
 

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament. 

Número de la sessió: 10
Caràcter: ordinària. 
Data: 22/11/2017
Horari: de les 19:30 a les 21:04 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  de  les  actes  de  les  sessions  extraordinària  del  19  de  juliol  de  2017; 
ordinària del dia 27 de setembre de 2017; extraordinària del dia 25 d’octubre de 2017 i 
extraordinària urgent del dia 25 d’octubre de 2017.

2.-  Proposta d’acord del Ple del sorteig públic per a la designació dels membres de la 
mesa electoral per a les eleccions del dia 21 de desembre de 2017.

3.- Aprovació, si s’escau, del calendari fiscal per a l’exercici 2018.

4.-  Propostes del Grup ERC-Acord Municipal: 

1.- Canvi de freqüència dels plens ordinaris de bimestral a mensual.
1.1.- Aprovar que els plens ordinaris es realitzin mensualment.

2.-  Modificació  de  les  assignacions  econòmiques  que  perceben  actualment 
l’alcalde i les regidores i regidors per reduir la partida econòmica global destinada 
al capítol de personal en el pressupost municipal de l’Ajuntament de Castellcir de 
l’any 2018.

2.1.-  Aprovar  que l’import  pel  concepte  d’assistència  de les regidores  i 
regidors als plens sigui de 60 euros.
2.2.- Aprovar que la reducció en l’import pel concepte d’assistència de les 
regidories i regidors als plens sigui la que s’acordi al ple.
2.3.- Deixar sense efectes, a partir del dia 1 de gener de 2018, l’actual sou 
de l’alcalde.
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2.4.- Aprovar una assignació de 320 euros per l’alcalde, per atendre les 
tasques derivades de la preparació, assistència i presidència dels plens i 
implementació dels acords realitzats en els plens.
2.5.- Aprovar una assignació de 280 euros per l’alcalde, per atendre les 
tasques de preparació, assistència i presidència de la juntes de govern i 
implementació dels acords realitzats a les juntes.
2.6.- Aprovar l’assignació que s’acordi per l’alcalde per atendre les tasques 
derivades  de  la  preparació,  assistència  i  presidència  dels  plens  i 
implementació dels acords realitzats en els plens.
2.7.- Aprovar l’assignació que s’acordi per l’alcalde per atendre les tasques 
derivades  de  la  preparació,  assistència  i  presidència  de  les  juntes  de 
govern i implementació dels acords realitzats a les juntes.

3.- Manifestar el desacord amb les decisions dels tribunals que han donat curs a 
les  denúncies  presentades  per  la  fiscalia  general  de  l’estat  que  han  suposat 
l’ingrés a presó dels senyors Jordi  Cuixart  i  Jordi  Sánchez i  els  membres del 
Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions del 27 de setembre 
de 2015.

5.- 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.- Mocions i altres precs i preguntes

A.  PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació de les actes de les sessions extraordinària del 19 de juliol de 2017; 
ordinària del dia 27 de setembre de 2017; extraordinària del dia 25 d’octubre de 
2017 i extraordinària urgent del dia 25 d’octubre de 2017.

- Sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 19 de juliol de 2017

Aquesta acta s’aprova per unanimitat.

- Sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 27 de setembre de 2017

2



En relació a l’acta de la sessió ordinària del Ple del dia 27 de setembre de 2017, el  
senyor Güell comenta que al punt 3 de la pàgina 29, on diu “propostes de GIC”, hauria de 
dir “preguntes de GIC”.

Aquesta acta s’aprova per unanimitat amb aquesta modificació.

El senyor Mayol vol deixar constància que al punt de control de la regidoria de cultura, 
comunicació i joventut de la pàgina 27, a l’últim paràgraf, en la seva intervenció, va dir 
que havia enviat una proposta de repartiment diferent, però que el que volia dir en realitat 
és que havia fet  una proposta  de repartiment  diferent  i  que si  se  li  demanava,  que 
l’enviaria i aclareix que ell no l’ha enviada i que tampoc se li ha demanat.

- Sessió extraordinària del Ple de la Corporació del dia 25 d’octubre de 2017

En relació a l’acta de la sessió extraordinària del Ple del dia 25 d’octubre de 2017, el  
senyor Mayol opina que a la primera línia de la pàgina 3, on diu “s’acorda per unanimitat  
unificar el preu a 8 euros”, creu que hauria de dir “s’acorda per unanimitat unificar el preu 
del menjador escolar a 8 euros”.

El senyor Güell comenta que a la mateixa pàgina, sobre l’ordenança fiscal número 29, 
diu que s’hauria d’aclarir si s’aprova o no i especificar el preu.

La secretària respon que el preu ja apareix més endavant, on s’especifiquen els articles 
que s’han modificat.

El senyor Güell ho comprova i diu que efectivament en el text ja hi apareix, però que 
volen que també hi aparegui en aquest punt.

Aquesta acta s’aprova per unanimitat amb aquestes modificacions.

- Sessió extraordinària urgent del Ple de la Corporació del dia 25 d’octubre de 
2017

Aquesta acta s’aprova per unanimitat.

2.- Proposta d’acord del Ple del sorteig públic per a la designació dels membres de 
la mesa electoral per a les eleccions del dia 21 de desembre de 2017.

Segons disposa  el  Real  Decret  946/2017,  de 27 de  octubre,  pel  que es  convoquen 
Eleccions Generals pel 21 de desembre de 2017, i de conformitat amb l’article 26.4 de la 
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, s’ha de procedir a la 
designació per sorteig públic, entre les persones censades en el municipi, del president i 
els vocals de la mesa.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS : 

PRIMER. Realitzar el sorteig públic amb l’objectiu de designar el president i vocals de la 
mesa electoral, així com dos suplents per cada un dels membres de la mesa.
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Prèvia  determinació  de  les  persones  que  poden  concórrer  al  sorteig  públic,  de 
conformitat  amb l’article  26.4  de la  Llei  Orgànica  5/1985,  de 19  de juny,  del  Règim 
Electoral  General,  es  procedeix  a  fer  el  sorteig,  a  través  de  l’aplicació  informàtica 
CONOCE, subministrada per l’Oficina del Cens Electoral, que permet realitzar el sorteig 
de  manera  aleatòria  i  anònima  entre  totes  les  persones  veïnes  inscrites  al  padró 
d’habitants de Castellcir.

SEGON.  D’acord amb els resultats del sorteig, designar els següents membres de la 
mesa electoral:

SECCIÓ 01 , DISTRICTE 001, MESA U:

TITULARS

- President: Sra. ROSA BOSCH JORBA, DNI 39332293Q, Elector núm. U0061.
- Vocal 1: Sr. ALBERT ARGEMÍ SALA, DNI 52161866M, Elector núm. U0028.
- Vocal 2: Sra. M. JOSEFA SANCHEZ CANTERO, DNI 39033229K, Elector núm. U0440.

SUPLENTS

- De president:  Sra. M. LURDES COTXARRERA VILAPLANA, DNI 39349084V, Elector núm. 
U0112.
- De president: Sr. LLUIS ARAN ROURA, DNI 39342547N, Elector núm. U0016.
- De Vocal 1r: Sra. SÍLVIA ZACARES CAPARROS, DNI 40995858Z, Elector núm. U0521.
- De Vocal 1r: Sra. ANDREA WEIRATHER VALENTI , DNI 47710377M, Elector núm. U0518.
- De Vocal 2n: Sr. MARC JAMAL SALES DNI46403143E, Elector núm. U0231.
- De Vocal 2n: Sra. ROSER PLANS ROMERO, DNI 77746813M, Elector núm. U0353.

