació  subvenció  programa  complementari  escolarització 

primera  infància  curs  2016/2017  (primera  fase)  de  la  Diputació  de 
Barcelona

56/2017 Decret  requeriment  documentació  per  l’activitat  de  despatx  tècnic, 
consultoria i geològica i hidrogeològica 

57/2017 Decret de concessió llicència obres expedient 136/2017
58/2017 Decret concessió llicència obres expedient 94/2017
59/2017 Decret vacances treballador/a
60/2017 Decret vacances treballador/a
61/2017 Decret vacances treballador/a
62/2017 Decret vacances treballador/a
63/2017 Decret vacances treballador/a
64/2017 Decret vacances treballador/a
65/2017 Decret contractació menor canvi de caldera del Casal

El senyor Güell comenta vol fer una observació i un prec respecte a aquest punt, que 
engloba diversos decrets d’ara i també del futur. Diu que per exemple, aquí englobaria el 
decret  30,  31,  32,  54  i  55.  Explica  que  tots  cinc  són  decrets  per  acceptar  unes 
subvencions i uns fons que ens donen.
És a dir, hi ha un decret que diu: acceptem aquesta subvenció i aquesta subvenció ve 
per un tema concret. Com per exemple el primer, el 30, diu “programa complementari del 
foment de l’ocupació”,  diu que voldrien que quan es faci l’acceptació de subvenció o 
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ingrés o de fons que té una finalitat, en el proper ple o en el mateix s’expliqués o es 
posés per escrit quin és el projecte o el programa al que s’han destinat, es destinen o es 
destinaran aquests fons. Per exemple, si aquí diu “programa complementari del foment 
de l’ocupació local”. Molt bé. S’han rebut uns fons. S’accepten aquests fons i demanem 
que, per escrit, s’expliquin per a què s’utilitzaran aquests fons. S’utilitzen o s’utilitzaran 
per contractar un peó de la brigada, per exemple.

La secretària demana quan volen que es faci l’aclariment.

El senyor Güell  contesta que en el  mateix Ple perquè a vegades es poden demanar 
subvencions basades en un projecte, però aquí comenta que entén que és al revés. Hi 
ha una subvenció i s’apunta i llavors es fa servir per alguna cosa.

El senyor Guiteras diu que n’hi ha algunes que es donen automàticament. Per exemple, 
per ser una població de menys de 1.000 habitants, hi ha una sèrie de subvencions que ja 
es donen.

El senyor Güell opina que clarifica que això estigui en el ple, que s’escrigui perquè a més 
a més doncs per informació pública i per transparència convé que aquestes coses, com 
que el ple és públic, doncs se sàpiguen. I quan es diu “foment del treball” o “prestació per 
activitats culturals”, doncs quines activitats culturals.

El senyor Guiteras comenta que al final d’any surt a què s’han destinat tots els diners.  
Amb  cada  cosa  surt  si  s’ha  fet  la  Festa  Major  i  surt  més  detalladament.  Llavors  a 
vegades hi pot haver alguna subvenció d’aquestes que tens un temps per executar-les 
que no saps la quantitat  exacta. Pots dir mira de moment,  una part  d’aquests diners 
s’han destinat a això i en queda una altra que...

El senyor Güell demana fer menció del programa o projecte del qual aquests fons s’han 
destinat, s’estan destinant o es destinaran. I si ja s’han gastat, llavors es pot dir en què.

En relació al decret 65, el senyor Guiteras explica que la caldera vella, l’han hagut de 
muntar tota per treure-la. Que ja hi estan treballant, hi han posat alguns aeroterms i una 
sèrie tubs i en principi la setmana vinent ja estarà feta tota la instal·lació. Comenta que 
espera no haver-la de fer servir, ara ja. Però ja estarà acabada. Van començar el dimarts 
18 i età previst acabar a mitjans de la setmana vinent.

El senyor Guiteras proposa deixar les preguntes pel final.

2.- Informacions de les diferents regidories:
a.- Alcaldia

La secretària pregunta si el senyor Guiteras té alguna cosa.

El senyor Guiteras respon que no.

El senyor Mayol demana si hi ha alguna cosa d’alcaldia.

El senyor Guiteras respon que no, que hi ha temes de Consell Comarcal, però que no té 
una cosa concreta.
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El senyor Farran diu a veure si surt tot bé a la Comissió aquesta d’urbanisme.

El senyor Guiteras respon que no perquè avui hi ha estat parlant.

La secretària diu que a matí han trucat a l’Albert, que és l’arquitecte municipal.

El senyor Guiteras diu que hi ha parlat i espera a veure si li poden contestar alguna cosa 
per dilluns. Diu que el Director General de Barcelona ho tenia a l’ordre del dia i que ha fet 
una trucada i  no ha pogut parlar amb ell  directament.  A veure si  pot dir alguna cosa 
perquè la tècnica ha dit que potser no ho portarien al ple i si ho portaven al ple que ho 
informarien desfavorablement.

