
 

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament. 

Número de la sessió: 7
Caràcter: ordinària. 
Data: 27/09/2017
Horari: de les 19:30 a les 21:11 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.

∙ A.      PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors; extraordinària del dia 29 
de maig de 2017; ordinària del dia 21 de juny de 2017 i extraordinària del dia 19 de juliol  
de 2017.

2.- Aprovació de l’expedient número 4 sobre de reconeixement extrajudicial de crèdit 

3.- Aprovació de la modificació pressupostària sobre l’expedient número 5 de suplement 
de crèdit 

4.- Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2016

5.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellcir i el Consell 
Comarcal del moianès en matèria de disponibilitat de l’ús d’un bé immoble

6.- Aprovació de la Certificació d’obra per l’actuació de millora i pavimentació del Camí de 
Santa Coloma fins a la Urbanització La Penyora, fases 3 i 4.

7.- Aprovació del nomenament del Jutge de Pau Titular i Substitut

8.- Aprovació  de  l’increment  en  un  1%  dels  imports  retributius  en  concepte  de 
complement específic del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament de Castellcir.

9.-  Aprovació, si s’escau, de l’acord de modificació del Dictamen per a l’ampliació de la 
delegació de funcions en la Diputació de Barcelona
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10.- Propostes del Grup Municipal GIC

1. Determinar prioritats y accions de la llista actuacions proposades pel GIC.
 

2. Iniciar la elaboració y negociació dels pressupostos 2018 en base al anterior i  
possible elaboració d’un pla d’actuació municipal.

11.- 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.
C.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.
d.- Regidoria de sanitat, ensenyament,  serveis socials i territori rural.

3.- Preguntes del Grup Municipal GIC

1.- Asfaltat i millora del Camí de la Penyora. Fases 3 i 4. Consulta sobre l’ample 
de via en alguns punts.

 
2.- Concessió de subvencions a entitats 2017. 

4.- Mocions i altres precs i preguntes

A.  PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors; extraordinària del 
dia 29 de maig de 2017; ordinària del dia 21 de juny de 2017 i extraordinària del dia 
19 de juliol de 2017.

El senyors Güell i Mayol posen de manifest que hi ha un error en l’ordre del dia de l’acta 
de la sessió extraordinària del dia 19 de juliol de 2017 perquè hi apareix l’ordre del dia de 
l’acta anterior.
Així mateix, el senyor Güell proposa treure d’aquesta acta el fragment de la pàgina 5 que 
fa referència a una trucada telefònica personal del senyor Rovira i proposa suprimir una 
expressió de la pàgina 9.

Totes les actes s’aproven per unanimitat dels presents a excepció de l’extraordinària del 
dia 19 de juliol de 2017 que queda pendent d’aquestes correccions.

2.-  Aprovació de l’expedient  número 4  sobre de reconeixement extrajudicial  de 
crèdit 
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Davant la presentació de crèdits corresponents a exercicis anteriors, en el departament 
d’Intervenció. 
Atès l’informe d’Intervenció on consta que en aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 
500/1990,  de  20  d’abril,  el  reconeixement  d’obligacions  corresponents  a  exercicis 
anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, 
és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas concret és possible la seva 
realització.

De conformitat amb el que s’exposa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord 
següent:

PRIMER. Aprovar el  reconeixement  dels crèdits següents  per import  de 36.463,00 €, 
corresponents a exercicis anteriors que es relacionen en l’Annex I adjunt a l’expedient.

SEGON. Aplicar,  amb  càrrec  al  Pressupost  de  l’exercici  2017,  161/22101 
“Subministraments  d’aigua”  per  import  de  36.463,00  €,   amb  càrrec  a  la  aplicació 
pressupostària de la qual es va realitzar la retenció corresponent.

La  secretària  informa  que  els  punts  2  i  3  estan  relacionats,  que  es  proposa  el 
reconeixement primer i després una proposta de liquidació d’aquest crèdit.

S’aprova per unanimitat.

3.-  Aprovació  de  la  modificació  pressupostària  sobre  l’expedient  número  5  de 
suplement de crèdit 

En relació amb l’expedient de modificació de crèdits nº 5/2017 del Pressupost en vigor en 
la  modalitat  de suplement  de crèdit  amb càrrec  al  romanent  líquid  de Tresoreria,  en 
compliment de la Decret  d’Alcaldia emeto l’informe-proposta de resolució següent,  de 
conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret  2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, en base als següents,

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Davant  l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici 
següent per a les quals el crèdit consignat en el Pressupost vigent de la Corporació es 
insuficient i no ampliable, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un suplement de crèdit 
finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria.
SEGON.  Es  va  emetre  informe  de  Secretaria  sobre  la  Legislació  aplicable  i  el 
procediment a seguir.
TERCER. Es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment d’Avaluació de l’Objectiu 
d’Estabilitat  Pressupostària  i  la  Intervenció  va  informar  favorablement  la  proposta 
d’Alcaldia.

LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el 
Capítol  I,  del  Títol  VI,  de  la  Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,  Reguladora  de  les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
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—  Els  articles  3,  4,  11,  12,  13,  21  i  23  de  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d'abril,  
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
—  L'article 16.2 del  Reial  decret  1463/2007,  de 2 de novembre,  pel  qual s'aprova el 
Reglament de Desenvolupament de la Llei  18/2001,  de 12 de novembre,  d'Estabilitat 
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.
—  L’Ordre  EHA/3565/2008,  de  3  de  desembre,  per  la  qual  s’aprova  l’estructura  de 
pressupostos de les entitats locals.
—  La  Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació 
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten 
Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual 
s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
Atesos  els  antecedents,  es  considera  que  l’expedient  s’ha  tramitat  d’acord  amb  la 
Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el  
que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text  Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals,  i  l’article 22.2.e)  de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, qui subscriu eleva la següent proposta de resolució:

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER.  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  modificació  de  crèdits  nº  5/2017  del 
Pressupost  en vigor en la modalitat  de suplement  de crèdits,  finançat amb càrrec  al 
romanent líquid de Tresoreria, d’acord amb el resum següent:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació Pressupostària Descripció Euros

161 221.01 Subministrament aigua 36.463,00

TOTAL DESPESES 36.463,00

Altes en Concepte d’Ingressos

Aplicació 
Pressupostària

Descripció Euros

870.00 Romanent de tresoreria 36.463,00

TOTAL INGRESSOS 36.463,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província  de  Barcelona,  per  quinze  dies,  durant  els  quals  els  interessats  el  podran 
examinar  i  presentar  reclamacions  davant  del  Ple.  L’expedient  es  considerarà 
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en 
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient.

S’aprova per unanimitat.

4.- Aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2016
Atès que per a l’aprovació dels comptes municipals corresponents a l’exercici 2016 s’ha 
seguit el procediment establert als articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el  text Refós de la Llei  reguladora de les Hisendes 
Locals, a saber:
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- Reunió i Informe de la Comissió Especial de Comptes de data 19 de maig de 2017.
- Reunió i Dictamen de la Comissió Especial de Comptes de data 2 de juny de 2017.
- Exposició Pública mitjançant edicte publicat al BOP de data de 20 de juny de 2017
Vist  que  és  necessari  ultimar  el  procediment  sotmetent  els  comptes,  informes  de  la 
Comissió  Especial  de  Comptes  i  reclamacions  i  reparaments  formulats  al  ple  de  la 
Corporació.
És per  tot  això que aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple  de la  Corporació  l’adopció  dels 
següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el  Compte General  d’aquesta  entitat  local  corresponent  a l’exercici 
2016.
SEGON. Rendir l’esmentat compte degudament aprovat pel Ple de la Corporació a la 
Sindicatura de Comptes i als òrgans de les Administracions estatals i Autonòmica.
TERCER. Facultar a l’Alcalde perquè realitzi tants actes i gestions com calguin per a 
l’execució dels presents acords.

La secretària explica que aquest punt ja es va tractar a la Comissió de Comptes.

El senyor Güell demana si és necessari aprovar-ho ara per Ple.

La  secretària  respon  que  és  necessari  aquest  acord  de  Ple  perquè  s’ha  d’enviar  a 
Sindicatura de Comptes.

S’aprova per unanimitat.