TERCER. Notificar aquestes designacions com a president, vocals i suplents de la mesa 
electoral, als interessats, en el termini de tres dies.

QUART. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona. 

S’aprova per unanimitat.

3.- Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici 2018

Vista la notificació de l’Organisme de Gestió Tributària, rebuda amb data 23 d’octubre de 
2017, que té delegada la gestió dels tributs i  altres ingressos de dret públic d’aquest 
Ajuntament, per l’aprovació de la proposta de calendari fiscal per l’exercici 2018, preparat 
en  funció  de  les  dates  aprovades  l’any  passat  i  comunicat  mitjançant  l’aplicació 
informàtica WTP.

Per tant,

PROPOSO al Ple l’adopció dels següents acords:
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PRIMER.-  Aprovar   el  calendari  fiscal  2018  proposat  per  l’Organisme  de  Gestió 
Tributària les dates del qual són les següents:

CASTELLCIR
Descripció normal Data inici voluntària Data fi voluntària Data Domiciliats

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS 02/05/2018 05/07/2018 02/07/2018

IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ 21/06/2018 05/07/2018 02/07/2018

IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ 22/10/2018 02/11/2018 02/11/2018

IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS 03/09/2018 05/11/2018 02/11/2018

IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA 01/03/2018 04/05/2018 02/05/2018

IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 17/09/2018 19/11/2018 02/11/2018

TAXA GESTIÓ RESIDUS DOMÈSTICS 02/05/2018 05/07/2018 02/07/2018

TAXA GESTIÓ RESIDUS COMERCIALS 02/05/2018 05/07/2018 02/07/2018

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL 02/05/2018 05/07/2018 02/07/2018

TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS 02/05/2018 05/07/2018 02/07/2018

PP BÚSTIES MUNICIPALS
03/09/2018 05/11/2018 02/11/2018

TX ABOCAMENT AIGÜES RESIDUALS

SEGON.-   Notificar  aquests  acords  a  l’Organisme  de  Gestió  Tributària  pel  seu 
coneixement i efectes oportuns. 

S’aprova per unanimitat.

4.-  Propostes del Grup ERC-Acord Municipal: 

La secretària comenta que en relació a aquests punts, des d’alcaldia, se li ha demanat 
que faci dos informes al respecte i afegeix que estan a la seva disposició a l’expedient

1.- Canvi de freqüència dels plens ordinaris de bimestral a mensual.
1.1.- Aprovar que els plens ordinaris es realitzin mensualment.

La secretària ha emès un informe relatiu a la periodicitat dels plens i procedeix a la seva 
lectura:
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“... L’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim  
Local estableix, en relació amb els terminis per a la celebració de les sessions ordinàries,  
el següent:

“a) El Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes als Ajuntaments de Municipis  
des  més  de  20.000  habitants  i  en  les  Diputacions  Provincials;  cada  dos  mesos  als  
Ajuntaments dels  Municipis  d’una població entre 5.001 habitants i  20.000 haibtants;  i  
cada tres en els municipis de fins a 5.000 habitants.”

Per la seva banda, l’article 47.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qal  
s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local  
(TRRL) perceptua que “les Corporacions Locals podran establir  elles mateixes el seu  
règim de sessions. Els dies de les reunions ordinàries seran fixats prèviament per acord  
de la Corporació”.

Així  doncs,  depenent  del  nombre d’habitants  del  municipi,  hauran de celebrar-se les  
sessions ordinàries amb major o menor freqüència. En els municipis de menys de 5.000  
habitants la Legislació vigent exigeix que se celebri una sessió ordinària del Ple com a  
mínim cada tres mesos, sense realitzar cap especificació més.

Igualment, l’article 78 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 (ROF)  
disposa al seu apartat primer que:

“Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta. Aquesta  
periodicitat  serà fixada per acord del  propi  Ple adoptat  en sessió extraordinària,  que  
haurà de convocar l’Alcalde o President dins dels trenta dies següents al de la sessió  
constitutiva de la Corporació i no podrà exercir del límit trimestral al fet que es refereix  
l’article 46.2 a) de la Llei 7/1982, de 2 d’abril.”

En cap cas diu la legislació que s’hagi de concretar el dia exacte, amb data, en què  
tindrà lloc la celebració de cadascuna de les sessions ordinàries. Es pot fixar per acord  
Plenari  la  data  exacta  de  la  celebració  de  les  sessions  ordinàries,  o  limitar-se,  per  
exemple, que les mateixes tindran lloc el primer dilluns de cada mes.

Una vegada establerta la periodicitat,  serà l’alcalde l’òrgan competent  per realitzar la  
convocatòria  de  les  sessions,  respectant  aquests  terminis  per  garantir  el  dret  a  la  
participació  en assumptes  públics  recollit  en  l’article  23 de la  Constitució  Espanyola.  
L’únic límit que s’haurà de tenir en compte és no sobrepassar el termini mínim de l’article  
46.2 a) de la Llei de Bases. Així doncs, en el cas dels municipis de fins a 5.000 habitants,  
les sessions ordinàries s’hauran de celebrar com a mínim cada tres mesos,  els  tres  
mesos han d’explicar-se des de la data de celebració de l’última sessió ordinària, i no  
des del dia 1 de cada trimestre. Això és perquè la Llei no diu que se celebri una sessió  
ordinària al trimestre (si aquesta hagués estat la seva voluntat així ho hauria determinat),  
sinó que pretén que no transcorrin més de tres mesos naturals entre la celebració d’una  
sessió i una altra, per garantir la participació dels membres de la Corporació i dels veïns  
en els assumptes públics.

Com proclama la sentència del Tribunal Suprem de 5 de juny de 1987 (Sala Cinquena,  
del  Contenciós-administratiu,  Ponent  Teodoro  Fernández  Díaz),  l’acord  pel  qual  
s’estableix la periodicitat de les sessions ordinàries del Plens, no es creador de drets  
subjectius i pot revocar-se o modificar-se per un altre acord posterior del mateix òrgan  
plenari. Podria oposar-se que els termes en què estan redactats els articles 38 i 78.1 del  
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ROF sembla aparentment que la periodicitat de les sessions només pot ser fixada en les  
sessions a convocar en els trenta dies següents a la constitutiva, però això no és així  
com, amb diàfana claredat. ...”.

El senyor Rovira comenta que s’havia quedat de fer els plens cada dos mesos, que havia 
estat a proposta de tots, que s’ha continuat fent així i que creu que és el més adequat.

El senyor Güell pregunta al grup que fa la proposta si  el punt 1 i 2 van lligats o són  
completament independents.

El senyor Farran contesta que en el punt 1 s’especifica el motiu.

El senyor Güell demana si s’ha de votar el punt 1 per separat i després el punt 2 o si  
consideren que tot és part d’un mateix tema.

El senyor Farran contesta que tot és part del mateix tema, que entén que si en el punt 1 
es vota en afirmatiu, que també es vota en afirmatiu al punt 1.1.

El senyor Güell diu que es referia als punts 1 i 2.

El senyor Farran diu que ara són punts separats.

El senyor Mayol demana quines són les raons per canviar la freqüència dels plens.

El  senyor  Farran  contesta  que  a  la  pràctica  han  observat  que  s’acaben  trobant 
mensualment, entre ordinaris i extraordinaris.