La senyora Manzano demana per què.

El senyor Güell també demana per què.

El senyor Guiteras diu que encara no ho pot concretar, que per burocràcia.

La secretària aclareix que urbanisme és molt estricte. Perquè fa temps que es va tramitar 
d’una manera que no era la correcta.

El senyor Guiteras diu que en ves de passar-ho per aquí hauríem de passar per allà per 
arribar al mateix lloc.

El senyor Güell opina que el problema bàsicament és pressupostos i llavors fan filtrar 
molt més.

El senyor Guiteras diu que no creu que sigui això.

El senyor Güell diu que aprofiten qualsevol canvi per poder discutir més això.

El senyor Mayol diu que malauradament el senyor Güell ho deia. No serà que aquesta és 
l’excusa per poder-ho fer així.

El  senyor  Guiteras  diu  que  no  pas  des  d’ensenyament,  que  Ensenyament  han 
pressionat, han parlat directament amb urbanisme, que no pensa que vingui d’aquí.

b.- Regidoria d'urbanisme,  serveis i subministraments.

El senyor Rovira comenta que pel que fa a les seves àrees es fa el seguiment normal de 
sempre.

Que pel que fa al camí de la Penyora, tot va anant amb ordre, ja s’està enterrant el tub, 
des del dipòsit ja es comença a enterrar i  ara ja està fins l’entrada de la Penyora. A 
mesura  que l’arrasadora  va  gent  la  rasa,  van enterrant  el  tub  gros.  Ja  baixa  aigua, 
quantitat. El que passa que aquest sector d’aquí, últim, el tub és més petit de diàmetre 
perquè es trobaven que la pressió que tenia es rebentava una canonada antiga d’aquí 
dins el poble. Que hi ha hagut diverses fuites i per evitar això es posarà una vàlvula 
reguladora. Comenta que avui  han estat  amb el  senyor Guiteras i  els de Sorea i  es 
posarà una vàlvula reguladora per evitar aquesta pressió. Que no és molt, no. Només de 
2 a 4 i aquesta diferència implica que hi ha canonades velles d’aquí dintre que es fan 
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malbé. Les de les urbanitzacions són més noves i això ja no passa, però dins el poble 
passa.  Llavors,  es  farà  això  d’aquesta  vàlvula  i  es  va  treballant  amb el  camí  de  la 
Penyora, que tot va fent el seu curs.

El senyor Güell demana quin termini tenen d’acabament d’obres.

El senyor Guiteras contesta que li sembla recordar que eren tres mesos, però no recorda 
exactament quin dia es va signar.

El senyor Rovira diu que ja es farà ja.

El senyor Güell demana si la tendència sol ser anar a poc a poc i fer-ho tot els últims 15 
dies.

El senyor Rovira diu que no.

El senyor Guiteras diu que en principi no ha de passar perquè el tema del tub, aquesta 
vegada hi ha una màquina que està fent la rasa, que anirà molt més ràpid que no van fer 
i tenen l’experiència ja del tram 1 i 2. Que on se’ls va encallar molt l’obra va ser degut a  
que van voler fer la rasa amb una excavadora petita i van trobar molta roca i llavors, allò 
els va endarrerir. En canvi doncs ara és una màquina...

El  senyor  Rovira  aclareix  que  d’aquesta  màquina  en  diuen  arrasadora,  que  és  una 
circular amb vídia, que té punxes de vídia que van fregant la roca i es menja la terra i els 
rocs i va fent metres. El que passa  és que tampoc no camina molt.

El senyor Mayol diu que és perquè es troba roca.

El senyor Rovira continua explicant que el camí va anant a l’hora.
Comenta al senyor Güell que dijous no hi va anar, ni l’altre tampoc, però que van fent el  
seguiment normal. Comenta que el senyor Lluís Jou val un imperi com a enginyer, que 
està molt al cas de tot i diu que els van trobar a faltar.

El senyor Güell contestat que procuraran ser-hi. Que els dijous els va molt malament.

El senyor Rovira diu que hi ha altres coses com el cementiri, però que són insignificants.

C.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.

El senyor Farran comenta que des de l’últim ple, es va fer el carnaval. Que després va 
estar en unes jornades que va fer la Diputació per informar sobre les subvencions de 
cultura popular. Que aquestes subvencions les van informar a totes les entitats i grups 
d’aquí el poble per si s’hi volien acollir, que el termini ja es va acabar el 10 d’abril. Que 
van avisar amb temps.

Continua explicant que del 5 al 17 de març es van fer les activitats d’igualtat de gènere. 
Que va anar prou bé. Puntualitza que algunes activitats més que d’altres, però que com a 
primera experiència va ser satisfactòria.