5.-  Aprovació  del  Conveni  de  col·laboració entre  l’Ajuntament de  Castellcir  i  el 
Consell Comarcal del Moianès en matèria de disponibilitat de l’ús d’un bé immoble
“COMPAREIXEN
Per part de l’Ajuntament de Castellcir, el Sr. Salvador Rovira Pujol, alcalde de Castellcir,  
que actua en el seu nom i representació.
 Per part del Consell Comarcal del Moianès, el Sr. Dionís Guiteras Rubio, president, que  
actua en el seu nom i representació.
DIUEN
1.- Mitjançant la Resolució HAH/2698/2016, de 24 de novembre, de la Consellera de  
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es va concedir al Consell Comarcal  
del Moianès una subvenció de 19.236,21 euros per a cadascuna de les anualitats 2016 i  
2017 del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya).
2.- La resolució va donar resposta a la sol·licitud de subvenció formulada pel Consell  
Comarcal del Moianès, per a despeses del Pla de manteniment i conservació d’espais  
públics dels 10 municipis de la Comarca. Pel que fa a l’Ajuntament de Castellcir, el Pla  
va preveure la realització d’actuacions de manteniment i conservació a la zona esportiva  
La Quintana.
3.- D’acord amb la Base 3.2 de l’annex 1 del Decret 273/2016, de 12 de juliol,  l’ens  
beneficiari de la subvenció ha de gaudir de la disponibilitat dels béns que han de ser  
objecte de la intervenció subvencionada. Aquesta disponibilitat, d’acord amb el termes 
continguts  en  l’ofici  de  data  22  de  desembre  del  2016  de  la  Directora  general  
d’Administració Local ha de quedar recollida en un conveni entre el Consell Comarcal del  
Moianès  i  l’Ajuntament  titular  dels  béns  que,  a  més,  ha  de  contenir  un  seguit  de  
condicions:
-  la  contractació de les actuacions les  ha de dur  a terme el  Consell  Comarcal  amb  
pressupost propi, i les factures han de ser lliurades a nom del Consell Comarcal.
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-  el  Consell  comarcal  ha  de  tenir  la  disponibilitat  dels  béns  immobles  objecte  de  
l’actuació des de l’entrada en vigor d’aquest conveni i fins el 31 de desembre del 2017. 
4.-  L’Ajuntament  de  Castellcir  i  el  Consell  Comarcal  del  Moianès  consideren  que  la  
subscripció d’aquest conveni interadministratiu contribueix a la satisfacció dels interessos 
locals, i s’emmarca en la facultat reconeguda a ambdues institucions en l’article 57 de la  
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per tot això,
ACORDEN
Primer.-  L’Ajuntament  de  Castellcir  garanteix  al  Consell  Comarcal  del  Moianès  la  
disponibilitat  del  bé  municipal  zona  esportiva  La  Quintana  per  tal  que  aquest  pugui  
intervenir  en  el  mateix  als  efectes  del  previst  al  Pla  de  manteniment  i  conservació  
d’espais públics dels 10 municipis de la Comarca, i de la subvencions per a la línia per a  
despeses de conservació i manteniment del PUOSC 2016-2017.
Segon.-  El Consell  Comarcal del Moianès tindrà disponibilitat  de l'ús del bé immoble  
abans esmentat des de la data de signatura d’aquest conveni i fins el 31 de desembre  
del 2017 per tal d’executar les tasques de manteniment objecte de subvenció. Aquest  
cessió d’ús té la consideració de llicència d’ocupació temporal de les regulades a l’article  
56.2 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, pels supòsits d’ús comú especial de  
béns de domini públic en el qual concorrin circumstàncies singulars d’intensitat d’ús o  
d’altres similars.
Tercer.- La contractació de les actuacions que s’hagin de dur a terme les farà el Consell  
Comarcal  d’acord  amb  la  vigent  normativa  de  contractació  de  les  administracions  
públiques,  i  a  càrrec del  seu propi  pressupost.  Les  factures pels  treballs  contractats  
hauran de ser lliurades a nom del Consell Comarcal.
Quart.- S’adjunta al present conveni una certificació sobre la inscripció del bé esmentat a  
l’Inventari de béns municipals.
Cinquè.-  Es  constituirà  una  comissió  de  seguiment  d’aquest  conveni  que  serà  
l’encarregada de fer-ne el seguiment i proposar les millores oportunes, si escau.
Sisè.-  Per  a  qualsevol  divergència  que  es  pugui  plantejar  sobre  la  interpretació  del  
present conveni s’estarà al que resolguin al respecte els tribunals i jutjats de la jurisdicció  
del contenciós - administratiu.
I  en  prova  de  conformitat  signen  els  compareixents  en  el  lloc  i  la  data  indicats  en  
l’encapçalament.”
És per  tot  això que aquesta  Alcaldia  proposa  al  Ple  de la  Corporació  l’adopció  dels 
següents
ACORDS
PRIMER.-  Aprovar  el  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de  Castellcir  i  el 
Consell Comarcal del Moianès en matèria de disponibilitat de l’ús d’un bé immoble
SEGON.- Comunicar els presents acords al Consell Comarcal del Moianès

El senyor Rovira explica que es tracta d’una subvenció que es concedeix a través del 
Consell Comarcal del Moianès i que té per objecte realitzar obres en béns immobles de 
Castellcir, per un import de 2000 euros i que l’execució va a càrrec seu.

El  senyor  Guiteras  comenta  que  es  pensava  que  es  tractava  d’una  subvenció  per 
arreglar Cal Salvador, que no li sembla malament el canvi, però que no en sabien res.

El senyor Rovira explica que com que l’import era de 2000 euros, que es va escollir la 
zona municipal de la Quintana i demana disculpes per no haver-ho comentat. Argumenta 
el canvi en base a que invertir 2000 euros a Cal Salvador no s’hi podria fer gaire cosa 
perquè s’hi ha de fer una inversió més elevada i que en canvi a la Quintana s’hi podria fer 
una reforma per import de 2000 euros.
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El  senyor  Güell  demana si  encara  no  està  decidit  i  entén  que hauria  de  ser  un bé 
immoble, un edifici.

El senyor Rovira comenta que hi ha una paret a la Quintana que no té cap utilitat i que 
dificulta la visió i  que potser seria convenient treure-la. Afegeix que en va parlar amb 
l’arquitecte i que aquest li va comentar que s’havia de tenir en compte la cessió de la 
Quintana al Departament d’Ensenyament per a la construcció de l’escola nova.

El senyor Guiteras comenta que encara que siguin coses petites, que s’haurien de parlar 
abans.

El senyor Rovira explica que ara han sortit  goteres a l’escola, que si  haguessin sortit 
abans, s’hi  hauria pogut destinar aquesta subvenció i  comenta que a més a aquesta 
paret de la Quintana li convindria un manteniment.

S’aprova per unanimitat.

6.- Aprovació de la Certificació d’obra per l’actuació de millora i pavimentació del 
Camí de Santa Coloma fins a la Urbanització La Penyora, fases 3 i 4.
Vist que el projecte per a la millora del camí de Santa Coloma fins a la urbanització la 
Penyora, fases 3 i 4 va ser aprovat definitivament en sessió plenària de l’Ajuntament de 
Castellcir amb data 14 d’octubre de 2016.
Vist  que amb data 10 de febrer de 2017,  es va adjudicar el  contracte d’obres per a 
l’execució del projecte per a la millora del camí de Santa Coloma fins a la urbanització la 
Penyora, fases 3 i 4, a la societat Rogasa Construcciones y Contratas.
Vista la quarta certificació rebuda amb data 7 d’agost de 2017, registre d’entrada número 
1074, redactada per la direcció de l’obra, el senyor Lluís Mª Jou Turallàs, per import de 
SETANTA  NOU  MIL  AMB  VUIT  CENTS  SEIXANTA  TRES  EUROS  AMB  TRENTA 
CÈNTIMS (79.863,30.-euros), IVA inclòs.
Per tot això, 
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la quarta certificació de les obres per a la millora del camí de Santa 
Coloma fins a la urbanització la Penyora, fases 3 i 4, per un import de SETANTA NOU 
MIL  AMB  VUIT  CENTS  SEIXANTA  TRES  EUROS  AMB  TRENTA  CÈNTIMS 
(79.863,30.-euros),  IVA inclòs,  redactada  per  la  direcció  de  l’obra,  Sr.  Lluís  Mª  Jou 
Turallàs.
SEGON.-  Notificar  aquesta  resolució  als  interessats  i  a  la  Intervenció  i  Tresoreria 
Municipal.

El senyor Güell comenta que en un punt concret d’aquest camí hi ha un lloc on l’amplada 
és de 6,5 contra els 7,30 que diu el  projecte i demana si  hi  poden haver més punts 
estrets i perquè i si hi havia uns marges dins el projecte i demana quins són perquè creu 
que s’han sobrepassat.  Opina que aquestes  preguntes  les haurien de respondre  els 
tècnics per escrit.

El  senyor Rovira contesta que no hi  ha més trams així,  que aquest  és l’únic,  que el 
senyor Lluís Jou, durant la visita del dia anterior, li va explicar que l’amplada de l’asfalt és 
la mateixa, que l’únic que varia és que a causa de la paret que hi ha al cantó dret, que ja 
es va fer recular una mica, i la tanca que hi ha a la banda esquerra sembla més estret,  
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però que el pas de vianants no ha variat, segons el senyor Jou, el que ha variat és a  
l’altra banda que és una mica més estreta que la resta, però que és un tram molt curt i  
afegeix que farà fer un informe sobre aquesta explicació al tècnic.

El  senyor Guiteras comenta que tampoc n’hi  ha per tant,  que es va fer  per no tenir 
problemes amb un dels propietaris i que el projecte ja recull els espais de tolerància.

El senyor Mayol afegeix que visualment es veu més estret.