El senyor Guiteras afegeix també que pel raonament del tema que l’alcalde pugui cobrar 
el sou...

El senyor Güell observa que si que està lligat doncs i diu que pensa que una cosa no és 
independent de l’altra.

El  senyor  Guiteras diu  que exactament  i  explica  que ells  ja  van dir  que no estaven 
d’acord amb el fet que l’Ajuntament de Castellcir hagués d’assumir l’alta a la Seguretat 
Social i  el  sou de l’alcalde i d’aquesta manera, fent els plens mensuals,  l’Ajuntament 
estalviaria la Seguretat Social i la jubilació.

El senyor Güell diu que respecte al punt 1, per coherència, el grup GIC creu que ni abans 
el fet de canviar-ho a cada mes, que era el costum habitual, a dos mesos, responia a un 
interès d’efectivitat, de gestió i millor funcionament de l’Ajuntament, ni ara el fet de fer-ho 
cada mes respon tampoc a aquesta possible millora de la funcionalitat i de la gestió de 
l’Ajuntament.  Afegeix  que respon  a  interessos  al·legats  o  poc explícits  en  funció  del 
moment. Creuen que seria més eficient seguir amb els dos mesos, mentre entre els dos 
mesos hi hagués una preparació més adequada dels temes del Ple i comenta que un Ple 
cada mes no té massa sentit  si  els  plens no estan preparats perquè s’allarguen,  no 
s’entenen massa. Continua dient que fer un ple cada dos mesos, dóna més temps a 
preparació i a més a més el que creuen que seria millor és que entre ple i ple hi hagués 
comissions o grups de treball que preparessin el Ple i per això voten que no. 
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La senyora Navarro intervé per comentar que en el Ple del dia 12 de febrer de 2016 es 
va demanar que s’incorporés el canvi de periodicitat dels plens. Afegeix que recorda que 
va demanar, encara que no estigui recollit en l’acta, que estava d’acord, sempre i quan 
es donés la informació amb temps, i recorda que el senyor Guiteras es va oferir perquè 
15  dies  abans  dels  plens  es  trobessin  tots  i  portar  al  Ple  les  coses  estudiades  i 
treballades.  Observa que tot això no s’ha fet,  que continuen tenint la informació dels 
plens tres dies abans i que per això no veu la necessitat de tornar a canviar perquè 
s’acabaran tornant a trobar amb el mateix.

El senyor Güell diu que bàsicament és el que deia ell.

Es procedeix a la votació del punt 1 i 1.1:

Vots a favor: 2 (Sr. Guiteras i Sr. Farran)

Vots en contra: 5 (Srs. Rovira, Güell i Mayol i Sres. Navarro i Manzano)

2.- Modificació de les assignacions econòmiques que perceben actualment 
l’alcalde i  les regidores i  regidors per reduir la partida econòmica global 
destinada al capítol de personal en el pressupost municipal de l’Ajuntament 
de Castellcir de l’any 2018.

2.1.- Aprovar que l’import pel concepte d’assistència de les regidores 
i regidors als plens sigui de 60 euros.
2.2.- Aprovar que la reducció en l’import pel concepte d’assistència 
de les regidores i regidors als plens sigui la que s’acordi al ple.
2.3.- Deixar sense efectes, a partir del dia 1 de gener de 2018, l’actual 
sou de l’alcalde.
2.4.- Aprovar una assignació de 320 euros per l’alcalde, per atendre 
les tasques derivades de la preparació, assistència i presidència dels 
plens i implementació dels acords realitzats en els plens.
2.5.- Aprovar una assignació de 280 euros per l’alcalde, per atendre 
les tasques de preparació, assistència i presidència de la juntes de 
govern i implementació dels acords realitzats a les juntes.
2.6.-  Aprovar l’assignació que s’acordi per l’alcalde per atendre les 
tasques derivades  de  la  preparació,  assistència  i  presidència  dels 
plens i implementació dels acords realitzats en els plens.
2.7.- Aprovar l’assignació que s’acordi per l’alcalde per atendre les 
tasques derivades de la preparació, assistència i presidència de les 
juntes de govern i implementació dels acords realitzats a les juntes.

La secretària procedeix a llegir l’informe emès en relació a aquest punt:

“... L'article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local  
estableix  l'obligació  d'inclusió  en  el  Règim  General  de  la  Seguretat  Social  d'aquells  
membres electes que exerceixin el càrrec amb dedicació parcial.
(…)«2. Els membres de les Corporacions locals que exerceixin els seus càrrecs amb  
dedicació  parcial  per  realitzar  funcions  de  presidència,  vicepresidència  o  ostentar  
delegacions,  o  desenvolupar  responsabilitats  que  així  ho  requereixin,  percebran  
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retribucions  pel  temps  de  dedicació  efectiva  a  les  mateixes,  en  aquest  cas  seran  
igualment donats d'alta en el  Règim General  de la Seguretat Social  en tal  concepte,  
assumint les Corporacions les quotes empresarials que correspongui, exceptuant el que  
està disposat en l'article anterior. 

Els membres de les corporacions locals de població inferior a 1.000 habitants no tindran  
dedicació  exclusiva.  I  excepcionalment  podran  desenvolupar  els  seus  càrrec  amb 
dedicació parcial i percebran les seves retribucions dintre dels límits màxims assenyalats  
en la Llei de Pressupostos de l’Estat.

En  els  acords  plenaris  de  determinació  dels  càrrecs  que  portin  aparellada  aquesta  
dedicació parcial i de les retribucions dels mateixos, s'haurà de contenir el règim de la  
dedicació mínima necessària per a la percepció d'aquestes retribucions.
Respecte al règim d'incompatibilitats, hem d'acudir a l'article 3.2 de la Llei 53/1984, de 26  
de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques,  
que indica “l'acompliment d'un lloc de treball en el sector públic, delimitat en el paràgraf  
segon de l'apartat 1 de l'article primer, és incompatible amb la percepció de pensió de  
jubilació o retir  per Drets Passius o per qualsevol  règim de Seguretat Social  públic i  
obligatori”.

La  percepció  de  les  pensions  indicades  quedarà  en  suspens  pel  temps  que  duri  
l'acompliment d'aquest lloc, sense que això afecti a les seves actualitzacions.
L'article 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,  
introduït  per  la  Llei  27/2013,  de  27  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  
l'Administració  Local,  estableix  que «Els  membres de les  Corporacions  Locals  seran  
retribuïts per l'exercici del seu càrrec en els termes establerts en l'article anterior. 
Els Pressupostos Generals de l'Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que  
poden  percebre  els  membres  de  les  Corporacions  Locals  per  tots  els  conceptes  
retributius  i  assistències,  exclosos els  triennis  als  quals  si  escau tinguin  dret  aquells  
funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis especials, atenent entre altres  
criteris a la naturalesa de la Corporació local i a la seva població. 
En  relació  amb  aquestes  retribucions,  la  Disposició  Addicional  Trenta-Dosena  dels  
Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  2017,  estableix  el  límit  màxim  total  de  les  
retribucions dels membres de les Corporacions Locals per a l'any en curs i pel que fa als  
Municipis de menys de 1.000 habitants, i estableix que resultarà d'aplicació la següent  
escala, atenent a la seva dedicació: 

Dedicació Referència 

Dedicació parcial al 75% 30.608 euros 
Dedicació parcial al 50% 22.442 euros 
Dedicació parcial al 25% 15.802 euros 

L'article  13.6  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 (ROF),  
disposa que: 
«Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva percebran  
assistències  per  la  concurrència  efectiva  a  les  sessions  dels  òrgans  col·legiats  que  
formin part, en la quantia que assenyali el Ple de la mateixa». 
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La normativa vigent estableix que serà el Ple qui aprovi les assistències per als membres  
de la Corporació. Però aquestes assistències, en cas d'aprovar-se, ho són per a tots els  
membres que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial,  sense que es puguin aprovar  
assistències només per a uns Regidors determinats. 