Explica que el 15 de març va anar a Vic a una jornada a la qual els havien convidat sobre 
pensar amb festes de major qualitat i que no fossin festes molestoses per la gent. El títol 
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era “Viu una festa perquè la gaudeixi tothom”. Això va ser una iniciativa que va sortir del 
consell d’alcaldes del Consell Comarcal d’Osona i va ser molt interessant. Hi va participar 
Governació i Salut. Que van parlar amb el senyor Guiteras com a conseller de Joventut 
d’aquí el Consell Comarcal per veure si  es podia difondre per la resta de regidories i 
alcaldies.

El senyor Guiteras diu que ho va proposar al consell d’alcaldes del Moianès per si podien 
portar-ho a terme abans que vinguessin les festes majors, que ja s’estan aprovant. Fer 
algun tipus de xerrada al Consell Comarcal del Moianès amb tots els regidors de joventut 
per coordinar, al ser una comarca petita, cal coordinar-nos entre tots per veure de quina 
manera podíem treballar-ho. I els mesos d’estiu, els temes de festa jove, concerts...

El senyor Farran continua explicant que el 30 de març va ser quan aquí, un cop aprovat 
el decret de nova convocatòria de subvencions a entitats i grups, ja es va difondre el 30 
de  març.  El  31  de  març  hi  havia  convocada  una  reunió  per  preparar  les  activitats 
culturals, esportives i socials del 31 de març cap endavant. Diu que també van parlar 
sobre les subvencions de la Diputació.

Explica també que el mes de març va finalitzar l’activitat d’anglès per a joves i adults i  
que el dies 15 i 16 d’abril es va fer la fira Agronatura i l’aplec el dia 16 d’abril, a la tarda.  
Que estan satisfets de com va anar l’activitat. Que van tenir molta feina i que va fer bon 
temps i que Déu ni do de l’assistència de gent, també de paradistes, de col·laboradors de 
l’àmbit d’agricultura i ramaderia.
També comenta que van gaudir de l’exposició de les poues de glaç de Castellcir. Una 
exposició que té l’ecomuseu del  Moianès.  Que es diu “Fred,  neu i  gel”.  Que és una 
exposició fantàstica.

Comenta també que el dia de Sant Jordi també hi haurà parades a la plaça, que des de 
l’AMPA de l’escola, una empresa de papereria i llibreria i hi haurà la conferència de les 
poues de glaç de Castellcir, a càrrec d’Andrea Porcar, que és una noia que va fer un 
treball d’arqueologia sobre les dotze poues de glaç que hi ha a Castellcir. Explica també 
que han posat un plafó a baix.

El senyor Güell diu que està molt ben fet i demana qui ha fet el disseny del plafó?

El senyor Farran contesta que l’han fet en Roger Farrarons i el fill del senyor Farran que 
es dediquen a aquest tema i explica que els va demanar a veure si podien col·laborar i  
van dir que sí. Que han tingut molta feina a posar les fotografies, però que ha quedat 
prou bé. Que és un resum. Puntualitza que l’exposició que val molt la pena és la de 
l’ecomuseu del Moianès.

El senyor Guiteras diu que avui l’ha vingut a veure l’escola.

El  senyor  Farran  diu  que  és  fantàstica.  Que  si  poden  que  no  se  la  perdin,  que  la 
desmuntaran dilluns.

El senyor Güell demana quina participació va tenir la reunió del 31 de març relativa a les 
properes activitats previstes.

El senyor Farran contestat que es va dir a totes les entitats i grups.

El senyor Güell demana si hi van assistir totes les entitats.
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El senyor Farran respon que no .

El senyor Güell demana quina participació hi havia.

El senyor Farran contesta que eren 7 o 8 persones, que eren les persones actives, que 
són representatives de grups de persones.

El senyor Güell demana si eren representatives de 7 o 8 entitats.

El senyor Farran respon que no era el cas i que van quedar que el que havien tractat en 
allà, perquè primer vam fer una mica d’apunt per veure com podríem distribuir-nos la 
feina i que en els assistents i també a tots els grups i les entitats amb qui normalment 
comuniquem tota la informació. Per correu electrònic enviem sempre informació. Val més 
que sobri que no pas que falti.
Explica que van dir que s’enviaria el que s’havia tractat aquell dia perquè la gent digués 
si coincidia amb el que s’havia parlat o si volien aportar alguna informació més. Que seria 
molt rellevant, ara quan finalitzi el termini per presentar les sol·licituds de subvencions 
per activitats culturals, esportives i socials, que s’acaba el dia 2 de maig. Que allà ja hi 
haurà un gran plec d’activitats proposades. Que espera que hi hagi moltes persones, 
grups i entitats que diguin que volen fer això, en tals i tals dates i això acabarà de servir  
per fer la programació.
I l’última cosa, la setmana vinent, 29, 30 d’abril i 1 de maig hi ha exposició de pintura de 
la senyora Virgínia Ruiz a baix a la Sala Sant Jordi.