El senyor Güell diu que aquest argument genera un problema a l’equip de Govern per no 
molestar  un propietari  en  concret  i  afirma que si  hi  hagués algú més  que s’hagués 
queixat, que aquest argument no els serviria.

El senyor Guiteras contesta que personalment li va comentar al senyor Jou que si s’havia 
d’enretirar la tanca, que s’enretirés i el senyor Jou li va comentar que entrava dins dels 
paràmetres, que no afectava l’amplada.

El senyor Rovira li dóna la raó i afegeix que la paret de l’altra banda ja es va enretirar.

El senyor Guiteras demana què queda per pagar de l’obra i si hi ha una data fixada per 
finalitzar el que queda per fer.

El senyor Rovira contesta que queda per fer l’entrada de la Taiadella de dalt; el canvi 
d’un  comptador  d’aigua  que  queda  al  mig  d’un  camp;  retallar  tots  els  arbres  que 
molesten; falta fer un tros de la fase 2 on per culpa d’una presa d’aigua, s’ha malmès el 
paviment, no l’asfalt i les sortides d’aigua de les cunetes. 

El  senyor  Guiteras  demana quan  ho  faran  i  afegeix  que entén  que queda  una  part 
pendent de pagament fins que no ho hagin acabat.

El  senyor  Rovira  contesta  que ho faran dimarts  vinent  i  que si  que queda  una part 
pendent de pagament i afirma que la última certificació no es liquidarà fins que estigui tot 
correcte, que caldrà una nova revisió.

Votació: 4 vots a favor (senyors Rovira, Guiteras, Farran i senyora Navarro) i 3 vots en 
contra (senyors Güell, Mayol i senyora Manzano).

7.- Aprovació del nomenament del Jutge de Pau Titular i Substitut
Atès que estan vacants els càrrecs de jutge de pau titular i substitut. 
Atès  que  l’anunci  d’obertura  del  període  de  presentació  d’instàncies  per  cobrir  les 
vacants dels càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut del municipi de Castellcir es va 
publicar al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Vic i al tauler d’anuncis del mateix 
Jutjat de Pau i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en data 28 de juny de 
2017.
Atès que en data 19 de juliol de 2017 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, 
no es va presentar ningú.  I si no hi ha hagués cap sol·licitant el Ple elegirà lliurement 
segons l’article 101.1 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de juliol, del Poder Judicial i article 
4 i 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, de Jutges de Pau. 
Segons la normativa establerta es procedeix a formular la següent elecció: 
Sr. Josep Domènech Farrarons – DNI: 38476224F – Jutge de Pau Titular
Sr. Bartomeu Suriñach Ferre – DNI: 77285280J – Jutge de Pau Substitut
Per tot això, Proposa la Ple, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Nomenar com a Jutge de Pau titular al senyor Josep Domènech Farrarons, 
amb DNI  núm.  38476224F, domiciliat  a  Castellcir,  com a Jutge de Pau titular i  a Sr. 
Bartomeu Suriñach Ferre, amb DNI núm. 77285280J, domiciliat a Castellcir, com a Jutge 
de Pau substitut. 
SEGON. Donar trasllat d’aquest acord al Jutge de Primera Instància i Instrucció de Vic, 
que ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, de 1 de 
juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de 
Pau).

La secretària explica que no es va presentar ningú en el període obert i que per això és 
el Ple qui escull, tot i que es va parlar amb aquestes dues persones, però que no van 
presentar instància.

El senyor Rovira comenta que acabat el termini i atès que no s’havia presentat ningú va 
creure oportú demanar-ho a algú de confiança. Pel que fa al substitut, com que tampoc 
es  trobava  ningú,  es  va  proposar  a  l’actual  jutge titular  si  volia  ser  suplent  i  ho  va 
acceptar.

El senyor Güell demana si actualment el jutge de pau fa gaire feina.

Es comenta que té bastantes atribucions, però que a la pràctica no es duen a terme.

La senyora Navarro demana si la persona de l’Ajuntament que porta la secretaria del 
jutjat de pau si té el mateix funcionament que el jutge i també s’hauria de canviar cada 
quatre anys, atès que cobra un suplement de sou.

La secretària contesta que ho mirarà perquè ho desconeix.

S’aprova per unanimitat.

8.- Aprovació de l’increment en un 1% dels  imports  retributius en concepte de 
complement  específic  del  personal  laboral  i  funcionari  de  l’Ajuntament  de 
Castellcir.
La  Llei  3/2017,  de  27 de  juny,  de  Pressupostos  Generals  de  l’Estat  per  l’any  2017 
estableix, en el seu article 18.2, aplicable a tot el personal al servei del sector públic, 
incloses les  Corporacions Locals,  que “a  l’any  2017,  les  retribucions del  personal  al 
servei  del  sector  públic  no  podran  incrementar  un  increment  global  superior  a  l’1% 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes d homogeneïtat pels dos   
períodes de comparació...”.
L’apartat 5 de l’article esmentat de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat disposa 
que els funcionaris percebran, en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries 
de  gener  a  desembre  de  2017,  les  quanties  referides  a  dotze  mensualitats  que  es 
recullen  en  aquest  apartat,  i  així  mateix,  percebran  les  pagues  extraordinàries  dels 
mesos de juny i desembre a l’any 2017, en concepte de sou i triennis, en els imports que 
es recullen en el mateix. Aquestes quantitats estan incrementades en un 1% respecte a 
les establertes per l’any 2016.
Pel  que  fa  a  la  resta  de  conceptes  retributius  aplicables  als  funcionaris,  les  seves 
retribucions són les mateixes que estan fixades en l’art. 22 de la LPGE pel 2017 pels 
funcionaris de l’Estat, sense que les entitats locals tinguin capacitat per establir-ne  unes 
altres de diferents. Per tant, s hauran d aplicar les quanties establertes en aquest  article     
pels complements de destí.
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Respecte al complement específic que, en el seu cas, estigui assignat a cada lloc de 
treball, en la seva quantia anual s’incrementarà en un 1% respecte de la vigent a 31  de 
desembre de 2016 i es percebrà en catorze pagues iguals.
Pel personal funcionari és obligatori l’increment de les retribucions en un 1% respecte les 
percebudes a l’any 2016, amb efectes des de l’1 de gener de 2017.
Pel que fa al personal laboral, l’article 27 del RD legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que 
les retribucions del personal laboral es determinaran d’acord amb la legislació laboral, el 
conveni col·lectiu que li sigui aplicable i el contracte de treball.
Vist el contingut de l’article 22.2 i) de la llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les  Bases 
de Règim Local, en el qual es disposa que el Ple és l òrgan competent per aprovar la   
relació de llocs de treball.
Per tot això l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents 
ACORDS 
PRIMER.- INCREMENTAR en un 1% els imports retributius en concepte de complement 
específic del personal laboral i funcionari de l Ajuntament de Castellcir. Aquest increment   
tindrà efectes des de l’1 de gener de 2017.
SEGON.- ESTABLIR que aquest acord d’increment de l’1% no és aplicable als contractes 
establerts per l’Ajuntament de Castellcir en virtut de plans d’ocupació donat que aquests 
venen finançats per mitjà de subvencions.
TERCER.-  COMUNICAR  el  present  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona  (Servei 
d’assistència en RH), i a la tresoreria i intervenció municipals.

La secretària explica que a la Llei de pressupostos s’ha aprovat l’increment en l’1% per a 
tots els treballadors funcionaris i laborals, a excepció dels plans d’ocupació. Afegeix que 
s’aplicarà a la propera nòmina, però amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener.

S’aprova per unanimitat.

9.- Aprovació, si s’escau, de l’acord de modificació del Dictamen per a l’ampliació 
de la delegació de funcions en la Diputació de Barcelona

Atès que en la sessió ordinària del Ple de la Corporació, duta a terme el dia 21 de juny 
de  2017,  es  va  aprovar,  per  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la 
Corporació, el Dictamen per a l’ampliació de la delegació de funcions en la Diputació de 
Barcelona, el qual literalment diu el següent:

“… El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per  
Reial  Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les  
Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les  
quals  estiguin  integrades,  les  facultats  de  gestió,  liquidació,  inspecció  i  
recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.

Amb anterioritat  a aquesta data, l’Ajuntament ha delegat  les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació de diferents ingressos de dret públic locals,  
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.

A  l’empara  de  la  previsió  legal,  aquest  Ajuntament  considera  oportú  
modificar  l'abast  de  la  delegació  efectuada  a  favor  de  la  Diputació  de  
Barcelona  respecte  les  facultats  de  gestió,  liquidació  i  recaptació  dels  
ingressos  de  dret  públic  que  en  la  part  resolutiva  d’aquest  dictamen,  
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s’enumeren i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es  
reserva l’Ajuntament.

Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu 
article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i  
les entitats públiques poden delegar les competències de llur  titularitat  a  
altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa  
sectorial  aplicable,  estableix  en el  seu article 8.4 que la  delegació d'una  
competència  pot  reservar,  a  favor  de  l'òrgan  delegant,  les  facultats  de  
control  i  seguiment  de  l'exercici  de  la  competència  delegada,  i  es  pot  
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini. 

