
 

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament. 

Número de la sessió: 1
Caràcter: ordinària. 
Data: 26/01/18
Horari: de les 18:30 a les 20:46 hores.
Lloc: Sala d’actes

Hi assisteixen: 

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

Sra. Blanca Álvarez Viñals, secretària.

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

ORDRE DEL DIA

∙ A.      PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2017.

2.- Proposta d’acord de l’aprovació inicial del Pressupost de l’Ajuntament de Castellcir de 
l’exercici 2018 i plantilla de personal.

3.- Proposta d’acord aprovació estudi de les tarifes de l’aigua i modificació de l’ordenança 
fiscal número 9 “taxa subministrament d’aigua.

4.- Assumptes sobrevinguts.

B. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN

1.- Donar compte dels decrets d'alcaldia.

2.- Informacions de les diferents regidories:

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

A.  PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2017.

Aquesta acta s’aprova per unanimitat.

2.-  Proposta  d’acord  de  l’aprovació  inicial  del  Pressupost  de  l’Ajuntament  de 
Castellcir de l’exercici 2018 i plantilla de personal.

Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 
2018, així com les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots 
els llocs de treball, de conformitat amb allò que estableixen els articles 168 i 169 del Text 
Refós  de  la  Llei  Reguladora  d’Hisendes  Locals  aprovat  per  Reial  Decret  Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desplega el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Atès  l’Informe  d’Intervenció  ,  la  memòria  d’Alcaldia  Presidència,  l’Informe  Econòmic 
Financer, l’annex de personal i la plantilla orgànica de l’Ajuntament de Castellcir,   l’Estat 
d’endeutament  ,  el  Pla d’inversions per a l’exercici  2018,  i  les Bases d’execució del 
Pressupost per a l’exercici 2018.  

PROPOSO AL PLE

PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Castellcir, per a 
l’exercici econòmic 2018, junt amb les seves Bases d’Execució, i el resum per capítols de 
les quals és el següent:

ESTAT DE DESPESES

A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL 1: Despeses de Personal .......................................... 264.300,14 euros
CAPÍTOL 2: Despeses Corrents en Béns i Serveis ....................431.248,96 euros
CAPÍTOL 3: Despeses Financers .................................................. 1.310,00 euros
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents .........................................  67.075,00 euros
A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 6: Inversions Reals .................................................... 121.214,90 euros

B) OPERACIONS FINANCERES
CAPÍTOL 9: Passius Financers ................................................... 27.600,00 euros

TOTAL:                                                                                     912.749,00 euros

ESTAT D’INGRESSOS
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A) OPERACIONS NO FINANCERES
A.1. OPERACIONS CORRENTS

CAPÍTOL 1: Impostos Directes .................................................. 461.500,00 euros
CAPÍTOL 2: Impostos Indirectes ...................................................10.000,00 euros
CAPÍTOL 3: Taxes, Preus Públics i altres Ingressos...................153.454,00 euros
CAPÍTOL 4: Transferències Corrents ........................................ 287.795,00 euros
CAPÍTOL 5: Ingressos Patrimonials ..................................................... 0,00 euros

A.2. OPERACIONS DE CAPITAL
CAPÍTOL 7: Transferències de Capital.................................................. 0,00 euros

TOTAL:                                                                                   912.749,00 euros

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris i personal laboral.