El senyor Mayol demana en relació a l’anglès, al final quina participació hi ha hagut.

El senyor Farran respon que de jovent molt baixa. Que hi havia dies que només hi havia 
dues persones, que alguns dies 3 o 4. Els que hi han assistit els ha servit molt i han estat 
molt contents.
Explica que l’activitat d’adults ha anat molt bé. Diu que si l’any vinent, al setembre, tornen 
a  tenir  subvenció  de  la  Diputació,  doncs  que  ho  tornaran  a  proposar,  però  ell  ho 
proposaria per fer una activitat per tothom. Més que res per la dinàmica que es crea quan 
hi ha poca gent. Si hi ha un grup de 6 o 7 persones la dinàmica és més participada, hi ha 
més compromís.

El senyor Mayol demana quants adults hi havia.

El senyor Farran respon que a vegades 12. La mitjana ha estat de 7 o 8. El primer dia 
n’hi havia 15, hi va haver persones que se’n van desdir, però els que han fet l’activitat 
estan contents i vam parlar de tornar-ho a proposar, però un dia per tothom.

d.- Regidoria de sanitat, ensenyament,  serveis socials i territori rural.

La senyora  Navarro explica que es van adherir,  com a Ajuntament,  al  projecte Rius. 
Explica que és com si s’adoptés una part del riu. Que ho han fet juntament amb el senyor 
Jordi Espuny. Que es tracta d’una associació, que un s’hi adhereix pagant unes taxes 
anuals mínimes i  llavors ells,  d’aquesta part  del  riu,  envien totes les eines i  utensilis 
perquè puguin fer investigació de la vegetació del voltant. Ja feia temps que ho estàvem 
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mirant i com que aquest any va sortir el tema de l’aigua de l’escola, de l’estudi de l’aigua, 
va semblar oportú tirar-ho endavant.

El senyor Mayol diu que entén que el tram de riu que fas teu...

La senyora Navarro explica que es van agafar dos trams, un d’aquí baix i un de la Riera 
de la Tosca.

El senyor Güell demana quin.

La senyora Navarro contesta que no ho sap ben bé. Que el senyor Espuny ho ha de 
definir.

El senyor Mayol demana si no és tot el tram de riu que passa pel terme municipal.

La senyora Navarro contesta que no, que és un tros de riu i això s’obre a tota l’escola i a 
tothom que volgués anar-hi.  Inclús  dissabte  i  diumenge perquè  els  pares  poguessin 
anar-hi  amb la canalla perquè sinó els dies de cada dia si  que podrien anar-hi  amb 
l’escola, però a Marfà, l’escola agafar tot ala canalla i portar-la cap allà...
Continua explicant que es necessita una persona autoritzada per fer tota aqueta formació 
i com que el senyor Espuny ja havia fet aquest curs amb ells, doncs van posar-lo com a 
persona que ho pogués fer.

Explica  també  que  hi  ha  el  tema  de  Marfà,  que  encara  s’està  treballant  amb  els 
propietaris.  Que  s’ha  fet  un  estudi  per  minimitzar  el  trànsit  de  vehicles  motoritzats. 
Explica que els propietaris ho van demanar i més que res és per intentar evitar el pas de 
motos, quads, buguis...
Comenta que van demanar un estudi al senyor Xavier Serrano, que s’ho ha estat mirant, 
que ha demanat subvencions i encara s’han de tornar a trobar amb els propietaris per 
veure què es decideix.

El senyor Mayol demana com es fa això.

La senyora Navarro explica que hi ha dues opcions. Que es va parlar de posar cadenes, 
no. És tracta de sensibilitzar la gent. Posar més cartells de prohibit el pas de vehicles 
motoritzats i mirar de fer-ho a bones.
Continua explicant que s’ha mirat amb Diputació i Generalitat a veure si hi havia més 
opcions de subvencions per les senyalitzacions. I que s’ha d’acabar de mirar i que els 
han de dir si els rurals i els forestals estaran allà i podrien multar. Que no és tot Marfà, 
només els camins que van a les cases, que les vies principals, no.

El senyor Rovira diu que els camins principals no es poden tancar.

La senyora Navarro comenta que els camins que van de Moià a Monistrol no es poden 
tancar perquè van d’un municipi a un altre. Diu que s’està treballant.

Comenta també que amb l’ADF s’han demanat els pressupostos pels camins d’aquest 
any. Explica que no sap res perquè aquest any s’ha variat una mica, que es fa amb sobre 
tancat i quan es faci la Junta, s’obriran els pressupostos.

El senyor Mayol demana si és com un concurs.
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La senyora Navarro contestat que sí.

El senyor Mayol demana a què es refereix quan diu camins, si vol dir refer els camins.