En virtut  de tot  això,  es proposa al  ple de l’Ajuntament  que,  amb el  vot  
favorable  de  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la  
Corporació, adopti els següents

ACORDS

PRIMER.- Modificar  l'abast  de  la  delegació  efectuada a  la  Diputació  de  
Barcelona  mitjançant  anteriors  acords  plenaris  que,  a  aquests  efectes,  
s'hauran d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs,  
en el sentit que s'especifica a continuació: 

I. – Quotes urbanístiques
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II. – Contribucions especials
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

.     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i  
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats  
d’aprovar  determinades  actuacions  singulars  de  recaptació,  concedir  
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  
o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns  
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada  
en  la  Diputació  de  Barcelona,  quan  circumstàncies  organitzatives,  
tècniques, o de distribució competencial  dels serveis municipals,  ho facin  
convenient.
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TERCER.-  L'Ajuntament  podrà  convenir  amb  l'Organisme  de  Gestió  
Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  la  realització  d'actuacions  de  
recaptació  procedents,  respecte  a  d'altres  conceptes  diferents  dels  
assenyalats  en  aquest  acord,  amb subjecció  als  criteris  emanats  per  la  
Junta de Govern de l'ORGT.

QUART.-  La  delegació  conferida  de  l’exercici  de  les  competències  
descrites en aquest acord es regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i una duració de 
dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de  
Barcelona.  
Tanmateix,  el  temps  de  durada  de  la  delegació  s'entendrà  prorrogat  
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no  
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima  
de sis mesos.

Regla  segona.-   L’exercici  de  les  facultats  delegades  s’ajustarà  als  
procediments,  els  tràmits  i  les mesures  en general,  relatives  a  la  gestió  
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general  
tributària  i  les  seves  normes  de  desplegament,  així  com  a  allò  que  
s’estableix  en l’Ordenança general  de gestió,  inspecció  i  recaptació dels  
ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada  
en la Diputació de Barcelona.
En particular,  pel que respecta a la recaptació, en període de pagament  
voluntari  i  en  període  executiu,  s’aplicarà  el  Reglament  general  de  
recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera.  Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la  
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme  
el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària,  el  seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació  
dels  ingressos  de  dret  públic  municipals,  la  gestió  dels  quals  ha  estat  
delegada en la Diputació de Barcelona. 
Per la seva banda,  l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla  quarta.-  L’Organisme  de  Gestió  Tributària  percebrà,  com  a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a 
terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida,  
la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per  
a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels  
ingressos  de  dret  públic  municipals,  regulada  en  l’ordenança  fiscal  que  
estigui vigent en cada exercici. 

Regla  cinquena.-  L’Ajuntament  podrà  sol·licitar  bestretes  ordinàries  a 
compte  de  la  recaptació  dels  impostos  sobre  béns  immobles  i  sobre  
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  
L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels  
criteris  que  estableixi  la  Junta  de  Govern  de  l’Organisme  de  Gestió  
Tributària.
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En  circumstàncies  singulars,  el  president  de  l’ORGT  podrà  aprovar  
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost  
financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena.   L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats  
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

1. L’aplicació comptable, amb el detall  de les quantitats recaptades per cada  
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a  
l’Ajuntament  de forma quinzenal.

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels  
diversos  conceptes,  les  anul·lacions  de  liquidacions  i  les  devolucions  
d’ingressos indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb 
les especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants  
en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions  
locals.

3. L'Organisme  de  Gestió  Tributària  liquidarà  i  recaptarà,  per  delegació  de  
l'Ajuntament,  interessos  de  demora  pel  temps  transcorregut  des  de  la  
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui  
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent. 

4. L’import  de la  bestreta ordinària  a què es refereix  la  regla cinquena serà  
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte  
de recaptació.

5. Pel  que  fa  a  la  recaptació  per  l'Impost  sobre  activitats  econòmiques,  es  
transferirà a l’Ajuntament la part  d'ingressos que corresponen a la quota  
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà  
directament al compte de la Diputació.

Regla  setena.-  La  Diputació  de  Barcelona  tindrà,  genèricament,  les  
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en  
aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a  
través de llur Organisme de Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la  
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el  
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants. 

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent  
per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per  
l’acceptació  voluntària  de  la  delegació  realitzada  per  l’Ajuntament,  les  
obligacions següents:

a.Establir  circuits  de  comunicació  interadministrativa  que  puguin  fer  més  
efectiva la gestió de la recaptació executiva. 

b.Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir  
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació. 

c.Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007,  
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

d.Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries. 
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e.Portar la  comptabilitat  dels valors que estiguin en el  seu poder i  rendir el  
compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes  
i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa  
vigent en cada moment. 

Regla novena. La Diputació de Barcelona,  a través seu l'Organisme de  
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels  
drets següents:

a.Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. 
b.Percepció  dels  contribuents  de  les  costes  que  origina  el  procediment  de  

constrenyiment, degudament justificades. 
c.Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,  

degudament  justificades,  en  els  supòsits  de  baixes  acordades  per  
l’Ajuntament.

d.Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei. 
e.Aconseguir  l'auxili  de  l'autoritat  en  els  casos  previstos  en  el  Reglament  

General de Recaptació i en les disposicions concordants. 
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències  

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi  
d’un  local  propi,  de  propietat  o  de  lloguer  i  sens  perjudici  de  la  
contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.   

Regla desena.   L’Organisme de Gestió  Tributària  adoptarà  les  mesures  
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria  
fiscal  i  tributària,  a  la  de protecció  de dades de caràcter  personal,  a  la  
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en  
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret  
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de  
Barcelona.
Pel que respecta a la normativa reguladora de l’administració electrònica i  
dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a  
la  substitució  de  documents  originals  en  suports  físics  per  còpies  
electròniques  de  documents  amb  validesa  d’originals  i  signats  
electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local  
delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a 
l’exercici  de  la  delegació  -tant  els  de  suport  paper  com  els  de  suport  
electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la  
normativa d’arxius i  documents, les taules d’avaluació i  els acords de la  
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Regla  onzena.  Són  causes  d'extinció  de  l’exercici  de  la  delegació  
conferida, les següents:

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,  
d'acord amb allò que estableix la regla primera. 

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona,  
als  efectes  que,  per  la  seva  part,  es  procedeixi  a  l'acceptació  de  la  
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modificació. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona  
publicarà  les delegacions,  juntament amb la referència a llur  acceptació,  
tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial  
de  la  Generalitat  de  Catalunya  i,  també,  en  la  seu  electrònica  de  
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. …”

Vista la carta de l’Organisme de Gestió Tributària, rebuda en data 21 de setembre de 
2017 i registrada d’entrada amb el número 1237, en la qual es posa de manifest que en 
el model d’acord tramès per l’Organisme de Gestió Tributària no hi havia inclosa la última 
modificació aprovada per Gerència de l’Organisme de Gestió Tributària i en la qual se 
sol·licita que es rectifiqui l’acord adoptat en el Ple del dia 21 de juny de 2017.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Modificar l’acord d’aprovació del Dictamen per a l’ampliació de la delegació de 
funcions en la Diputació de Barcelona quedant redactat de la següent manera:

“… El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per  
Reial  Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les  
Entitats locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les  
quals  estiguin  integrades,  les  facultats  de  gestió,  liquidació,  inspecció  i  
recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.

Amb anterioritat  a aquesta data, l’Ajuntament ha delegat  les facultats de 
gestió, liquidació i recaptació de diferents ingressos de dret públic locals,  
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.

A  l’empara  de  la  previsió  legal,  aquest  Ajuntament  considera  oportú  
modificar  l'abast  de  la  delegació  efectuada  a  favor  de  la  Diputació  de  
Barcelona  respecte  les  facultats  de  gestió,  liquidació  i  recaptació  dels  
ingressos  de  dret  públic  que  en  la  part  resolutiva  d’aquest  dictamen,  
s’enumeren i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es  
reserva l’Ajuntament.

Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de 
les administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu 
article 116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i  
les entitats públiques poden delegar les competències de llur  titularitat  a  
altres administracions o entitats en els termes que estableix la normativa  
sectorial  aplicable,  estableix  en el  seu article 8.4 que la  delegació d'una  
competència  pot  reservar,  a  favor  de  l'òrgan  delegant,  les  facultats  de  
control  i  seguiment  de  l'exercici  de  la  competència  delegada,  i  es  pot  
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini. 

En virtut  de tot  això,  es proposa al  ple de l’Ajuntament  que,  amb el  vot  
favorable  de  la  majoria  absoluta  del  nombre  legal  de  membres  de  la  
Corporació, adopti els següents

ACORDS
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PRIMER.- Modificar  l'abast  de  la  delegació  efectuada a  la  Diputació  de  
Barcelona  mitjançant  anteriors  acords  plenaris  que,  a  aquests  efectes,  
s'hauran d'entendre modificats, de les funcions de recaptació dels tributs,  
en el sentit que s'especifica a continuació: 

I. – Quotes urbanístiques
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II. – Contribucions especials
· Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament
· Recaptació dels deutes en període executiu
· Liquidació d'interessos de demora
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors

.     Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

SEGON .- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i  
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats  
d’aprovar  determinades  actuacions  singulars  de  recaptació,  concedir  
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris  
o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns  
dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada  
en  la  Diputació  de  Barcelona,  quan  circumstàncies  organitzatives,  
tècniques, o de distribució competencial  dels serveis municipals,  ho facin  
convenient.