PLANTILLA DEL PERSONAL-EXERCICI 2018

AJUNTAMENT DE CASTELLCIR

A) PERSONAL FUNCIONARI:

1. Amb habilitació de caràcter estatal:

1.1 Secretària-Interventora, Subescala de Secretaria-Intervenció. Grup A 1
Nombre de places: 1

2.- Funcionaris propis

2.1 Escala d’Administració General. Subescala Auxiliar: Auxiliar Administrativa. Grup C1. 
Jornada completa. Nombre de places:  3

2.2 Escala d’Administració Especial. Arquitecte. Grup A1 Jornada parcial de 32 hores 
mensuals. Nombre de Places: 1

B) PERSONAL LABORAL:

1.- De caràcter indefinit:

1.1 Oficial de serveis.
Nombre places: 2 jornada completa

1.2  Auxiliar administratiu jornada completa
 Nombre de places: 1 

1.3 Educadora Llar Infants 
Nombre places: 1

2.- De caràcter temporal:
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2.1  Monitora llar infants
 Nombre de places: 1 jornada completa

TERCER. Exposar al públic el Pressupost General per el 2018, les Bases d’execució i 
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes 
de presentació de reclamacions per part dels interessats.

QUART. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap 
reclamació.

CINQUÈ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també al Departament de 
Governació de la Comunitat Autònoma.

La  secretària  explica  que  la  plantilla  de  personal  s’ha  d’aprovar  cada  any  i  que  a 
l’expedient hi ha la memòria explicativa del pressupost i tots els informes per si els volen 
consultar.

El senyor Rovira demana si algú vol fer algun comentari o té algun dubte al respecte.

El senyor Güell diu que votaran afirmativament, però volen que consti a l’acta el text que 
es transcriu a continuació i que el senyor Güell llegeix.

“...  El nostre grup votarà l’aprovació inicial dels pressupostos per al 2018, bàsicament 
perquè  presenten una raonable visió del que es pot fer per avançar, perquè suposa un 
compromís millorat en el capítol d’inversions i del suport a les entitats, i a més, perquè hi 
ha el compromís per part d’alcaldia sobre els següents punts:

1. Tirar  endavant  i  executar  amb les  subvencions  demanades  per  al  “Programa 
complementari  de  reforma  i  millora  d’equipament  locals”  de  la  Diputació  de 
Barcelona, presentat el  13/12/2017 i executar en cas d’aprovació les següents 
inversions:
a. 2018. LS1. Arranjament i millora del Casal per 44.744,89 euros
b. 2018. LS3. Millora de l’escola La Popa per 18.016,90 euros
c. 2019. LS1. Adequació espai sala Can Salvador. (Es realitzarà igualment en 

cas de no tenir subvenció, l’any 2018). 28.753,88 euros

2. Tirar endavant durant l’any 2018 amb els 121.219,90 euros d’inversions generals 
distribuïdes aproximadament en:
a. Arranjament i adequació de l’espai de “Can Salvador”, com a sala de lectura i 

treball, obert al poble com a servei. Aproximadament 30.000 euros
b. Finalització de l’espai d’emmagatzematge darrera del Casal. Aproximadament 

30.000 euros
c. Millora de les instal·lacions i seguretat de parcs infantils: (tirolina, gronxadors i 

altres Quintana). Total: Aproximadament 16.000 euros
d. Inversions en millora de carrers i il·luminació. Aproximadament 44.000 euros

3. Millora de les aportacions i subvencions a les entitats de Castellcir per activitats 
socials,  culturals i  esportives des d’aproximadament 6.000 euros fins a 11.000 
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euros. Simplificar el reglament de subvencions abans de la nova convocatòria per 
al 2018.

4. Finalment,  també  existeix  el  compromís  de  tirar  endavant  amb  el  projecte 
d’urbanització d’un carrer, encara que no estigui pressupostat (només en part dels 
44.000 euros), i aconseguir les subvencions i finançament adequat durant l’any 
2018. El cost estimat, en funció de les renovacions de xarxes diverses de serveis 
pot estar entre 178.500 i 420.000 euros.

Aquestes  són,  en  resum,  les  premisses  que  ens  han  fet  decidir  a  donar  suport  als 
pressupostos inicials del 2018.

De cara al futur, seguim creient que fa falta crear una comissió de pressupostos abans 
de juny de 2018, en la que tinguin representació tots els grups, i que sigui l’encarregada 
de  presentar  un  primer  esborrany  de  pressupost,  amb  l’assessorament  tècnic  de 
comptabilitat i secretaria municipals.