El motiu és que regeix el principi d'igualtat, si s'aproven assistències per la concurrència  
a les sessions dels òrgans col·legiats s'aproven per a tots els integrants de la Corporació,  
sent contrari a dret que s'aprovin només per a alguns d'ells. 

D'altra  banda,  respecte  de  la  quantia  també  regeix  el  principi  d'igualtat.  La  Llei  no  
estableix una quantia mínima ni màxima per a aquestes assistències, per la qual cosa el  
Ple podrà fixar la que estimi convenient. 

No obstant  això,  sí  que cal dir  que les assistències que s'aprovin hauran de ser les  
mateixes  per  a  tots  els  membres  de  la  Corporació,  sense  que  càpiga  que  es  fixin  
quanties diferents per a l'Alcalde i els Regidors. El motiu és que les assistències són un  
concepte objectiu,  que retribueixen assistir  a una determinada sessió. Per això, si un  
membre  assisteix  la  percep,  i  si  no  hi  assisteix  no,  però  si  assisteix,  tindrà  dret  a  
percebre la mateixa quantitat que la resta. …”

El senyor Guiteras diu que ja saben que no hi ha res d’il·legal, però que no estan d’acord 
amb  la  quantitat  i  que  proposen  unes  altres  condicions,  si  són  possibles,  perquè 
l’Ajuntament no hagi d’assumir aquest import.

La secretària explica que una pensió de jubilació no és compatible amb les retribucions.

El senyor Guiteras demana si les propostes que fan són correctes o no. Diu que si no 
són correctes, que se’ls ho havia d’haver dit i que ja no s’hagués portat al Ple.

La secretària diu que ja es va dir en el seu moment.

El senyor Guiteras diu que no.

La senyora  Navarro  explica  que quan es va aprovar,  que ja  havien comentat  de fer 
alguna cosa així i que ja s’havia dit que no era correcte. 

El senyor Güell afegeix que si volen ho poden retirar del Ple.

El senyor Guiteras diu que en cap moment se’ls va dir que no era correcte.

La senyora Navarro intervé per dir que han tingut reunions i a totes s’ha dit que la única 
forma legal era donar d’alta a la Seguretat Social i que fer-ho per assistències al Ple 
sempre s’ha dit que no era legal.

El senyor Farran diu que assistència diferenciada si no pot ser… Diu que van deixar un 
punt establert per l’assignació de l’alcalde, que serà la mateixa que la de la resta de 
regidors.

El senyor Rovira diu que aquesta assignació no pot ser de cap manera perquè això ja 
l’implica a ell.

El senyor Güell diu que és incòmode que el senyor Rovira hagi de defensar això.
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El senyor Farran diu que va ser ell qui ho va proposar.

La senyora Navarro diu que això ja es va aprovar en un ple i que no veu perquè s’ha de 
tornar a discutir aquest tema una altra vegada.

El senyor Farran diu que es torni a votar i  si  surt  que no, surt  que no. Que aquesta 
proposta és prèvia a l’aprovació de pressupostos del 2018.

El senyor Güell diu que es pregunta que si aquest tema va sorgir a raó del nomenament 
del senyor Rovira com a alcalde i afegeix que aquest assumpte es va portar al ple i es va 
aprovar amb 5 vots a favor i  2  en contra.  La raó és que la  mesura era  legal  i  que 
l’Ajuntament ho podia assumir i que el que interessa, i que això ja ho van dir, és que 
l’alcalde pugui treballar les hores que es va comprometre a fer-ho, ho pugui fer bé i a 
gust, sense que hagués de tenir mala consciència per si cobra més o menys i que ells 
van ser els primers de recolzar aquesta proposta dient que es dediqués a fer-ho bé i que 
si no ho feia bé, que tots serien els que li reclamarien la responsabilitat de fer-ho bé i a  
partir d’aquí si ja es va passar per un Ple i es va aprovar, que entén que no els agradi, 
però que a ell tampoc li agraden molts temes que s’han aprovat al ple i que no els porta 
successivament. Perquè no els agradi, no vol dir que ho hagin d’anar portant al ple cada 
vegada que s’han de modificar pressupostos.

El senyor Guiteras diu que això era una proposta i que mai han estat en contra que el 
senyor Rovira cobrés, que era perquè és pogués buscar una manera legal que resultés 
més econòmica a l’Ajuntament.

El senyor Güell contesta que l’Ajuntament rep una subvenció per aquest sou i que sinó té 
el sou, no hi haurà subvenció.

La secretària afegeix que sinó aquesta subvenció es perdria.

El  senyor  Guiteras  diu  que  encara  que  es  perdés  la  subvenció,  a  l’Ajuntament  li 
continuaria costant menys diners. Aquesta era la proposta. En cap moment han dit que 
no fos legal i que l’alcalde no hagués de cobrar i que això ja ho van dir al ple anterior.

El senyor Güell afegeix que ja ho van remarcar al seu moment, que el seu grup no va 
votar al senyor Rovira com a alcalde i que a les eleccions van ser la llista més votada. 
Que volien fer un Ajuntament amb la participació de tots els grups i que van fer un pacte 
i, com van dir, considera que amb dos anys ja van tenir temps de parlar-ho i de saber,  
que d’acord amb el pacte que tenien, amb quines condicions feia d’alcalde l’un i l’altre i 
que ja els va estranyar molt que ho plantegessin al juliol, quan l’alcalde ja portava un 
mes. I afegeix que si han de votar, que tornaran a votar el mateix.

El  senyor  Farran  contesta  que  això  era  de  cara  als  pressupostos  de  2018  i  que 
incorporava la partida important, d’uns 20.000 euros l’any. Que el fet que l’alcalde cobri 
legalment, a l’Ajuntament li suposen 20.000 euros més, que no li suposarien si cobrés 
d’una altra manera o no cobrés.

El senyor Güell contesta que és millor fer-ho tot legalment.

11



El senyor Farran diu que estan parlant tots de coses legals i que plantegen un estalvi, en 
que també hi hauria un estalvi en les assistències al ple dels regidors, que és un conjunt.

El senyor Guiteras diu que les propostes tenen una relació.

El senyor Güell diu que és el que ha preguntat primer i que el senyor Farran ha contestat  
que no estaven lligats.

El senyor Guiteras diu que pensa que sí.

La secretària diu que el punt 2.2 no és correcte. Diu que no pot ser que la proposta digui 
que l’import sigui el que acordi el Ple, que s’ha de dir una quantitat concreta.

Pel que fa al punt 2.1, relatiu a l’aprovació que l’import pel concepte d’assistència de les 
regidores i regidors als plens sigui de 60 euros, el senyor Farran diu que s’ha de votar si 
es vol cobrar 60 euros cada dos mesos.

El senyor Mayol li demana al senyor Farran que expliqui perquè s’ha de reduir de 125 a 
60 euros, quan es porten dos anys i mig cobrant 125 euros.