TERCER.-  L'Ajuntament  podrà  convenir  amb  l'Organisme  de  Gestió  
Tributària  de  la  Diputació  de  Barcelona,  la  realització  d'actuacions  de  
recaptació  procedents,  respecte  a  d'altres  conceptes  diferents  dels  
assenyalats  en  aquest  acord,  amb subjecció  als  criteris  emanats  per  la  
Junta de Govern de l'ORGT.

QUART.-  La  delegació  conferida  de  l’exercici  de  les  competències  
descrites en aquest acord es regeix per les següents regles:

Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i una duració de 
dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de  
Barcelona.  
Tanmateix,  el  temps  de  durada  de  la  delegació  s'entendrà  prorrogat  
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no  
comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima  
de sis mesos.

Regla  segona.-   L’exercici  de  les  facultats  delegades  s’ajustarà  als  
procediments,  els  tràmits  i  les  mesures en general,  relatives a la  gestió  
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general  
tributària  i  les  seves  normes  de  desplegament,  així  com  a  allò  que  
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s’estableix en l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la  
Diputació  de  Barcelona i  en  la  normativa  interna  de  la  Diputació  de 
Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular,  pel que respecta a la recaptació,  en període de pagament  
voluntari  i  en  període  executiu,  s’aplicarà  el  Reglament  general  de  
recaptació i la normativa concordant.

Regla tercera.  Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la  
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme  
el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària,  el  seu 
Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació  
dels  ingressos  de  dret  públic  municipals,  la  gestió  dels  quals  ha  estat  
delegada en la Diputació de Barcelona. 
Per la seva banda,  l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.

Regla  quarta.-  L’Organisme  de  Gestió  Tributària  percebrà,  com  a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a 
terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida,  
la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per  
a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels  
ingressos  de  dret  públic  municipals,  regulada  en  l’ordenança  fiscal  que  
estigui vigent en cada exercici. 

Regla  cinquena.-  L’Ajuntament  podrà  sol·licitar  bestretes  ordinàries  a 
compte  de  la  recaptació  dels  impostos  sobre  béns  immobles  i  sobre  
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  
L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels  
criteris  que  estableixi  la  Junta  de  Govern  de  l’Organisme  de  Gestió  
Tributària.
En  circumstàncies  singulars,  el  president  de  l’ORGT  podrà  aprovar  
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost  
financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens.

Regla sisena.   L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats  
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:

6. L’aplicació comptable, amb el detall  de les quantitats recaptades per cada  
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a  
l’Ajuntament  de forma quinzenal.

7. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels  
diversos  conceptes,  les  anul·lacions  de  liquidacions  i  les  devolucions  
d’ingressos indeguts aprovades a dins el període quinzenal anterior, amb 
les especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants  
en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions  
locals.

8. L'Organisme  de  Gestió  Tributària  liquidarà  i  recaptarà,  per  delegació  de  
l'Ajuntament,  interessos  de  demora  pel  temps  transcorregut  des  de  la  
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui  
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent. 
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9. L’import  de la  bestreta ordinària  a què es refereix  la  regla cinquena serà  
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte  
de recaptació.

10. Pel  que fa a la  recaptació per l'Impost  sobre activitats  econòmiques,  es  
transferirà a l’Ajuntament la part  d'ingressos que corresponen a la quota  
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà  
directament al compte de la Diputació.

Regla  setena.-  La  Diputació  de  Barcelona  tindrà,  genèricament,  les  
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en  
aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a  
través de llur Organisme de Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la  
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el  
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants. 

Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent  
per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per  
l’acceptació  voluntària  de  la  delegació  realitzada  per  l’Ajuntament,  les  
obligacions següents:

f. Establir  circuits  de  comunicació  interadministrativa  que  puguin  fer  més  
efectiva la gestió de la recaptació executiva. 

g.Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir  
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació. 

h.Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 11/2007,  
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

i. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries. 
j. Portar la  comptabilitat  dels valors que estiguin en el  seu poder i  rendir el  

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes  
i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa  
vigent en cada moment. 

Regla novena. La Diputació de Barcelona,  a través seu l'Organisme de  
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels  
drets següents:

g.Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. 
h.Percepció  dels  contribuents  de  les  costes  que  origina  el  procediment  de  

constrenyiment, degudament justificades. 
i. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,  

degudament  justificades,  en  els  supòsits  de  baixes  acordades  per  
l’Ajuntament.

j. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del servei. 
k.Aconseguir  l'auxili  de  l'autoritat  en  els  casos  previstos  en  el  Reglament  

General de Recaptació i en les disposicions concordants. 
l. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències  

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi  
d’un  local  propi,  de  propietat  o  de  lloguer  i  sens  perjudici  de  la  
contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.   
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Regla desena.   L’Organisme de Gestió  Tributària  adoptarà  les  mesures  
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria  
fiscal  i  tributària,  a  la  de protecció  de dades de caràcter  personal,  a  la  
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes en  
l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret  
públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la Diputació de  
Barcelona.
Pel que respecta a la normativa reguladora de l’administració electrònica i  
dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a  
la  substitució  de  documents  originals  en  suports  físics  per  còpies  
electròniques  de  documents  amb  validesa  d’originals  i  signats  
electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat local  
delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels ciutadans, referits a 
l’exercici  de  la  delegació  -tant  els  de  suport  paper  com  els  de  suport  
electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la  
normativa d’arxius i  documents, les taules d’avaluació i  els acords de la  
Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Regla onzena.  L’Organisme de Gestió Tributària  reuneix  la consideració  
“d’encarregat  del  tractament”  respecte  de  les  dades  personals  que 
l’administració  delegant  aporti,  per  tal  de  materialitzar  la  delegació  
efectuada,  i adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per  
a  la  protecció  de  totes  les  dades  personals,  tant  de  les  aportades  per  
l’administració  delegant  com  de  les  que  aportin  directament  els  
contribuents.  
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades  
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi  
d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta  
a l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones,  
ni tant sols per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o  
qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi  
de contractar  prestacions de caràcter  material  o tècnic  que comportin  el  
tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest  
darrer  supòsit  el  contractista  de  l’ORGT  també  tindrà  la  consideració  
d’encarregat del tractament.
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió  
Tributària  queda  expressament  facultat  per  l’ajuntament  delegant  per  tal  
d’efectuar  les  peticions  d’informació  amb  transcendència  tributària  i  
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la  
Llei  general  tributària,  o  qualsevol  altra  norma  que  contempli  dites  
comunicacions o cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de  
dades personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els  
quals van ser creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació  
de  Barcelona  i  del  seu  Organisme  de  Gestió  tributària  de  data  14  de  
desembre de 2010, publicat en el BOPB de data 17 de gener de 2011 i què  
figuren  inscrits  en  el  Registre  de  protecció  de  dades  de  Catalunya  de  
l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò  
establert  al  R.D.  1720/2007,  de  21  de  desembre,  pel  qual  s’aprova  el  
Reglament de la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 
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Regla  dotzena.  Són  causes  d'extinció  de  l’exercici  de  la  delegació  
conferida, les següents:

5. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,  
d'acord amb allò que estableix la regla primera. 

6. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
7. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord.
8. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona,  
als  efectes  que,  per  la  seva  part,  es  procedeixi  a  l'acceptació  de  la  
modificació. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona  
publicarà  les delegacions,  juntament amb la referència a llur  acceptació,  
tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial  
de  la  Generalitat  de  Catalunya  i,  també,  en  la  seu  electrònica  de  
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. …”

La secretària explica que just després d’aprovar-ho per ple, que des de Diputació de 
Barcelona van comunicar-nos que s’havien equivocat  en el  formulari  que ens havien 
enviat i per això s’ha de tornar a aprovar perquè hi havia un fragment que estava mal  
redactat per la seva part.

El senyor Mayol demana què es canvia respecte a l’anterior acord. 

La secretària respon que és el mateix, són les facultats que es donen a Diputació de 
Barcelona, que és més aviat un tema de redactat.

S’aprova per unanimitat.

10.- Propostes del Grup Municipal GIC
1. Determinar prioritats i accions de la llista actuacions proposades pel GIC.

El senyor Güell  proposa retirar-ho de l’ordre del dia d’avui perquè dubta de si  ho va 
enviar a tots els regidors o només a l’alcalde i perquè abans de tractar-ho al ple, voldria 
que en parlessin entre tots.

El senyor Guiteras diu que no ho han rebut.

2. Iniciar la elaboració y negociació dels pressupostos 2018 en base al anterior i  
possible elaboració d’un pla d’actuació municipal.