La senyora Navarro respon que sí. Els camins del PVI, com cada any.

Comenta també que espera que aquest mes s’apuntin molts nens a la llar d’infants. Que 
ara al maig s’han obert les preinscripcions i a veure què. 

Explica també que hi ha el tema de Salva Negra. Que ja havien comentat que es va fer 
un escrit per la font. Que finalment, els de l’ICC van comunicar que la font és dins el 
terme de Castellcir i  es va fer una carta a l’Ajuntament de Centelles comunicant-ho i 
finalment els de l’Ajuntament de Centelles han enviat una carta reconeixent que és dins 
el terme de Castellcir.

El senyor Mayol demana si hi ha previsió, de cara a l’estiu, de tot el tema del tractament 
anti-incendis. Pregunta si hi ha alguna previsió, si pinta bé.

La senyora Navarro contesta que s’hi està treballant, que aquest any pinta més bé, que 
s’està vigilant molt el tema dels dipòsits, que fins ara hi havia dipòsits mig plens, mig 
buits. Comenta que s’està intentant fer un contracte amb tota la gent perquè fins ara no 
n’hi havia. Hi havia una finca, l’ADF hi havia posat un dipòsit allà i si mai aquesta finca es 
ven, el propietari nou pot dir que no s’hi pot entrar, aquesta bassa és seva i que se li  
ensenyin els papers, el contracte i que no hi havia res fet, ni contractes amb ningú i que 
s’està intentant regularitzar tot això una mica. 
Explica també que s’han passat la ITV de totes les cubes i que està tot al corrent.
Continua dient que fa poc, es van fer unes proves perquè hi poguessin anar tots els 
voluntaris a fer pràctiques de foc, per apagar foc, només hi podien anar amb carnet groc. 
Es fan fer a can Padrós.
Diu que en principi, de moment, pinta bé i que a veure com va.
Explica que ja  no estan amb l’ADF d’Osona,  que fins ara estaven amb la Federació 
d’Osona, que ara canvien, que segurament quedaran amb al Federació Bages que ja 
engloba alguns municipis d’aquí del Moianès. Per exemple Calders, Monistrol, L’Estany, 
Santa Maria d’Oló. Tots aquests estan amb la Federació del Bages. En un principi, està 
bé perquè Bages facilitarà unes emissores amb canal de Mossos i Bombers, que fins ara 
no es tenia. Només es tenia el canal de les ADF i prou, puntualitza que no la tindrà 
tothom, sinó el coordinador.

El senyor Mayol demana si Sant Quirze i Granera també estan amb Bages.

La senyora Navarro respon que sí.

El senyor Güell demana qui és el president-coordinador de l’ADF.

La senyora Navarro respon que ara per ara el senyor Jaume Galí.

El senyor Güell demana si això es canvia regularment.

La senyora Navarro respon que cada 4 anys hi ha d’haver eleccions. Diu que ara potser  
feia 15 anys que no se n’havien fet.  I  l’any passat  o ara  dos,  es van fer  les noves 
eleccions i va entrar el senyor Jaume Galí.
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El senyor Rovira demana si a casa seva és el lloc on es van fer les proves de foc amb 
l’ADF.

La senyora Navarro respon que sí.

3.- Mocions i altres precs i preguntes
M-1 MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat 
mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte 
Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi 
Elena,  Maite  Arqué,  Jaume  Bosch,  Francesc  de  Dalmases,  Carme-Laura  Gil,  Itziar 
González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, 
els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el  
següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables  
arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps.  
Avui,  Catalunya  està  integrada  en  l’Estat  espanyol,  el  qual,  per  innegables  raons 
d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures  
polítiques no el reconeguin així. 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant  
del món. Fins al  punt de convertir-se en una aspiració sostinguda,  que avui recull  la  
voluntat d’una gran majoria de la seva població. 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de  
decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de  
ciutadanes  i  ciutadans  de  Catalunya,  que  volen  materialitzar-lo  mitjançant  un  
referèndum. 
Posem  de  manifest  que  la  voluntat  d’expressió  de  les  catalanes  i  dels  catalans  
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació  
cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la  
societat organitzada a favor del seu dret a decidir. 
Afirmem  que  l’actual  marc  jurídic  espanyol,  tal  com  han  defensat  experts  en  dret  
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels  
Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser  
entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no  
per crear-ne de nous o per agreujar els existents. Les persones, entitats, organitzacions i  
institucions  que  signem  aquest  MANIFEST  entenem  el  referèndum  com  una  eina  
privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de  
consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 
Per tot això : 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i  
els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties  
justes i  necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut  per la comunitat  
internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la  
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi  
sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 
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Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure  
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han 
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I  
ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el  
coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és  
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre  
les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 
Aquest  Ajuntament ja va manifestar,  per acord del seu plenari  de data XX de YY de 
ZZZZ, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia el 
mateix. 
En  aquest  moment,  atesa  la  transformació  viscuda  pel  Pacte,  i  amb  la  voluntat  de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi 
llur  futur,  aquest  Ajuntament  vol  ratificar  el  seu  compromís  amb  la  ciutadania  de 
Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Castellcir proposen al Ple Municipal 
els següents: 

ACORDS 

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte 
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya,  al  Pacte  Nacional  pel  Referèndum,  a  l’Associació  de  Municipis  per  la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 

El senyor Güell fa una observació. Comenta que Ignasi Elena que surt a la pàgina 6 i  
que, si no s’equivoca, és amb “h”.

