
Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament. 

Número de la sessió: 3
Caràcter: extraordinària. 
Data: 19 de maig de 2017
Horari: de les 18.15 a les 18.30 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.- Acceptació de la renúncia al càrrec d’Alcalde-President del Senyor Eduard Guiteras 
Paré.

2.- Aprovació redacció final de l’article 4 dels estatuts de l’Agrupació de municipis per 
al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders i Castellcir.

3.- Catalogació del lloc de treball de Secretaria Intervenció de l’Agrupació de municipis 
per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders i Castellcir

El senyor alcalde-president, declara oberta la sessió, i es procedeix a la lectura del 
punt número 1 inclòs en l’ordre del dia:

1.  ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC D’ALCALDE-PRESIDENT DEL 
SENYOR EDUARD GUITERAS PARÉ
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El  senyor  Eduard Guiteras Paré,  regidor electe i  alcalde d’aquest  Ajuntament,  que 
pertany  al  grup  municipal  ERC,  a  resultes  de  les  eleccions  locals  de  2015,  ha 
manifestat la voluntat de renunciar al càrrec d’alcalde d’aquesta Corporació.

El motiu de la seva renúncia és fruit del pacte de govern amb el grup municipal de CiU, 
en que els dos últims anys de la legislatura, l’alcaldia passaria a CiU.

L’article 40.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals estableix que:

“L’alcalde pot renunciar al seu càrrec sense perdre la seva condició de regidor.  
La renúncia ha de fer-se per escrit davant el Ple de l’Ajuntament, el qual haurà  
d’adoptar acord, conforme en té coneixement dins dels deu dies següents. Per  
tant, serà l’actual alcalde qui, un cop presentat l’escrit de renúncia, convoqui  
una sessió del Ple, a celebrar dins d’aquest termini de deu dies, perquè el Ple  
en tingui coneixement.

Una vegada s’ha produït la renúncia, passarà a ocupar el càrrec d’alcalde en  
funcions, el primer tinent d’alcalde, ja que és el que el substitueix en casos de  
renúncia fins al nomenament del nou alcalde.

Un cop hagi  ocupat  l’alcaldia,  el  primer  tinent  d’alcalde,  llavors  l’alcalde  en  
funcions,  haurà  de  convocar  un  ple  extraordinari,  per  a  l’elecció  d’un  nou  
alcalde,  que  també  haurà  de  tenir  lloc  en  el  termini  de  deu  dies  des  de  
l’acceptació per part el Ple de la renúncia de l’alcalde actual.”

L’anterior precepte només exigeix la presa de coneixement del Ple perquè la renúncia 
sigui efectiva. 

L’acceptació de la renúncia no és un acte discrecional de la Corporació, és simplement 
un acte de presa de coneixement, no pot ser rebutjada atès el caràcter voluntari i no 
obligatori del càrrec. 

Per tot això, es proposa al ple de la Corporació l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.-  Prendre coneixement de la renúncia formulada pel senyor Eduard Guiteras 
Paré al càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Castellcir. 

Segon.- Declarar la vacant del lloc i que es procedeixi d’acord amb el que es disposa 
a l’article 40.4 i 40.5 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre, i 196 a 198 de la Llei  
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i en la Instrucció de 10 de 
juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius 
locals. 

Tercer.-  Quedar assabentats que queda com alcalde en funcions el senyor Salvador 
Rovira Pujol, d’acord amb el que estableixen els articles 47.1 del RD 2568/1986, de 28 
de novembre,  pel  que s’aprova el  Reglament  d’Organització,  funcionament  i  règim 
jurídic de les entitats locals;  23.3 de la Llei  7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de les 
Bases de règim Local i 55 de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya.

El Ple en pren coneixement.

El senyor Antoni Farran manifesta que vol dir unes paraules:
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“Com  a  regidor  del  Grup  Esquerra  Republicana  –  Acord  Municipal,  al  Ple  de 
l’Ajuntament de Castellcir comunico que:

Fa quasi dos anys durant les converses posteriors a les eleccions municipals, des del 
grup ERC-Arcord Municipal, es van plantejar diferents opcions per constituir el govern 
municipal.

En la primera reunió que es va mantenir amb el grup CIU, CIU va oferir que la primera 
persona de la llista d’ERC-Acord Municipal desenvolupés l’alcaldia durant 4 anys i que 
la 1a tinença d’alcaldia la desenvolupés CIU durant els 4 anys.