El senyor Güell explica que com que aquest punt va relacionat amb l’anterior, proposa 
també de retirar-ho de l’ordre del dia.

11.- Assumptes sobrevinguts.

S-1.  PROPOSTA  D’ACORD  EN  RELACIÓ  AL  RECURS  INTERPOSAT  PER 
L’ADMINISTRACIÓ  DE  L’ESTAT  CONTRA  L’ACORD  MUNICIPAL  D’ABONAR  LA 
QUOTA A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA DE L’EXERCICI 
2017.
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El  Jutjat  del  contenciós administratiu  número  6 de Barcelona comunica el  dia  26 de 
setembre de 2017, el decret, del dia 18 de setembre de 2017, d’admissió a tràmit del 
recurs contenciós administratiu que ha interposat la Delegació del Govern a Barcelona 
contra l’acord de l’Ajuntament d’abonar la quota de l’any 2017 a l’Associació de municipis 
per la independència, que va ser acordada per decret d’alcaldia número 85/2017, de data 
9 de maig, del qual se’n va donar compte a la Comissió de Govern Local del dia 12 de 
juliol de 2017. 
  
En el mateix decret del dia 18 de setembre de 2017, el Jutjat assenyala com a dia per a 
la celebració pel judici, el dia 27 de setembre de 2018, a les 11.20 hores.  

Correspon al Ple de l’ajuntament, segons allò que preveu l’article 52.2 k) del Text refós 
de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, l’exercici d’accions judicials. 

L’Associació de municipis per la independència ofereix la representació i defensa jurídica 
en els recursos contenciosos administratius que afecten l’abonament de les quotes a la 
seva associació. 

Per això, l’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents

ACORDS: 

Únic.- Atorgar  la  representació  i  defensa  de  l’Ajuntament  de  Castellcir  en  el  recurs 
contenciós administratiu número 316/2017-F, procediment abreujat, que se segueix en el 
Jutjat del contenciós administratiu número 6 de Barcelona, a instàncies de la Delegació 
del Govern a Barcelona, a l’advocat Josep Gascon Castillo, col·legiat número 33.328 en 
el Col·legi d’Advocats de Barcelona i al procurador José Manuel Luque Toro, també de 
col·legi de Barcelona. 

La secretària explica que es va rebre una demanda contenciosa en relació a la quota que 
es paga a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), que ja havia passat en 
anys anteriors. Explica que s’ha posat en contacte amb l’AMI i amb l’advocat, que és el 
mateix dels altres anys, i que ja s’han posat d’acord.

El senyor Rovira demana si és correcte que l’Ajuntament només s’ha de fer càrrec del 
procurador i de l’advocat se’n fa càrrec l’AMI.

La secretària respon que sí.

Es passa a votar la urgència de la inclusió de l’assumpte al Ple.

S’aprova per unanimitat.

Es passa a votar la proposta d’acord.

S’aprova per unanimitat.

S-2  Suport  a  les  Lleis  19/2017,  de  6  de  setembre,  del  Referèndum,  i  a  la  Llei  
20/2017, de 8 de setembre, del transitorietat jurídica i fundacional de la República, 
que va aprovar el  Parlament de Catalunya i  donar suport a la convocatòria del 
Referèndum feta pel President de la Generalitat.
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El senyor Farran comenta que tenen un altre sobrevingut sobre donar suport a les Lleis 
19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum, i a la Llei 20/2017, de 8 de setembre, del 
transitorietat  jurídica  i  fundacional  de  la  República,  que  va  aprovar  el  Parlament  de 
Catalunya i  donar suport  a la convocatòria  del  Referèndum, feta pel  President  de la 
Generalitat,  i  a  la  qual  l’alcalde  va  respondre  cedint  locals  de  votació  el  dia  8  de 
setembre.

La secretària apunta que ha fet un informe sobre el tema del Referèndum.

Es passa a votar la urgència de la inclusió de l’assumpte al Ple.

S’aprova per unanimitat.

Es passa a votar la proposta d’acord.

S’aprova per unanimitat.

B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ 
DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
Es dóna compte de les resolucions adoptades per l’alcalde des de l'última sessió plenària 
ordinària, de conformitat amb allò que disposen els articles 52. 2 a) del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i 42 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, que són les següents: 
182-17 Decret requeriment documentació al DNI 38100362B, referent a 

l’expedient 427/2017
181-17 Decret assabentat de comunicació de col·locació d’una caseta i 

construcció de tanca perimetral a la finca ubicada al carrer Xiprer, 10
180-17 Decret de petició d’informe referent a modificació del pressupost
179-17 Decret delegació d’alcaldia amb motiu d’absència de l’alcalde
178-17 Decret disposició de petició d’informe referent a modificació del 

pressupost
177-17 Decret sobre exposició pública del Compte General del Pressupost 2016
176-17 Decret d’aprovació de la proposta d’urgència social d’ajuda econòmica 

per pagar un enterrament de beneficència de l’expedient 2015/04154
174-17 Decret autorització al DNI 52161866M per realització d’activitats 

ramaderes consistent en la tinença de cinc places d’equí
173-17 Decret convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 

Local pel dia 6 de setembre
172-17 Decret de contractació del personal amb DNI 46620865A, amb la 

modalitat de contracte de treball laboral temporal com a monitora de 
menjador o lleure de la llar d’infants

171-17 Decret aprovació del cost de la seguretat social corresponent al mes de 
juliol

170-17 Decret aprovació de la relació de les nòmines del personal 
corresponents al mes d’agost

169-17 Decret retorn de la fiança de garantia per la correcta gestió de les runes, 
relatiu a l’expedient 197/2017

168-17 Decret delegació d’alcaldia amb motiu d’absència de l’alcalde
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167-17 Decret nomenament com a personal laboral temporal de l’Ajuntament de 
Castellcir amb DNI 46620865A, per cobrir la plaça de monitora de 
menjador de la llar d’infants

166-17 Decret anul·lació de llicència concedida de les obres a l’avinguda Sant 
Quirze 

165-17 Decret delegació de les funcions de secretaria intervenció amb motiu del 
període de vacances de la titular

164-17 Decret paral·lització del termini concedit de requeriment de 
documentació al DNI 43693810C fins que rebi l’autorització de l’Àgencia 
Catalana de l’Aigua

163-17 Decret contractació menor de l’associació amb CIF G63627061, per la 
realització del correfoc dins del programa de la festa major 2017

162-17 Decret aprovació d’ajut d’urgència social d’ajut d’alimentació i material 
escolar i llibres, corresponent a l’expedient 2012/00308

161-17 Decret requeriment per tal de legalització de les actuacions realitzades a 
la finca emplaçada al carrer Llevant, 3

160-17 Decret acceptació de renúncia a la llicència urbanística corresponent a 
l’expedient 256/2017

159-17 Decret assabentat de la comunicació de construcció d’una barbacoa al 
número 3 del carrer Roureda 

158-17 Decret autorització de despesa amb destí a l’assistència al casal d’estiu
157-17 Decret d’esmena d’error del decret d’alcaldia 154/2017
156-17 Decret convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 

Local el dia 2 d’agost de 2017
155-17 Decret contractació d’urgència d’auxiliar administrativa amb motiu de la 

baixa d’IT del personal laboral d’oficines de l’ajuntament
154-17 Decret aprovació de la composició del Tribunal qualificador pel procés 

de selecció d’una plaça de monitor/a de menjador o lleure per la llar 
d’infants

153-17 Decret incoació d’expedient per donar de baixa d’ofici al padró 
d’habitants municipal

152-17 Decret aprovació de la relació d’aspirants d’admesos i exclosos en el 
procés de selecció d’una plaça de monitor/a de menjador o lleure per la 
llar d’infants

151-17 Decret de delegació de l’alcalde pels dies 29 i 30 de juliol de 2017
150-17 Decret aprovació de la relació de les nòmines del personal del mes de 

juliol
149-17 Decret aprovació del cost de la seguretat social del mes de juny
148-17 Decret revocació l’ajut d’urgència social de l’expedient 2017/02189
147-17 Decret autorització per la realització de la Nit Jove a la persona física 

amb DNI 48093874T, en representació del grup de joves de Castellcir
146-17 Decret contractació menor de l’empresa Cas Castellcir per realitzar els 

treballs d’arranjament del Camí d’Esplugues
145-17 Decret contractació del taller de memòria per a la gent gran a l’empresa 

amb NIF G08880577
144-17 Decret concessió a la funcionària amb DNI 77742122Y, permís per 

absentar-se amb motiu de hospitalització d’un familiar
143-17 Decret reconeixement de dret a percebre amb concepte a fons social 

per l’exercici 2017, a la funcionària amb DNI 37288506D
142-17 Decret reconeixement de dret a percebre amb concepte a fons social 
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per l’exercici 2017, a la funcionària amb DNI 77742122Y
141-17 Decret reconeixement de dret a percebre amb concepte a fons social 

per l’exercici 2017, a la treballadora amb DNI 47807905J
140-17 Decret reconeixement de dret a percebre amb concepte a fons social 

per l’exercici 2017, a la funcionària amb DNI 77742099Y
139-17 Decret aprovació de la proposta d’urgència social de llibres, sortides, 

colònies i activitats extraescolars de l’expedient 2012/00315
138-17 Decret acceptació de subvenció atorgada per l’Agència Catalana de 

l’Aigua per les actuacions de transport d’aigua destinada al consum 
domèstic mitjançant vehicle cisterna