El senyor Mayol diu Joan Ignasi Elena.

El senyor Farran aclareix que Elena va sense “h”. Joan Ignasi Elena i Garcia.

El senyor Güell demana si l’origen d’aquesta moció és l’AMI.

La secretària aclareix que són l’ACM i l’AMI. Totes dues.

La proposta d’acord es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

M-2 MOCIÓ EN SUPORT DE LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA SALUT” PER A 
UN NOU MODEL DE SALUT
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En  els  darrers  anys  la  veu  de  les  persones  trans*1,  és  a  dir,  les  persones  que  no 
s’identifiquen amb el gènere assignat en néixer o expressen la identitat de gènere de 
manera  no  normativa,  s’ha  deixat  sentir  ben  alta  per  exigir  que  el  fet  trans  sigui 
reconeguts com un fet vital i una experiència personal fruit de la llibertat individual. Les 
persones trans es reclamen part integrant de la societat, de la que participen des de la 
seva diversitat, i lluiten per ampliar els espais de vida on la identitat de gènere és un dret 
respectat. 

Aquesta  lluita  ve  motivada  per  la  gran  estigmatització  que  pateix  el  col·lectiu  en  la 
societat. El món de l’educació, el laboral, l’oci i l’esport o els mitjans de comunicació, 
entre  d’altres,  tenen  interioritzada  molt  sovint  una  actitud  transfòbica  que  exclou  les 
persones trans*.  Una clau d’aquesta estigmatització és la patologització de la condició 
trans*, és a dir, les persones han de passar un diagnòstic clínic o psiquiàtric per poder 
ser ateses. Aquest fet vulnera el dret fonamental a la lliure identitat de gènere, anul·la la 
llibertat  individual i  estigmatitza la persona davant  la societat.  Ens trobem davant  del 
mateix  cas  en  què  es  trobaven  les  persones  homosexuals  fa  trenta  anys,  quan 
l’homosexualitat  era  considerada  un  trastorn  psiquiàtric.  La  societat,  avui,  no  pot 
considerar més el fet trans com una patologia, sinó com una condició humana.

La plataforma Trans*forma la Salut2, formada per un conjunt d’associacions3 i persones 
independents  que  representen  la  diversitat  del  col·lectiu  trans*,  treballa  pel 
reconeixement  de  les  persones  trans*  en  igualtat  en  la  nostra  societat.  La  seva 
reivindicació es basa en el següent decàleg:

1. Existeixen altres condicions de gènere més enllà del binarisme que estructura la 
societat occidental actual: home/dona. La condició trans* no és una patologia, és 
una condició tan antiga com l’ésser humà que ha enriquit totes les societats que 
l’han considerat respectat com actiu.

2. Entre  els  drets  humans bàsics  es troba el  dret  a l’autodeterminació  i  al  lliure 
desenvolupament personal que inclou la identitat de gènere. Cadascú construeix 
aquesta identitat lliurement i ha de ser reconeguda i respectada per la societat i 
l’administració, que a més ha de vetllar-la. La transfòbia, és a dir, l’atac o prejudici 
contra la llibertat d’identitat de gènere, ha de ser perseguida. 

3. S’ha de protegir la llibertat de les persones menors d’edat (de 0 a 18 anys) per 
desenvolupar-se  sense  condicions  de  gènere.  Respectant  la  seva  identitat, 
prevenint la violència de gènere, incloent referents positius d’identitats diverses 
en la seva educació.

4. El model sanitari d’atenció a les persones trans* ha de ser no patologitzador i 
desmedicalitzat.  Ha  d’acompanyar  l’individu  respectant  els  seus  tempos  i 
proporcionar-li  instruments  (com  poden  ser  acompanyament  psicològic, 
tractaments hormonals, operacions...) per ajudar-lo en la construcció de la seva 
identitat de gènere, sempre respectant les seves decisions. 