Una altra necessitat  és la de crear un pla d’actuació municipal (PAM) respecte a les 
inversions dels propers anys, i ens oferim a treballar conjuntament per a l’obtenció del 
necessari finançament, ajustant si cal, les xifres finals al finançament previst. ...”

El senyor Rovira diu que vol fer un co25mentari en relació al que acaba de dir el senyor 
Güell. Diu que es parla de subvencions de Diputació de Barcelona, però que no saben si 
els les concediran. Que el senyor Güell ja ho dóna per fet.

El senyor Güell contesta que dóna per fet que les subvencions estan presentades.

El senyor Rovira diu que presentades ho estan, però que les concedeixin o no és una 
altra cosa.

El senyor Güell demana si la plantilla de gent és la mateixa que hi ha i si en la plantilla  
s’hi inclou el pla d’ocupació.

El senyor Rovira i la secretària contesten que no que els plans d’ocupació no s’inclouen 
en la plantilla.

La senyora Navarro fa l’observació que creu que hi ha un error en la proposta. Diu que la 
monitora de la llar d’infants està contractada amb caràcter temporal i l’educadora de la 
llar  d’infants  està  contractada  amb caràcter  indefinit  i  no  al  revés  com consta  en la 
proposta.

La secretària diu que ho verificaran i que ja ho modificaran en l’acord, si és el cas. També 
explica que a Diputació de Barcelona hi ha la possibilitat de demanar un recurs perquè 
facin un estudi de la plantilla de l’Ajuntament i puguin assessorar per si es creu oportú fer 
canvis.

El senyor Güell diu que ells creuen que a nivell del Consell Comarcal s’hauria d’oferir  
assessorament jurídic als ajuntaments que en formen part. Que s’hauria de buscar una 
solució, per negociar amb companyies com Telefònica, Sorea, etc.
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La senyora Navarro demana si es podrien canviar les categories d’auxiliar administratiu a 
administratius. 

La secretària contesta que s’hauria de crear la plaça i s’hauria de fer un procés selectiu.

La senyora Navarro demana si es podria fer  un procés restringit.

La secretària contesta que no es pot fer i que per això creu que seria bo que Diputació de 
Barcelona fes un estudi  per saber les necessitats que té l’Ajuntament en funció dels 
habitants.
 
S’aprova per unanimitat.

3.-  Proposta d’acord aprovació estudi  de les tarifes de l’aigua i  modificació de 
l’ordenança fiscal número 9 “taxa subministrament d’aigua.

Vist l’estudi complet per a la revisió de les tarifes del Servei Municipal d’aigua Potable de 
Castellcir, que l’empresa Sorea va redactar al mes de març de 2016, i va ser aprovat per 
l’Ajuntament de Castellcir, amb previ informe municipal, per a la seva aplicació a partir  
del 3 de gener de 2017. Les tarifes aprovades resulten inferiors a les que va autoritzar la 
Comissió de Preus de Catalunya (Exp. A-80/11) per a la seva aplicació a partir del 18 de 
novembre de 2011.

Vist  que  amb  data  4  de  novembre  de  2016,  en  sessió  plenària  es  va  aprovar  la 
modificació  de  l’Ordenança  Fiscal  número  9,  referent  a  la  Taxa  de  subministrament 
d’aigua.

Vist que amb data 20 de novembre de 2017, registre d’entrada número 21, l’empresa 
Sorea entrega a l’Ajuntament la memòria i estudi econòmic per a la determinació de les 
tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a Castellcir.
L’objecte d’aquest  estudi és presentar,  detallar i  justificar els actuals condicionaments 
econòmics  que  concorren  en  la  prestació  d’aquest  Serveis,  degut  als  increments 
presentats i previstos del cost dels factors bàsics que intervenen en aquesta activitat, així 
com al canvi en l’origen i en el  disseny de la distribució de cabdals subministrats en 
l’abastament, que contràriament, permeten un estalvi important en determinats costos del 
servei.