El senyor Guiteras respon que es feia aquesta proposta perquè els plens es fessin cada 
mes i que si, d’acord amb el que ha explicat la secretària, els regidors han de percebre 
els mateixos imports que l’alcalde, que ja no té sentit.

El senyor Güell li agraeix la sinceritat.

El senyor Guiteras diu que si tot això se’ls hagués dit abans de portar-ho al ple, que ja no 
hi hagués sortit.

La secretària explica que té deu dies per fer informes des que es presenten les propostes 
i que aquestes es van presentar dimarts passat. Continua dient que això, com ha dit la 
senyora Navarro, ja s’ha explicat en altres plens.

El senyor Guiteras diu que vol que quedi clar que el punt que diu que el sou de l’alcalde 
no es podia cobrar d’una altra manera, estalviant diners a l’Ajuntament, que a ell en cap 
moment li ha quedat clar. Que es va aprovar que l’alcalde percebés aquest sou, sí.

La secretària li comenta que això s’ha parlat moltes vegades.

El senyor Guiteras diu que ha parlat amb responsables polítics d’altres ajuntaments que 
ho fan, però desconeix si això és correcte o no.

La senyora  Navarro  intervé per  dir  que això abans es feia,  que l’anterior  alcalde,  el 
senyor Ibáñez, cobrava per assistir al Ple i que s’estava fent malament.

El senyor Guiteras diu que han presentat una proposta i que si se’ls hagués dit això, ja 
no ho haguessin presentat. Que la única cosa que pretenien era un estalvi econòmic a 
l’Ajuntament de Castellcir per poder fer inversions en altres coses.

La secretària  diu  que això seria  si  l’alcalde tingués un altre tipus de dedicació.  Que 
l’alcalde està cobrant 27.409 euros i que l’import màxim que podia cobrar per dedicació 
parcial de 75% són 30.000 euros.
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El senyor Güell afegeix que per un poble de menys de 1.000 habitants, doncs que ja està 
bé.

El senyor Rovira explica que si es donés d’alta de la jubilació, l’Ajuntament perdria els 
diners que rep de subvenció pels càrrecs electes.

El senyor Guiteras diu que sí, però que li costarà bastant menys.

El senyor Farran diu que i tant.

El senyor Rovira diu que ell vol anar a la llei.

El senyor Guiteras respon que a la llei hi volen anar tots.

El senyor Rovira, en relació als punts 2.6 i 2.7, explica que hi va haver un alcalde prop 
d’aquí que d’aquesta manera tenia unes retribucions i que ara Hisenda els hi reclama i 
que ell amb això no s’hi vol trobar.

El senyor Guiteras contesta que ells han dit sempre que fos d’una manera legal. Que 
ningú està parlant d’il·legalitats.

El senyor Farran diu que continua pensant que s’ha de votar punt per punt perquè quan 
parlen de l’assignació de l’alcalde no només parlaven d’assistència a plens, sinó també 
de de les tasques derivades de la preparació; la presidència dels plens i implementació 
dels acords derivats dels plens, i si això no pot ser, no hi pot haver una partida extra. 
Doncs han previst un altre punt, l’assignació que s’acordi.

La secretària intervé per dir que se n’ha d’establir una de concreta.

El senyor Farran continua dient que d’acord. Diu que suposant, que serà que no perquè 
tothom ja ho ha manifestat,  si  quedés sense efecte l’actual sou de l’alcalde,  aquests 
27.000 més la Seguretat Social, menys la subvenció que es rep de 13.000 euros, que al 
final ve a sortir uns 20.000 euros l’any. Si quedés sense efecte a partir de l’1 de gener de 
2018, aquest sou ja no tindria sentit. Que ell voldria que es visualitzés amb vots a favor i 
vots en contra.

El senyor Mayol demana al senyor Farran si després d’haver votat que no al canvi de 
freqüència dels plens, encara manté que vol que es voti el punt 2.1.

El senyor Farran diu que sí, que ho vol i que votarà que sí, que vol votar i que si surt que 
no, que ho acceptarà perquè es guanya per majoria.

El senyor Güell diu que espera que els diguin què s’ha de votar.

La secretària intervé per dir que votar un import concret sí, però votar coses abstractes 
no. Que quan es presenta una proposta s’ha de dir reducció del % que sigui o un import 
concret.

El senyor Guiteras diu que això no pot sortir així doncs, si no és correcte.
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La secretària diu que la setmana passada ho va dir i que el senyor Rovira, com a alcalde, 
no volia retirar una proposta del Ple, que a més és un tema, el de les retribucions de 
l’alcalde i regidors, que es decideix en ple.

El senyor Güell proposa reconvertir la votació d’aquests punts en una votació prèvia en 
que es digui que es volen canviar les condicions actuals de l’alcalde i les retribucions 
dels regidors o no es volen canviar del que es va aprovar en l’últim ple.

El senyor Rovira diu que això no és el que diu aquí.

El senyor Güell diu que no, però que es podria reconvertir en aquesta pregunta i que 
llavors es veurà si s’ha de votar o no.

El senyor Rovira diu que si creuen que no s’havia d’haver presentat, que ho retirin i ja  
està. Que és cosa seva.

El senyor Farran diu que abans de retirar-ho, que prefereix que es voti el que havien 
plantejat.

La senyora Navarro intervé per dir que vota no a tot.

El senyor Mayol manifesta que no votaran el punt 2.4.

La secretària diu que no es pot votar perquè no és correcte.

El senyor Mayol diu que això si que es pot votar, perquè tots cobrarien el mateix que 
l’alcalde. Si que es pot votar, una altra cosa és que no tingui sentit.

El senyor Guiteras demana si no té sentit amb el que s’ha llegit al final.

El senyor Mayol respon que i pel que marca la llei.

El senyor Güell afegeix que també per sentit comú.

El senyor Mayol diu que no té sentit que tots cobrin 320 euros, que seria un desfalc a les 
arques de l’Ajuntament.

El senyor Farran diu que no.

El senyor Mayol diu que no ho votin.

El senyor Farran diu que no ho votarà perquè era favorable a cobrar-ne menys de 120 
euros, que és més favorable a cobrar-ne 60 i que per això no està disposat a cobrar-ne 
320, que per això no votarà. Però podria ser i no costaria més a l’Ajuntament perquè 
torna  a  insistir  que a  l’Ajuntament  li  costa  20.000  euros  que l’alcalde tingui  aquesta 
assignació. Manifesta que només ha volgut fer l’aclariment.

La senyora Manzano demana si de cara a la cotització de l’alcalde, això li repercutirà 
quan es torni a donar d’alta de la jubilació, si se li modificarà la jubilació quan torni a es 
tar jubilat.

El senyor Guiteras i la secretària diuen que sí.
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El senyor Farran diu que sí, que se li recalcularà la jubilació.

El senyor Guiteras diu que retiren els punts 2.4 a 2.7 perquè no tenen sentit.

El senyor Güell diu que ells ja van dir que s’havia de fer una modificació pressupostària i 
suposa que ja s’ha fet.

La secretària  diu que no va ser necessària perquè hi  havia assignació suficient  a la 
partida.

El senyor Güell demana si a l’esborrany de l’aprovació dels pressupostos del 2018 si ja 
es  compta  amb això  i  demana  si  això  no  modifica  en  res  l’esborrany  que  se’ls  ha 
presentat.

La secretària contesta que no.