1 L’asterisc inclòs en la paraula trans* pretén visualitzar i incloure la gran variabilitat d’identitats i 
percepcions del gènere: persones transsexuals, transgènere, crossdressers, transvestits, genderqueers, 
agènere, etc.
2 Web https://transformalasalut.wordpress.com/
3 Trans*forma la Salut està formada per Associació Trans* Generem, ACATHI-Migrants LGTB, Chrysallis 
Catalunya (Associació de familiars de menors trans ), ATC (Associació transsexual Catalunya), Joves Trans 
de Barcelona, LGTBI+ VIOLETA (per la visibilització als pobles), En Femme, Colors de Ponent, AMPGIL 
Catalunya, LGTB Terrassa, TransVaginarias i Activistes independents.
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5. L’accés a aquests recursos sanitaris ha de ser lliure i universal, sense condicions. 
L’administració no pot ni obligar (e.g. en el cas de nadons intersex) ni negar (e.g.  
negant la condició de trans* amb un diagnòstic) l’ús d’algun d’aquests recursos. 

6. Tot el personal de l’administració que hagi de tractar amb persones trans* ha de 
rebre  formació específica de sensibilització. En particular els professionals del 
sistema sanitari,  que a  més han de tenir  coneixements  sobre  la  diversitat  de 
gènere i dels processos de transició. 

7. Els  membres  del  col·lectiu  són  actius  indispensables  per  a  la  creació, 
desenvolupament  i  avaluació de qualsevol  projecte que tingui  a veure amb el 
col·lectiu, ja sigui en matèria de salut, educació, mitjans, etc. 

8. Dintre del col·lectiu hi ha sectors especialment estigmatitzats i  maltractats que 
han de comptar amb una atenció i suports específics: persones grans, menors, 
persones  privades  de  llibertat,  amb  diversitat  funcional,  persones  migrades 
(també de sol·licitants d’asil), persones a l’entorn del treball sexual, persones amb 
malalties  cròniques  (VIH,  afectació  de  salut  mental,  etc.),  persones  sense 
recursos econòmics o suport familiar, víctimes de tracta, persones que pertanyen 
a  ètnies  minoritàries,  persones  que  es  visibilitzen  en  comunitats  religioses,  i 
altres. 

9. Igualtat efectiva a l’accés a una vida digna garantint l’accés al mercat laboral en 
igualtat d’oportunitats, per exemple afavorint l’eliminació de l’opinió distorsionada i 
negativa que es té de les persones trans*. 

10. Com  a  col·lectiu  estigmatitzat,  estereotipat  i  “folkloritzat”,  els  mitjans  de 
comunicació  tenen  l’obligació  de  donar-ne  més  visibilització  i  que  sigui 
responsable, veraç i positiva.

En  especial,  la  plataforma  proposa  un  nou  model  d’atenció  a  la  salut  que  integri 
plenament les persones trans* en la societat, que compleixi la llei 11/2014 del Parlament 
de Catalunya contra la LGTBIfòbia4 i en últim terme que compleixi la definició que fa la 
OMS de salut com a accés al benestar. El nou model d’atenció a la salut a les persones 
trans que proposa la plataforma és públic i gratuït perquè el fet trans no té classe social i 
la salut és un dret; per a menors, adults i gent gran; no binari i respectuós amb la identitat 
personal;  integral  i  social,  perquè  ha de donar  resposta  a  la  integració  social  de  la 
persona;  obert  perquè  les  identitats  de  gènere  són  dinàmiques;  no  tutelar  i  que 
acompanyi la persona des de la seva autonomia; no capacitista sinó inclusiu; i universal 
perquè no importa  la  trajectòria  personal,  àmbit  laboral,  diversitats  funcionals,  classe 
social o estat migratori.

En els darrers mesos la plataforma ha presentat una Queixa per Vulneració de Drets 
Fonamentals al Parlament de Catalunya i al Síndic de greuges, ha estat amb converses 
amb els  grups parlamentaris  i  ha intervingut  en la  Comissió  de Salut del  Parlament. 

4 Llei 11/2014 del Parlament de Catalunya contra la LGTBIfòbia, article 16.3 a): “Les administracions 
públiques de Catalunya, en les línies d’actuació relatives a la salut i al sistema sanitari, han de vetllar perquè 
la política sanitària sigui respectuosa amb les persones LGBTI i no tracti directament o indirectament la 
condició d’aquestes persones, especialment transgèneres i intersexuals, com una patologia”
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Actualment està en converses amb el Departament de Salut per tal d’elaborar un model 
en aquestes línies.