137-17 Decret concessió a la funcionària amb DNI 37288506D permís per 
absentar-se amb motiu d’intervenció quirúrgica d’un familiar 

136-17 Decret contractació d’un grup musical amb CIF G65862781, el dia 14 
d’agost per l’actuació dins del programa de la festa major 2017

135-17 Decret autorització a l’associació amb CIF G65826827, per utilitzar 
l’exterior de la Quintana i els vestuaris arrel de l’acampada realitzada al 
paratge d’Esplugues

134-17 Decret convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 
Local el dia 11 de juliol de 2017 

133-17 Decret concessió al DNI 52168034D de dret de fer ús de la bústia 
municipal número 14

132-17 Decret aprovació de modificació de crèdit núm. 2/2017 del pressupost 
municipal en la modalitat de generació i transferència de crèdit

131-17 Decret aprovació de modificació de crèdit núm. 1/2017 del pressupost 
municipal en la modalitat de generació i transferència de crèdit

130-17 Decret assabentat de comunicació de construcció d’una tanca al número 
3 de l’avinguda de Sant Quirze

129-17 Decret incoació de l’expedient per l’adopció de mesures de restauració 
de la realitat física alterada realitves a la instal·lació d’una tanca entre el 
camí públic de Santa Coloma i la finca al polígon 2, parcel·la 9

128-17 Decret autorització de l’ús del casal i de la Quintana per la preparació i 
rodatge de la pel·lícula Superlópez

127-17 Decret requeriment per aportar documentació pendent al DNI 
46222587Q de l’avantprojecte de rehabilitació del mas El Giol

126-17 Decret autorització a l’associació catalana d’excursionisme Caní, per dur 
a terme colònies infantils amb acampada al paratge d’Esplugues

125-17 Decret demanant informe de secretaria sobre el procediment a seguir 
per efectuar modificació en el pressupost i iniciació d’expedient de 
generació de crèdit per majors ingressos i transferència de crèdit

124-17 Decret sol·licitud ajut econòmic a la Generalitat de Catalunya segons les 
bases reguladores de la línia de subvenció per a inversions en camins 
locals per el període 2018-2020

123-17 Decret aprovació relació de nòmines del mes de juny
122-17 Decret requeriment de subsanació de documentació per tal de tramitar 

el retorn de fiança de garantia en relació a l’expedient 183/2017
121-17 Decret aprovació de concessió d’un aparell del servei de teleassistència 

domiciliaria a la persona titular de l’expedient 2017/02237
120-17 Decret aprovació de concessió d’un aparell del servei de teleassistència 

domiciliaria a la persona titular de l’expedient 2017/02238
119-17 Decret requeriment documentació per la realització del rodatge de la 

pel·lícula Superlopez al poliesportiu de la Quintana
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118-17 Decret aprovació cost de la seguretat social del mes de maig
117-17 Decret aprovació relació de nòmines de la paga extraordinària de juny
116-17 Decret requeriment de documentació per la legalització d’una piscina a 

la finca Les Vinyes de la Vall de Marfà
115-17 Decret de retorn de la fiança de garantia en relació a l’expedient 

136/2017
114-17 Decret legalització de les obres executades per la societat amb CIF 

B59950097, referents a la construcció d’un pou
113-17 Decret autorització i reconeixement d’obligacions amb càrrec al vigent 

pressupost municipal 

El  senyor  Güell  demana, en relació al  Decret  167/2017,  sobre  el  nomenament  de la 
monitora de menjador. Demana quantes candidates es van presentar.

La senyora Navarro contesta que tres, però que una va quedar fora perquè no complia 
els requisits; l’altra quan se la va convocar per fer les proves va dir que no podia venir  
perquè era de viatge i en va quedar només una, la senyora Sílvia Corbera.

La secretària explica que es va fer un procés selectiu amb un tribunal i proves.

2.- Informacions de les diferents regidories:

a.- Alcaldia

El senyor Rovira comenta que s’ha concedit una subvenció de 105.000 euros per fer una 
ETAP nova, atès que l’actual ha quedat obsoleta. Explica que l’aigua que es bomba no 
està en condicions i que la funció de l’ETAP és purificar l’aigua a través d’uns productes 
perquè sigui  aigua de boca,  però encara que hi  hagi  l’ETAP nova,  si  es comença a 
bombar aquesta aigua hi tornarà a haver el mateix problema.

El senyor Guiteras diu que una ETAP nova depuraria els trialometans i afegeix que s’ha 
de valorar bé si acceptar la subvenció perquè és de 105.000 euros, però que una ETAP 
costa uns 180 o 200.000 euros. Creu que s’hauria de decidir ràpid.

El senyor Rovira explica que s’ha fet una petició de subvenció per renovar la xarxa del 
carrer  Major  i  del  carrer  Esteve  Torrentó  que  és  la  part  del  municipi  on  hi  ha  un 
clavegueram més antic.

El senyor Farran comenta que si se substitueixen les canonades, que com que s’han 
d’aixecar totes les voreres, demana que es faci previsió per soterrar tots els serveis i 
preveure també la instal·lació de fibra òptica.

El  senyor Güell  demana si  el  soterrament  de la línia elèctrica hauria d’anar a càrrec 
d’Endesa o no.

El senyor Guiteras diu que hi ha alguns veïns del carrer Esteve Torrentó que, com que 
segons el POUM no es poden posar fils aeris, han d’agafar l’electricitat pel carrer Major.

El senyor Rovira diu que es tindrà en compte. També informa de com està l’adequació de 
l’angar destinat a magatzem de la brigada municipal. Diu que s’han fet unes parets de 
contenció i  que ara només falta fer el  paviment i  les rasants per a la canalització de 
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l’aigua i que ha demanat pressupostos a una empresa especialitzada que ha presentat 
un pressupost de 2.400 euros. Comenta que així només faltarà posar-hi la caseta de 
planxa.

El senyor Güell comenta que si es pot aprovar per decret, que ell mateix i comenta també 
que hi deu haver uns mínims per fer-ho per concurs o no.

El senyor Rovira diu que ho volia comentar igualment i  afegeix que així  hi  haurà un 
estalvi del lloguer d’aproximadament 300 euros mensuals que s’està pagant actualment i 
que aviat estarà amortitzada aquesta despesa.

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

El senyor Rovira diu que no hi ha res a comentar, que ja ho ha explicat abans.

c.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.

El senyor Farran explica que a la Festa Major va haver-hi molta varietat d’activitats i amb 
dates més àmplies que cap altre any, des del 29 de juliol fins el 19 d’agost.
Informa que estan preparant un full informatiu especial d’estiu i que es podran aportar 
escrits fins el 16 d’octubre.

El senyor Güell demana que a què es refereix amb extra d’estiu i demana si serà imprès.

El senyor Farran explica que com el format de l’estiu passat, que va ser com un resum 
anual.

El senyor Güell comenta que no s’hauria de dir d’estiu, doncs.

El senyor Farran diu que principalment són activitats relacionades amb l’estiu. Que hi 
apareixeran plens, obres fetes, anuncis del Consorci, previsions d’obres, referèndum i 
actes del Moianès, reunió per preparar activitats de tardor, anglès, cicle de conferències 
“Què en saps del Moianès?”, castanyada i Sant Andreu.
Explica també que el dia 20 o 21 hi haurà una reunió oberta a tothom per preparar la 
castanyada, festa de Sant Andreu, Nadal i Reis.
També explica que s’ha demanat informe a l’enginyera sobre el  canvi  de cortines de 
l’escenari del Casal.
Així mateix, informa que també s’està estudiant la inclusió en diverses subvencions de la 
instal·lació d’una placa solar a la guarderia i la instal·lació d’una xarxa a la porteria de 
futbol.

El senyor Mayol demana al senyor Farran si se’n sap alguna cosa de les subvencions.

El senyor Farran explica que el procés de valoració de les subvencions sol·licitades per 
les entitats i grups de Castellcir, es va fer en una reunió a la qual hi van ser presents el 
senyor Rovira, el senyor Mayol i ell mateix, i en base al document aprovat i a partir dels 
punts recollits es va anar assignant puntuació a les diferents entitats sol·licitants i que 
aquest any el nombre va ser superior a altres anys i també hi va haver canvis en els  
imports  sol·licitats.  I  que  després  de  dues  reunions,  es  va  arribar  a  assignar  una 
valoració,  que  posteriorment,  a  partir  d’aquesta  valoració,  va  fer  una  proposta  de 
distribució de la partida econòmica disponible per a aquestes subvencions que era de 
6075 euros. El criteri de la qual era que una entitat com a molt podia sol·licitar 1100 euros 
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i en base al que sol·licitaven les entitats i a les entitats que sol·licitaven més de 1100 
euros,  els apuntava el  topall  de 1100 euros.  Aleshores,  va tenir en compte aquestes 
quantitats i la puntuació mitjana que s’havia obtingut i d’això en van sortir uns números, a 
partir dels quals va presentar a la Comissió de Govern i pel que ha sabut els va semblar  
bé.