En  dues  reunions  posteriors,  l’una  amb  el  grup  GIC  i  l’altra  amb  el  grup  CIU, 
ERC-Acord  Municipal  va  plantejar  tant  al  grup GIC com a CIU que una  opció  de 
treballar  conjuntament  les 7 persones regidores  passava perquè les persones que 
encapçalaven les llistes del GIC i de CIU exercissin l’alcaldia 2 anys l’una i 2 anys 
l’altra i que la primera tinença d’alcaldia fos exercida durant els 4 anys pel cap de llista 
d’ERC-Acord Municipal.

En dues següents reunions mantingudes, de manera separada, amb els grups GIC i 
CIU el grup d’ERC-Acord Municipal va proposar que l’alcaldia fos exercida 2 anys pel 
GIC i 2 anys per ERC-Acord Municipal i la 1a tinença d’alcaldia durant 4 anys per CIU.

Cap  de  les  anteriors  propostes  van  progressar  i  a  l’última  reunió  els  grups 
d’ERC-Acord Municipal i CIU van acordar que els 2 primers anys l’alcaldia l’exerciria el 
cap de llista d’ERC-Acord Municipal i els dos darrers anys l’alcaldia l’exerciria el cap de 
llista de CIU i que es proposaria al grup GIC que exercís la 1a tinença d’alcaldia.

La setmana següent, després de prendre possessió com alcalde, l’Eduard Guiteras va 
enviar un escrit al grup GIC proposant-los que assumissin la 1a tinença d’alcaldia.”

Demana la paraula el senyor Güell que diu el següent:

“Jo no pensava dir res, però ja que has tornat a l’origen del pacte, doncs es podria dir 
que estem assistint a la 2a part del pacte que es va fer en aquell moment, al juny, si no 
recordo malament, del 2015.
Un pacte  que incloïa,  o que se’ns  forçava a  nosaltres,  que érem la  llista  de més 
regidors a un repartiment d’alcaldies i un repartiment durant un temps primer amb dos i 
després amb uns altres dos i que nosaltres vam considerar que era un error. Pel vostre 
programa i per la vostra manera d’enfocar, el coherent era un ajuntament format pels 
tres grups, amb un programa que podia ser assumit pels tres grups i amb tot el temps 
de la legislatura que normalment ja no és molt, que és poc, 4 anys passen molt de 
pressa. I vam considerar que aquesta era la proposta més coherent i, des del nostre 
punt de vista, no va ser possible, i molt dignament ens vam passar a l’oposició. El fet  
que hi va haver aquest pacte entre Esquerra i Convergència, ara no el jutjarem. El que 
si creiem que el repartiment d’alcaldies com a base per fer un pacte és un error i han 
passat  dos  anys i  ho seguim considerant  i  per  tant,  doncs,  les conseqüències  en 
aquest cas, les veurem, o les estem veient. Creiem que l’equip de Govern, degut a tot 
això, durant aquests dos anys doncs està sobrepassat, però no entraré en aquesta 
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valoració, perquè s’hi va entrar en el seu moment i  nosaltres seguim coherentment 
considerant  que  no  estava  en  discussió  el  repartiment  de  cap  alcaldia,  sinó  un 
programa.  I  aquest  programa  nosaltres  el  defensàvem  i  el  seguim  defensant  i 
procurarem en aquesta segona fase, si  és possible,  que es pugui aplicar,  sinó tot, 
alguna cosa d’aquest programa.
Aquí ens teniu per dialogar, si voleu dialogar per temes.
En quant  a la proposta final  que ha dit  el  Toni,  després de fer aquest  repartiment 
d’alcaldies i  fer  un pacte entre  dues forces,  vam considerar  invitar  la  tercera,  que 
quedava marginada a la  primera part,  després  de l’alta  de presa de possessió  de 
l’alcalde, doncs llavors ja era tard i per això vam dir que no i vam continuar doncs a 
l’oposició i és aquesta la història i si tu l’has posada, nosaltres seguim considerant que 
us vàreu equivocar i seguim considerant que això ha sigut negatiu, o que serà negatiu, 
pel poble perquè ha suposat no treballar en una línia programàtica d’objectius sinó 
treballar en una línia de repartiments generals.
Quan dic que és negatiu i que us heu equivocat amb tot el respecte a l’Eduard, a tots, i 
l’estimació com a persones i al Salvador quan sigui el nou alcalde, ja li diré les coses 
que li he de dir.”

2.  APROVACIÓ  REDACCIÓ  FINAL  DE  L’ARTICLE  4  DELS  ESTATUTS  DE 
L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS PER AL SOSTENIMENT DEL LLOC DE TREBALL 
DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE CALDERS I CASTELLCIR.