La Plataforma demana la implicació real del Departament de Salut en l’ampliació del 
centre  de  referència  ja  existent  (Unitat  Trànsit,  de  l’Institut  Català  de  Salut)  amb la 
diversitat de professionals que requereix la diversitat trans*; el desplegament d’unitats en 
el  territori;  l’eliminació  del  diagnòstic  clínic  (de  transsexualitat,  criteris  DSM5,  CIE10, 
diagnòstic diferencial ni cap altra avaluació clínica) en tots els àmbits del sistema sanitari; 
una atenció individualitzada segons el recorregut vital de la persona; l’eliminació de les 
unitats que apliquen mètodes que patologitzen explícitament o implícita el fet trans*; la 
formació i sensibilització dels i de les professionals de la salut i l’educació; la reducció i 
transparència de les llistes d’espera de les operacions quirúrgiques per equiparar-les a la 
mitjana  de  les  altres  operacions  incloses  en  el  sistema  de  salut;  l’acompanyament 
psicoterapèutic  i  implementació  d’altres  serveis  integrals;  i  la  participació  de 
representants del col·lectiu en el disseny d’estratègies i polítiques de salut.

Els  Grups  Municipals volen  donar  suport  a  les  reivindicacions  de  la  Plataforma 
Trans*Forma la Salut i proposen els següents:

ACORDS:

PRIMER.  Donar suport a les reivindicacions descrites de la Plataforma Trans*Forma la 
Salut.

SEGON. Donar suport al Decàleg descrit en la moció. 

TERCER.  Implementar  mesures  o  protocols  per  integrar  les  persones  trans*  del 
municipi en els àmbits de l’educació, treball, cultura, esport i associacionisme, en la 
línia descrita en la moció.

QUART. Implementar mesures o protocols per a tractar els casos de menors trans* 
en les escoles i instituts del municipi, així com altres equipaments municipals, des del 
respecte a la identitat de gènere del menor i des d’una perspectiva despatologitzada, 
en la línia descrita en la moció. 

CINQUÈ.  Inspeccionar  de  manera  específica  i  corregir  els  casos  de  violència 
transfòbica que es donin en àmbits de competència municipal.

SISÈ. Traslladar  el  contingut  d’aquesta  moció  al  Govern  de  la  Generalitat,  al 
Departament de Salut i al Parlament de Catalunya. 

SETÈ. Traslladar el contingut d’aquesta moció al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials 
i Igualtat.

El senyor Güell demana l’origen.

El senyor Guiteras respon que l’origen és la mateixa plataforma.

La senyora Manzano diu que li ha sobtat una mica. No és que no hi estigui d’acord, que 
ja està bé que tinguin un tracte igualitari, però que li ha sobtat, que ho ha hagut de mirar 
dues vegades a veure què volia dir.
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El  senyor  Guiteras  comenta  que  fan  un  joc  de  paraules  i  que  han  pensat  que  era 
important  perquè  aquest  col·lectiu  de  persones  doncs...  Que  pensen  que  aquestes 
jornades que van fer de la igualtat de gènere doncs també que aquest col·lectiu pot estar 
encara més discriminat i si són dones encara més. Que els semblava oportú donar-hi 
suport i també hi ha canalla que poden ser discriminats a l’escola, que hi ha casos de 
bulling,  suïcidis  i  també a nivell  sanitari  si  necessiten  algun tipus de tractament  que 
també hi estigui contemplat.

La proposta d’acord es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat.

Precs i preguntes

El senyor Güell apunta que tenien una darrera pregunta.
Comenta que fa uns mesos, com tothom sap, que s’ha venut Vegetàlia.
Va ser al mes de gener, a una empresa francesa, és la informació que tenim, i aquesta 
empresa forma part del Grup Ebro Foods.

El senyor Guiteras diu que és una multinacional espanyola.

El senyor Güell continua explicant que s’ha venut per 18 milions d’euros. Comenta que el 
terme en què s’ha venut no el coneix del tot, s’ha venut l’empresa, però no sap si amb 
l’empesa també hi van inclosos els actius immobiliaris o no .
La pregunta concreta es:  Quins detalls sabem a l’Ajuntament d’aquesta venda i  com 
afecta la venda de Vegetàlia a les arques municipals. Proposa respondre aquesta qüestió 
al  ple  següent  perquè  podria  ser  que  tingués  repercussió  a  les  arques  municipals, 
depenent també de si  hi ha immobles i terrenys que estarien subjectes a l’impost de 
plusvàlua i sinó d’activitats econòmiques també pot tenir, no creu que tant, però també un 
cert impacte i creu que podria ser un impacte positiu per l’Ajuntament.

El senyor Rovira afegeix que i tant.

El senyor Guiteras diu que d’entrada pot dir que és positiu.

El senyor Güell pregunta si ja se sap.

El senyor Guiteras respon que no. Que en algun terme sí, però en el proper ple...

El senyor Güell comenta que podria ser negatiu, que si es deslocalitzés, si es tanqués i 
tot això.

El senyor Guiteras diu que d’entrada és positiu.

El senyor Güell diu si és positiu per les arques municipals.

El senyor Guiteras diu que per les arques és positiu, però que de cara al proper ple, a 
veure si poden tenir més informació i donar una explicació més àmplia.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual en dono fe.
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Castellcir, document signat electrònicament al marge
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