El senyor Güell afegeix que aprofita per dir que voldrien tenir reunions prèvies de treball 
abans d’aprovar els pressupostos.

El senyor Rovira contesta que en un altre ple ja van acordar fer-ho així.

Es procedeix a la votació dels punts 2; 2.1; 2.2 i 2.3:

Vots a favor: 2 (Sr. Guiteras i Sr. Farran)
Vots en contra: 5 (Srs. Rovira, Güell i Mayol i Sres. Navarro i Manzano)

El grup d’ERC-Acord municipal retira de l’ordre del dia del Ple els punts 2.4 a 2.7.

3.- Manifestar el desacord amb les decisions dels tribunals que han donat 
curs a les denúncies presentades per la fiscalia general de l’estat que han 
suposat l’ingrés a presó dels senyors Jordi Cuixart  i  Jordi Sánchez i  els 
membres del Govern de la Generalitat de Catalunya sorgit de les eleccions 
del 27 de setembre de 2015.

El senyor Farran intervé per dir que en relació a aquest punt, van presentar dos altres 
punts. Demana si van rebre aquesta informació.

El senyor Güell respon que sí. Que hi ha una notificació de l’alcalde on diu que els treu 
del ple perquè són facultats pròpies seves.

El senyor Farran diu que s’ha mirat la Llei de Bases de Règim Local i que els apartats d i 
s  de  l’article  21 estableixen  que  l’alcalde  té  les  atribucions  de  dirigir,  inspeccionar  i  
impulsar els serveis i obres municipals i altres que expressament li atribueixen les lleis i 
aquelles que la legislació de l’estat o les comunitats autònomes assignen al municipi i no 
atribueixen a altres òrgans municipals.  Afegeix que no té coneixement de quines són 
aquestes altres i manifesta que li agradaria que això s’expliqués amb detall.

La secretària respon que hi ha legislació sectorial que dependrà del tema, però el fet de 
dirigir l’alcaldia, això és un tema de l’alcalde, no del ple.
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El  senyor  Farran  continua  dient  que  l’article  22.f  diu  que  és  competència  del  ple 
l’aprovació  de les  formes  de gestió  dels  serveis  i  dels  expedients  i  municipalització. 
Afegeix que justament en l’anterior ple es va parlar de les formes de gestió dels serveis,  
quan es posava periodicitat en la recollida i buidatge de les fosses sèptiques, que allà 
s’estava incidint sobre uns serveis i que si s’incidia en aquest servei, demana que perquè 
no es pot incidir sobre aquest altre.

La secretària contesta que considera que això no és un servei. Que encendre o apagar 
uns llums, considera que això no és una gestió d’un servei. Diu que és competència de 
l’alcalde dirigir totes les qüestions derivades del funcionament del municipi. Que no és un 
tema que hagi de decidir el ple. Afegeix que es va treure perquè la pancarta ja estava 
penjada.

El senyor Farran diu que quan ho van posar al ple va ser perquè volien que tothom s’hi 
manifestés  al  respecte,  no  que  fos  només  una  decisió  de  l’alcalde.  Afegeix  que  li 
agradaria que s’aprovés el fet de penjar la pancarta.

La senyora Navarro intervé per dir que durant els dos últims anys les decisions les prenia 
l’alcalde, no entre tots, i que llavors ja li anava bé al senyor Farran.

El senyor Farran diu que això és un tema concret, que és el fet que hi ha unes persones 
empresonades i considera que aquestes persones han de tenir un suport màxim de les 
institucions i que li agradaria votar-ho i no li agrada que es digui que el ple no s’hi pot  
pronunciar  agafant-se  als  apartats  d  i  s  de  l’article  21  i  que  això  només  depèn  de 
l’alcalde, que a ell això no li agrada i que com tot, les lleis són interpretables. I que no és 
en relació a la gestió del servei elèctric, sinó que es tracta d’una protesta molt visible i a  
més a més matisada.

La secretària li respon que presenti un recurs de reposició contra la denegació i que ja li 
contestaran.

El senyor Rovira diu que d’aquest tema de l’enllumenat encara falta molts dies i que el 
que voldria és que aquesta gent estiguessin lliures.

El  senyor Farran diu que ell  també, però  que ara mateix no és el  cas i  que voldria 
poder-ho  votar  i  per  això  demana  que  s’incorpori  com  a  sobrevingut,  si  el  ple  ho 
considera oportú.

La secretària diu que s’hauria de fer un recurs de reposició contra la resolució que ho 
denega, però que si ho volen entrar com a sobrevingut, s’ha de votar la urgència i hi ha 
d’haver majoria absoluta i llavors es votarà i en la votació opera el vot de qualitat de 
l’alcalde.

El senyor Mayol puntualitza que en la proposta diu “mentre duri l’empresonament” i que 
si sortissin de presó, que ja no tindria efectes.

La senyora Navarro recorda que no és un tema que s’hagi de decidir en el ple i que si 
arribat Nadal, encara hi ha aquestes persones empresonades que ja es farà un acte 
comú en solidaritat amb aquestes persones, però que no creu que s’hagi d’aprovar en un 
ple, que és un cosa que es pot decidir a banda.
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Es procedeix a votar la urgència de l’assumpte de mantenir apagats els llums de Nadal 
mentre duri  l’empresonament dels membres del Govern i  dels presidents d’Òmnium i 
l’ANC des del dia 23 de desembre del 2017 al 7 de gener del 2018 de les 22.00 del  
vespre del dia anterior a les 18.00 del dia posterior.

Vots a favor: 2 (Srs. Guiteras i Farran)
Vots en contra: 5 (Srs. Rovira, Güell i Mayol i Sres. Navarro i Manzano)

El senyor Güell intervé per dir que creu que s’han d’apagar els llums en un horari que 
sigui significatiu, per exemple de 21 a 22 hores i que en el moment que es faci i ho 
acordin, que ell hi estarà a favor, però assumir-ho ara d’urgència, amb la velocitat que 
succeeixen els esdeveniments, que no ho veu.

El senyor Guiteras afegeix que és el que ha dit el senyor Mayol, que si surten de presó, 
queda sense efecte l’acord i que si això se n’hagués parlat abans entre l’equip de govern, 
que tampoc s’hagués presentat.

El senyor Farran demana si és correcte que entén que es parlarà al següent ple.

El  senyor  Güell  contesta  que  no  hi  haurà  temps.  Que es  prendrà  una  decisió  a  la 
comissió de govern o el mateix alcalde, a la qual donen suport.

El senyor Farran pregunta si  manifesten que es donarien suport  a que s’apaguin els 
llums de Nadal. 

El senyor Güell puntualitza que durant una hora o dues perquè és molt significatiu.

El senyor Farran diu que era de les 10 de la nit a les 7h del matí i afegeix que vol votar el  
fet de penjar la pancarta o no.

El senyor Mayol li demana que perquè s’ha de votar el fet de penjar la pancarta si ja està 
penjada a la façana.

El senyor Farran respon que si el ple digués que no, que la pancarta s’hauria de retirar. Li 
demana si ho veu així.

La senyora Navarro contesta que no s’ha entrat i que per això no cal votar-ho.

El senyor Mayol contesta que és un argument que es desmunta sol.

El senyor Farran diu que entén el seu argument, però  que no el comparteix.

5.- Assumptes sobrevinguts.

No n’hi ha.

B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ 
DELS ÒRGANS DE GOVERN
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1.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.

No n’hi ha.

2.- Informacions de les diferents regidories:

a.- Alcaldia

No n’hi ha.