Aquest acord té per objecte adequar a les necessitats manifestades per cada municipi 
i consensuada entre els dos municipis, la dedicació amb què prestarà els seus serveis 
el funcionari que ocupi el lloc agrupat.

Com a alcalde, proposo al ple l’adopció del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la redacció final de l’article 4 dels Estatuts de l’Agrupació 
de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció de Calders 
i Castellcir que tindrà la següent redacció:

“La dedicació del funcionari que ocupi el lloc agrupat als diferents ajuntaments serà la 
següent:

Municipi Hores setmanals % dedicació
Calders 22,5 60,00
Castellcir 15 40,00
Total 37,5 100,00

Aquesta distribució podrà ser modificada per acord dels ajuntaments, prèvia audiència 
al funcionari, sense que calgui alterar els estatuts.

SEGON.  Sotmetre el  procediment a informació pública durant un termini  d’un mes, 
mitjançant  la  seva  publicació  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  tauler  d’edictes 
municipal de cadascun dels ajuntaments agrupats.

TERCER. Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si durant la informació 
pública no es formulen al·legacions i que, en cas que això es produeixi, es publiqui la 
modificació als mateixos mitjans en què ha tingut lloc la informació pública.
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QUART. Delegar en l’Ajuntament de Calders la publicació al BOP dels anuncis a què 
es refereix aquest acord.

CINQUÉ. Declarar que l’acte és de tràmit, no posa fi a la via administrativa i no es 
susceptible d’impugnació separada, i que si l’aprovació inicial esdevé definitiva, aquest 
és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de recurs 
contenciós administratiu interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona  en el  termini  de dos mesos o,  potestativament,  per  mitjà  de recurs de 
reposició, en el termini d’un mes, davant de l’alcalde, sense perjudici que els legitimats 
activament puguin interposar qualsevol recurs ajustat a dret.

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

3.- CATALOGACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE 
L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS PER AL SOSTENIMENT DEL LLOC DE TREBALL 
DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE CALDERS I CASTELLCIR.

S’ha  procedit  a  la  catalogació  del  lloc  de  treball  de  Secretaria  Intervenció  de 
l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció 
de Calders i Castellcir, segons la memòria que consta a l’expedient administratiu, la 
qual es tradueix en aquest acord.

L’aplicació d’aquesta Catalogació al lloc durant l’any 2016 donaria el resultat següent:

Concepte Mensualitats Règim      Euros
Sou base     12,00   A1   13.441,80
Paga extra       2,00     2.559,92
Complement de destí     12,00   24     7.065,00
Complement específic     14,00   23.933,28
Total retribucions   47.000,00

La  distribució  d’aquestes  retribucions,  expressada  en imports  vigents el  2016,  una 
vegada resulti d’aplicació la modificació estatutària de la distribució d’hores entre els 
municipis agrupats per ajustar-les a les demandes de cada municipi serà la següent:

Municipi Hores setmanals % dedicació      Euros
Calders     22,5    60,00   28.200,00
Castellcir     15    40,00   18.800,00
Total     37,5  100,00   47.000,00

Com a alcalde, proposo al ple l’adopció del següent

ACORD

PRIMER.  Establir que la catalogació del lloc de treball de Secretaria Intervenció de 
l’Agrupació de municipis per al sosteniment del lloc de treball de Secretaria Intervenció 
de Calders i Castellcir, passarà a ser la següent:
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Escala: Funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Subescala: Secretaria Intervenció.
Subgrup: A1
Nivell: 24
Complement específic: 23.933,28 euros.

SEGON. Publicar la catalogació del lloc de treball de secretaria intervenció al Butlletí  
de la Província i establir, sense perjudici d’això, que els efectes de la catalogació no es 
produiran fins que es publiqui la classificació del lloc per la Generalitat.

TERCER. Delegar en l’Ajuntament de Calders la publicació de la catalogació aprovada 
per al compliment de l’article 127 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

QUART. Declarar que l’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser 
impugnat per mitjà  de recurs contenciós administratiu  interposat  davant  dels jutjats 
contenciosos  administratius  de  Barcelona  en  el  termini  de  dos  mesos  o, 
potestativament, per mitjà de recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant de 
l’alcalde,  sense  perjudici  que els  legitimats  activament  puguin  interposar  qualsevol 
recurs ajustat a dret.

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

No havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a les 18.30h, de la qual 
com a secretària en dono fe.

Castellcir, document signat electrònicament al marge
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