La tarifa mitjana resultant d’aquest estudi és de 2,1249€/m3, i resulta de dividir la totalitat 
de les despeses previstes a realitzar en presentació del Servei d’Abastament d’aigua, i 
que representa la quantitat de 106.880€/any, pel cabal previst a facturar durant aquest 
període, que és de 50.300m3/any.

Si bé resulta innecessari  modificar les tarifes actuals,  es proposa introduir en l’actual 
ordenança fiscal una tarifa de fuites internes domèstiques i una tarifa social:

- En  la  tarifa  de  fuites  domèstiques,  una  vegada  verificada  la  seva  existència, 
s’aplicarà el preu de 0,4070€/m3 al consum que excedeixi del volum mitjà facturat 
en el mateix període dels dos anys anteriors, sempre i quan no s’hagi produït cap 
altra fuita en aquest període.

- Referent a la tarifa social, es proposa que la quota fixa de servei sigui gratuïta per 
als abonats que tinguin reconeguda, per part de l’ACA, la tarifa social del cànon 
de l’aigua.
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS : 

PRIMER.- Aprovar la memòria i estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del 
Servei  de Subministrament  d’aigua potable  a  Castellcir,  redactat  amb data  setembre 
2017.

SEGON.- Aprovar  provisionalment  la  modificació  de  l’Ordenança  Fiscal  número  9, 
referent a la Taxa de subministrament d’aigua, amb la introducció de les tarifes següents: 

- En  la  tarifa  de  fuites  domèstiques,  una  vegada  verificada  la  seva  existència, 
s’aplicarà el preu de 0,4070€/m3 al consum que excedeixi del volum mitjà facturat 
en el mateix període dels dos anys anteriors, sempre i quan no s’hagi produït cap 
altra fuita en aquest període.

- Referent a la tarifa social, es proposa que la quota fixa de servei sigui gratuïta per 
als abonats que tinguin reconeguda, per part de l’ACA, la tarifa social del cànon 
de l’aigua.

TERCER.-  Els  acords  definitius  en  matèria  de  derogació,  aprovació  i  modificació 
d’Ordenances  fiscals  per  a  l’exercici  de  2018,  així  com el  text  refós  aprovat,  seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

QUART.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l’ordenança fiscal aprovada de nou o modificada 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial  Decret  Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  podran 
examinar  l’expedient  i  presentar-hi  les  reclamacions  que  estimin  oportunes. 
Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats.

El senyor Guiteras demana al senyor Rovira si ho pot explicar una mica.

El senyor Rovira explica que va tenir una reunió amb el senyor Valcarce de Sorea i que 
els va dir que com que baixa l’aigua del pou de Santa Coloma, com que deixen d’actuar 
vàries bombes, el subministrament els surt molt més econòmic i es va quedar que no 
s’apujaria el rebut de l’aigua. Que l’únic que farien seria posar una taxa per cas que hi 
haguessin  despeses de fuites.  Continua dient  que com l’altre  any,  SOREA faria  una 
bonificació d’uns 300 euros, en cas de no poder pagar els rebuts.

El senyor Farran diu que ells voldrien tenir més informació.

El senyor Güell diu que ells també.

El senyor Farran demana que quan es paga normal, per saber si és més o menys que la 
taxa per fuites que es proposa.
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El senyor Mayol contesta que la tarifa del consum norma és la que consta més amunt 
que és de 2,1249.

El  senyor Farran diu que posa tarifa  mitjana i  que aquí  també s’hi  inclou el  consum 
industrial. I que ell voldria saber el consum domèstic.

El senyor Güell afegeix que les fuites domèstiques encara no estan contemplades. Que 
hauria de dir  una vegada verificada la seva existència.  Diu que creu que SOREA té 
mitjans suficients per detectar una fuita amb un termini curt.