El senyor Rovira afegeix que si no s’aprovava, se n’havia de tornar a parlar i les entitats 
no cobraven i era un inconvenient. De cara al proper any, comenta que ja es mirarà de 
modificar perquè tinguin més diners i es modifiquin també els pressupostos.

El senyor Güell pregunta si hi ha una partida de 6.000 euros, però se’n sol·liciten 10.407, 
95, que tenint en compte el  topall  de 1100,  llavors serien 10.007,95, abans de fer el 
repartiment  s’hauria  pogut  plantejar  fer  una modificació  de crèdit  i  així  haurien sortit 
millors números i apunta que després de la comissió de valoració en que es va decidir la 
puntuació, que per aquesta part  final  no hi va haver cap reunió. Creu a més,  que la 
puntuació té un defecte d’origen que és que hi ha entitats que alguns dels punts que es 
valoren no se’ls pot aplicar i com que no se’ls pot aplicar, se’ls posa un zero, però aquest  
zero compta i baixa la mitja. Creu que si  hi ha algun criteri que no s’aplica a alguna 
entitat, que no se li hauria de posar un zero i que la mitja s’hauria de fer sobre tota la 
resta. Apunta també que a la Comissió de Govern tampoc hi estaven d’acord tots els 
membres. Creu que és molt important que els entitats treballin i proposa que es facin 
modificacions de crèdit per adaptar la partida als imports sol·licitats.

El senyor Farran comenta que es pot plantejar incrementar la partida sempre i quan es 
justifiquin les despeses.

El senyor Mayol diu que a la Comissió de Govern només hi va haver el vot a favor del 
senyor Rovira i que es van abstenir el senyor Guiteras i la senyora Navarro.

El senyor Guiteras aclareix que simplement es va abstenir perquè no havia estat a les 
reunions, no perquè no estigués d’acord amb la proposta.

El senyor Mayol continua dient que de la proposta, amb el topall de 1100 euros com a 
màxim  per  entitat,  amb  independència  del  que  sol·licitessin  es  fa  un  repartiment 
proporcional segons la puntuació obtinguda. A partir d’aquí, surt una subvenció calculada 
que sumant totes les subvencions que es donen a totes les entitats surt sumat 4.921, 43 
euros fins als 6.075 que preveia el pressupost, en sobren 1.153,49.

El senyor Farran diu que s’ha oblidat de comentar que va plantejar un complement lineal 
per a totes les entitats.

El senyor Mayol diu que és una decisió del senyor Farran.

El senyor Farran diu que sí, que ell pren la decisió i la proposa a qui té la potestat de 
signar.

El  senyor  Mayol  diu  que creu  que aquests  1.153,49  euros  hi  ha altres  maneres  de 
repartir-los.  Comenta  que  va  enviar  un  proposta  de  repartiment  diferent,  en  la  qual 
sortien clarament millorades dues entitats del poble perquè li sembla que són les entitats 
que treballen en el  món social,  que s’encarreguen dels infants i  que tenen un àmbit 
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d’actuació molt específic i que pensa que s’ha de comentar i millorades aquestes dues 
entitats es reparteix linealment amb la resta d’entitats.
Afegeix que hi  ha una part  que és la  de la  puntuació que es va tractar  en aquesta 
comissió, però que hi ha una altra part que el regidor va decidir repartir-ho de manera 
lineal, però que ell no ha participat d’aquesta decisió que ni tan sols se li ha demanat. 
Aprofita també per dir que porta des de principis d’agost demanant informació d’aquestes 
subvencions al regidor i fins avui no se li ha donat i demana que aquest fet consti en 
acta.

El senyor Farran diu que ha avançat informació, però que no havia fet una explicació 
detallada com la que ha fet avui.

El senyor Mayol diu que no li ha enviat cap informació de res.

El senyor Farran contesta que sí,  que va respondre-li  un correu electrònic en que el 
senyor Mayol demanava perquè no s’havien convocat unes comissions de govern al juliol 
i perquè s’havien fet a l’agost i va contestar que ell aquesta informació no la tenia, que 
havia fet una proposta i que no li havia detallat quina.

El  senyor Mayol diu que concretament  demanava quina era la  subvenció atorgada a 
cada entitat i que no li va voler dir.

El senyor Farran contesta que perquè creia que era aquí el lloc on donar la informació 
perquè hi havia altres preguntes que ell no podia respondre.

El senyor Mayol diu que no és el que li va contestar per correu electrònic.

El senyor Farran diu que va dir que no era ell qui decidia les comissions de govern.

El senyor Mayol diu que sí, però que ell li demanava una informació, que tenint-la, no li 
va voler donar.

El senyor Farran diu que sí.

El senyor Mayol diu que volia deixar constància que hi ha una altra manera de repartir el 
sobrant fins a assolir el que estableix el pressupost amb més criteri que no dividir-ho a 
parts iguals amb totes les entitats.

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

La  senyora  Navarro  comenta  que  s’han  donat  dos  casos  d’enterraments  per 
beneficència.

La secretària aclareix que l’Ajuntament té l’obligació de fer-se’n càrrec sempre que la 
persona estigui empadronada al municipi, un altre tema és que si hi ha una herència, es 
pugui anar contra els hereus. Continua explicant que a Castellcir hi ha la residència que 
ofereix places públiques i que això fa que vingui gent de fora de Castellcir. Considera que 
la  residència  en treu beneficis,  però  que un cop la  persona es mor,  va a càrrec  de 
l’Ajuntament, si la persona està empadronada al municipi. Afegeix que es farà una reunió 
amb la direcció de la residència i serveis socials per parlar-ne.
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La  senyora  Navarro  explica  que ja  s’ha  iniciat  el  tema de  les  beques  del  menjador 
escolar que s’ha assumit des del Consell Comarcal del Moianès. 
Afegeix que l’escola  ha començat  sense incidents.  Que hi  va haver la  necessitat  de 
condicionar  certs  espais  de  la  llar  d’infants,  que  hi  assisteixen  6  nens  i  que  s’han 
demanat joguines noves.
Pel  que fa  a  l’ADF,  explica  que es  va demanar  una subvenció  per  arreglar  els  dos 
passants d’aigua per una ajuda forestal sostenible de la Generalitat. Que els que ja estan 
fets són els passants d’abans de les Berengueres i la Taiadella i el de la Vileta. Que com 
a Ajuntament, aquest any, es va demanar el baixador del Soler de l’Espina. 
Afegeix que s’ha iniciat el taller de memòria i aviat començaran els emocionals, de labors 
i de gimnàs.

3.- Preguntes del Grup Municipal GIC
1.- Asfaltat i millora del Camí de la Penyora. Fases 3 i 4. Consulta sobre l’ample 
de via en alguns punts.

Aquesta qüestió ja s’ha plantejat i contestat abans.

2.- Concessió de subvencions a entitats 2017. 

Aquesta qüestió ja s’ha plantejat i contestat abans.

4.- Mocions i altres precs i preguntes
M-1  –  Moció  de  rebuig  als  atemptats  terroristes  de  Barcelona  i  Cambrils  i  de 
reconeixement a la tasca realitzada pels cosses policials i d’emergències. 
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, 
van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i  van produir una 
sensació de por i alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb 
molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar els primers moments i la posterior 
detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com 
la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió.
Per tot això, l’Ajuntament de Castellcir  proposa al ple de la corporació l’adopció dels 
següents acords:
PRIMER.‐ Expressar  el  rebuig  contundent  als  atemptats  terroristes  perpetrats  a  les 
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la 
barbàrie arreu del món i a casa nostra.
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves 
famílies i amics. Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, 
seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber 
complir  amb la seva feina amb voluntat de servei.  Al  mateix temps,  demanar que la 
policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori,  de forma immediata, en les reunions dels 
grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la 
més eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

29



CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat 
de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors 
que potenciïn el respecte a totes les formes de pensar, religions i cultures.
SISÈ.-  Ratificar  la voluntat  dels  governs locals de continuar treballant  per  la  cohesió 
social  de les nostres viles i  ciutats.  Només així  avançarem cap a la convivència i  la 
inclusió de la societat.

El senyor Farran diu que cal tenir en compte els terroristes que van resultar morts per les 
actuacions policials.

La  secretària  aclareix  que  és  una  moció  proposada  per  l’Associació  Catalana  de 
Municipis i que no es pot modificar.

S’aprova per unanimitat.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21.11h, de la qual 
en dono fe.

Castellcir, document signat electrònicament al marge

30


	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
		esPublico Gestiona - Ajuntament de Castellcir
	2018-01-31T17:46:08+0100
	Castellcir
	CPISR-1 C BLANCA ALVAREZ
	Ho accepto


		esPublico Gestiona - Ajuntament de Castellcir
	2018-02-01T09:00:15+0100
	Castellcir
	SALVADOR ROVIRA PUJOL
	Ho accepto