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

El senyor Guiteras explica que s’està treballant amb el tema de l’escola. Diu que han 
mantingut diverses reunions amb urbanisme i amb esports i que també s’està treballant 
amb la millora del servei d’Internet tant a l’Ajuntament com al poble, que s’estan valorant 
diferents propostes, que falten concretar.

El senyor Mayol demana si es refereix al wifi del poble o els accessos en general del 
poble.

El senyor Guiteras respon que es pretén millorar el servei d’Internet a tota la població. 
Que es donaran unes opcions, que estan valorant diverses propostes a nivell d’efectivitat 
i rapidesa.

El senyor Güell diu que tant de bo millorin les connexions a Internet perquè fa falta i 
perquè podria ajudar a que la gent treballés millor des d’aquí. 

Manifesta també que tenen alguns comentaris per fer; el primer, en relació a l’escola, 
volien proposar,  d’acord amb el  que van dir  a la reunió anterior,  que un dia l’alcalde 
convoqués a una reunió a un representant de cada grup, conjuntament amb l’arquitecte 
municipal, per tal que tothom estigui informat i per veure les alternatives que hi ha ara 
mateix i què s’ha fet fins ara, quina és la situació i quines alternatives hi ha perquè així se 
sentiran més informats i ho creuen necessari  per tal de poder continuar recolzant les 
decisions que s’han pres en relació a aquest tema.

El senyor Guiteras contesta que des d’urbanisme intentaran fer una reunió amb les tres 
parts, esports, urbanisme i ensenyament, per veure si es posen d’acord perquè cadascú 
diu una cosa diferent i urbanisme ha proposat aquesta reunió, si pot ser abans de final 
d’any. Afegeix que espera que aquesta reunió serveixi per treure’n l’aigua clara perquè 
des de l’Ajuntament s’ha fet el que se’ls ha dit, però no se sap si això serà la solució.

El senyor Rovira diu que sí, que aquesta serà la solució més bona i contesta al senyor 
Güell que han de passar dies perquè els pugui convocar perquè estan pendents que es 
faci aquesta reunió conjunta per veure si es pot trobar una solució perquè durant aquest 
temps hi ha hagut molt desgavell i després d’haver-hi posat tanta dedicació el senyor 
Guiteras, no ha servit de res.

El senyor Güell demana que hi hagi un grup de treball que estigui al cas de tot i pugui fer 
valoracions i propostes. Afegeix que canvia de tema, però demana el mateix pel tema de 
pressupostos, que s’han d’aprovar al desembre, i ja que ja es disposa de l’esborrany, 
apunta que també estaria bé poder fer comentaris i propostes sobre això conjuntament.
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Continua dient que vol fer un altre comentari al senyor Rovira, per recordar-li que es va 
quedar que el tècnic del projecte de la Penyora, el senyor Jou, havia de fer un informe 
sobre el tram més estret del camí perquè encara no l’han rebut.

El senyor Rovira contesta que l’hi va comentar fa dies, però que no ho ha tornat a fer, 
que li va dir que no hi havia problema, que faria l’informe i que quan el passi, els el farà 
arribar de seguida.

El senyor Güell afegeix que l’últim comentari, és per parlar del tema de subvencions, 
comenta que si per l’any que ve s’ha de fer una ampliació de pressupost que es tingui en 
compte i que això s’hauria de comunicar a les entitats, no posar-los un límit.

El  senyor  Mayol  pren la  paraula per  dir  que volia proposar de fer  una ampliació del 
pressupost per les subvencions.

El senyor Rovira contesta que s’ha de mirar si s’ha fet.

El senyor Güell diu que li sembla que s’ha deixat igual, però que s’ha de mirar perquè no 
n’està segur.

La secretària diu que ja en parlaran.

El senyor Mayol insisteix en que si s’amplia el pressupost, que ells entenen que s’hauria 
de modificar el reglament perquè si hi ha un topall, es pugui ajustar aquest topall al nou 
import.

El senyor Farran intervé per dir que sempre s’ha anat tard i que la seva intenció és que 
un cop s’hagi treballat la partida del pressupost, al gener, ja demanar-ho i si el topall, que 
era  de  1.100  euros,  també  s’ha  de  modificar,  fer-ho  en  el  Ple  d’aprovació  de 
pressupostos. Que sobretot al gener ja es pugui treure la convocatòria perquè es pugui 
treballar amb calma.

c.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.

El senyor Farran explica que el dia 10 de novembre, hi va haver la reunió oberta per 
preparar la rebuda dels reis. Hi va haver persones diferents d’altres anys. O sigui que pot 
ser que aquest any sigui una mica diferent. 
Afegeix  que  també  s’estan  preparant  una  sèrie  de  tallers,  que  s’haurà  de  veure  si 
s’acaben  materialitzant  o  no,  que  anirien  lligats  i  vinculats  amb  una  subvenció  de 
Diputació de Barcelona que es diu “Enfortiment  de la ciutadania activa” i  que serien 
tallers adreçats a persones adultes. Explica que són d’estampació tèxtil, de bricolatge, 
aprofitament  de cuina,  jardineria  i  vitralls,  però que encara  no està  materialitzat,  que 
encara  no  està  tancat  perquè  està  pendent  de  rebre  pressupostos.  Afegeix  que 
començarien entre Nadal  i  fins el  mes de març,  que és quan s’han d’haver justificat 
aquestes subvencions.
Comenta  també  que  l’activitat  d’anglès  d’aquest  any,  que  l’ha  engegada  el  Consell 
Comarcal del Moianès en aquesta primera fase, que es fa dilluns de 2/4 de 8 a les 9 i la  
fa la professora Míriam Ribera. Afegeix que hi ha 18 persones inscrites i també hi ha llista 
d’espera. Que aquest any a nivell de l’activitat d’adults que ha tingut molta acollida.
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Diu que l’activitat de Sant Andreu comença el 26 de novembre amb al col·laboració del 
Cercle Artístic del Moianès que farà un recorregut en que s’anirà parant a diferents llocs 
a fer dibuixos ràpids. Que està previst a la plaça de l’Era, a la Taiadella, i a la Quintana.  
Que a la plaça de l’Era es farà a les 12h, que coincideix que és quan es farà la tocada de 
gegants de Castellcir i aleshores aquestes persones podran dibuixar a més de la plaça i 
els edificis, figures i persones.
A la tarda, a 2/4 de 7h, hi haurà el teatre, amb la companyia Deixalles ‘81, de Sant Feliu  
de Codines, que interpretarà l’obra “El Florido Pensil”.
Afegeix que el dia 29, hi haurà torrades a la plaça i que el dia 30, hi haurà l’arrossada i  
les havaneres del Grup Veles i Vents. I el dia de Sant Andreu també hi haurà missa i 
xocolatada i tocada de campanes abans de la missa.
Comenta també que s’està preparant el tió de Nadal.

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

La senyora Navarro explica que ha de comentar un tema de serveis socials. Que com 
tothom sap, es va canviar del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Moianès i que es 
va haver de fer un conveni entre els quatre ajuntaments per la tècnica social, perquè la 
tècnica  pertanyia  a  l’Ajuntament  de  Castellterçol,  però  l’havien  cedida  al  Consell 
Comarcal i fins que no pogués incorporar-se al Consell Comarcal, representa que era de 
Castellterçol.  Continua  explicant  que  es  va  firmar  un  conveni  per  mantenir  els 
percentatges per tenir-la a Castellcir  i  que de cop i  volta,  aquesta setmana, se’ls ha 
comunicat  que  l’Ajuntament  de  Castellterçol,  perquè  té  molta  feina  és  queda  la 
treballadora social,  ja  que es treballadora  seva i  el  Consell  Comarcal  ha aprovat  les 
bases perquè entri una nova treballadora social. Afegeix que no sap si en aquest cas 
serà pels quatre o només pels tres municipis i que la treballadora social es mantindrà fins 
que es cobreixi aquesta nova plaça i que en el conveni així hi consta.

El senyor Mayol demana si hi ha terminis.

La senyora Navarro contesta que les bases les van aprovar al Consell Comarcal aquest 
dilluns, que s’ha de fer concurs, però que poden ser dos o tres mesos i que hi ha Nadal i 
festes pel mig. Afegeix que això ho ha decidit l’Ajuntament de Castellterçol.

El senyor Guiteras afegeix que unilateralment i sense previ avís.

La  senyora  Navarro  diu  que sí,  que ho van comunicar en una comissió  del  Consell 
Comarcal.

El senyor Mayol demana quins són els altres ajuntaments afectats.

La senyora Navarro respon que Sant Quirze Safaja, Granera, Castellterçol i Castellcir i  
continua explicant que aquest any, enlloc d’aprofitar la subvenció dels animals per posar 
els xips, que ja es va fer l’any passat, s’han posat papereres pel poble i s’han donat  
bosses de recollida per la gent que els ha vingut a buscar i s’espera que estigui el poble 
més net.
Explica també que el dia 20 hi haurà la penjada de desitjos a l’arbre, amb els nens de 
l’escola, els avis de la residència i els assistents al taller de la memòria, com cada any. 
Afegeix que aquest  any s’ha fet  portar un arbre,  que no se’n tallarà un de Castellcir 
perquè era bastant enrenou.
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Comenta que es faran dos tallers per la canalla, com l’any passat. Un de fanalets i un 
altre pendent  de decidir,  les dates també estan pendents de concretar.  I  que es farà 
també el tió solidari i la recollida de joguines.
Diu que s’ha parlat amb el mossèn perquè la missa del Gall es faci a les 11h i després fer 
la cantada de nadales.

3.- Mocions i altres precs i preguntes

El senyor Farran explica que abans d’arribar a Santa Coloma, a mà esquerra, hi ha un 
terreny, que fa temps que s’està adequant, que l’altre dia s’estaven retirant pedres, que 
en el  cas que aquest  terreny fos destinat  a ús agrícola i  s’hi  pogués abocar purins, 
d’acord amb la legislació vigent, que amb previsió a que en aquest terreny o en altres s’hi 
pugessin abocar purins i com que és prop de la riera de Fontscalents, que desemboca a 
Esplugues, que li agradaria que es fes una analítica de l’aigua de la riera per tenir un 
referent.

El senyor Güell diu que s’ha de tenir en compte que Vegetàlia també hi aboca.

El senyor Farran diu que convindria fer una analítica de la riera de Fontscalents i d’aquí a 
un any, se’n fa una altra i  així es podrà comprovar si  han canviat alguns paràmetres 
d’aquesta zona si s’hi fan abocaments, encara que siguin legals.

El senyor Rovira contesta que no només es tracta d’aquest  camp sol,  que a tots els 
camps s’hi aboquen purins i comenta que és molt difícil de controlar la quantitat de purins 
que s’aboquen.

El  senyor  Mayol  comenta  al  senyor  Farran  que  no  entén  aquesta  fixació  en  aquest 
terreny, que es treballen tots els camps i s’hi aboquen purins a tots. Demana al senyor 
Farran si la contaminació depèn només d’aquest terreny.

El senyor Farran contesta que no, que de tots, que no és una fixació, que simplement ha 
vist que hi treballen i que fa el comentari i afegeix que estaria bé tenir un referent analític 
a una data concreta. I afegeix que desconeix si això s’ha fet mai.

El senyor Rovira contesta que per part de l’ACA si que es fan analítiques. Explica que ha 
mantingut  una conversa amb algú de l’ACA, sobre la riera de Marfà,  que han trucat 
propietaris de la zona per dir-los que com avui no hi havia baixat mai tanta espuma. 
Explica que ha trucat als agents rurals i a l’ACA i que s’ho han anat a mirar.

El  senyor  Guiteras  diu  que  aquesta  no  baixa  d’aquesta  riera  perquè  de  la  de 
Fontscalents d’aigua en baixa a partir de la Font de Fontscalents, l’altra està aturada.

El senyor Rovira diu que l’analítica a la qual es refereix el senyor Farran, que ja està bé,  
però que és de tots els camps després de Fontscalents. Que de purins se’n tiren a tot 
arreu i això és un problema general i a molts llocs és tan problemàtic que l’aigua està feta 
un desastre. Afegeix que aquí, s’hauria de vetllar això, diu que precisament a aquesta 
persona de l’ACA i als agents rurals també els n’ha parlat del tema de les rieres que hi va 
el bestiar i que això s’hauria de mirar d’evitar perquè una cosa és que n’hi vagin dos i 
l’altra és que n’hi vagin 80 i contínuament i tot això genera molta porqueria a la riera i 
afegeix que tot això s’ha de cuidar, no només des de l’Ajuntament, sinó també ho ha de 
vetllar l’ACA, els forestals, el Consorci per a la defensa del riu Besòs, els de la riera de 
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Marfà, ha de ser una cosa conjunta, com ara que al Besòs ja presumeixen que hi ha 
llúdries, doncs que vinguin a veure com està aquí, que està tot contaminat.

El senyor Güell afegeix que el que diu el senyor Mayol és lògic, que no es pot fer una 
valoració d’aquest tema de la contaminació d’aigües basat en un sol lloc.

El senyor Guiteras diu que el senyor Farran ha dit que hi havia diferents punts. I afegeix 
que aquesta riera de Fontscalents també s’ha de tenir en compte que hi baixa tot el 
clavegueram de Collsuspina.

El senyor Güell diu que també hi aboca Vegetàlia i que potser també Suquipà.

El  senyor  Guiteras  i  el  senyor  Rovira  contesten  que  no,  que  Suquipà  aboca  al 
clavegueram de l’Avinguda Sant Quirze.

El senyor Farran diu que la seva proposta és aquesta: fer una analítica d’aquesta zona 
de la riera o demanar a l’ACA, si en són els competents, com està l’analítica i quins punts 
s’analitzen d’aquesta riera per tenir les dades.

El senyor Rovira diu que és una cosa que s’ha de tocar amb profunditat perquè hi ha 
molts camps i que aquí precisament, hi va haver un moment donat que en aquest sector 
s’hi  demanaven moltes rompudes i  que va comentar a l’enginyer que s’havia d’evitar 
donar-ne el màxim possible.

La senyora Navarro diu que això ja es fa, que cada vegada que es demana una rompuda 
es va a veure i es fa un estudi i  que l’enginyer ja ha dit moltes vegades que el  que 
contamina les rieres no són els purins, que en aquesta zona no hi ha gaires abocaments, 
que hi ha camps que s’han denegat. Diu que sota aquest camp, n’hi ha d’altres.

El senyor Farran diu que ha fet el comentari d’aquest camp perquè és el que ha vist que 
s’hi està treballant.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21.04h, de la qual  
en dono fe.

Castellcir, document signat electrònicament al marge
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