El senyor Rovira diu que això és molt difícil.

El senyor Güell diu que no. Que SOREA no es compromet a detectar-la. Diu que poden 
passar 24 hores, 3 dies o un mes.

El senyor Guiteras intervé per dir que moltes vegades, els veïns han hagut d’avisar que 
hi ha una fuita al carrer.

El senyor Güell diu que per tant se sobreentén que ningú verifica la seva existència, ni és 
responsable.  Afegeix  que  creu  que  s’hauria  d’exigir  que  SOREA es  comprometés  a 
verificar les fuites i si n’hi ha, avisar el propietari amb qui té contracte. Que això ho fan a 
alguns llocs, diu que per anar bé, hi hauria d’haver comptadors electrònics.

El senyor Farran intervé per dir que ja els han anat canviant.

El senyor Rovira comenta que el que es dóna a conèixer és que abans quan hi havia una 
fuita en una casa, s’havia de pagar l’aigua com la que passava pel comptador, però que 
ara, en cas que hi hagués una fuita, es pagarà molt més econòmica.

El senyor Güell diu que sí, que amb això hi estan d’acord.

El senyor Rovira continua dient que ell entén que això és una millora del poble. Diu que 
és molt difícil detectar una fuita.

El senyor Mayol contesta que es pot saber pel comptador.

El senyor Rovira diu que SOREA com pot distingir entre si hi ha una fuita o si s’està  
regant o omplint la banyera i es gasta més del compte.

El senyor Mayol contesta que si que pot perquè el comptador està baixant de manera 
lineal durant moltes hores.

El senyor Rovira diu que es compromet a comentar-ho amb SOREA.

El senyor Güell afegeix que amb un comptador electrònic, programat, saltarà una alarma 
si el consum de les últimes dues hores és més elevat que qualsevol màxim que hi ha 
hagut anteriorment.

El senyor Mayol diu que si la fuita és molt petita que evidentment aquesta no es detecta, 
però que una fuita gran d’un volum important d’aigua sí i després t’han d’avisar.
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El senyor Güell diu que estan parlant de per exemple una fuita que amb un dia es gastin 
100 m3. Afegeix que està molt bé aquesta millora en cas de fuita, però que posats a 
negociar-ho, que estaria bé que SOREA es comprometés a avisar en cas que en detecti 
una.

El senyor Rovira contesta que en farà la consulta.

El senyor Guiteras diu que hi ha molts comptadors que encara són dels vells.

El senyor Güell diu que quan es negocia amb aquest tipus d’empreses, que seria millor 
tenir un assessor amb experiència i demana si aquesta tarifa és millor o pitjor que el que 
es paga ara.

El senyor Mayol demana de quan és aquesta tarifa mitjana.

El senyor Güell diu que tot això es basa en un estudi complert de revisió de tarifes que va 
fer SOREA el 2016 i un altre informe del 20 de novembre de 2017 de SOREA. Que l’únic 
que presenta informes i documentació és SOREA. I que és una multinacional que actua 
en  defensa  dels  seus  interessos  i  que  contra  això  sempre  és  convenient  tenir  un 
recolzament i que per tant, tal i com està presentat aquí el tema, que estan dubtant entre 
abstenir-se i votar que no.

La secretària demana que si no s’aproven les tarifes què passarà.

El senyor Güell contesta que s’hauran de negociar les tarifes.

El senyor Rovira contesta que no s’apuja res.

El senyor Guiteras afegeix que ja es va apujar l’any passat,  però que aquest any no 
s’apujarà perquè hi ha la reducció de costos que ha explicat el senyor Rovira.

El senyor Güell diu que s’hauria de veure de quan és l’estalvi i quan donen.

La  secretària  proposa  deixar  el  tema  sobre  la  taula  i  fer  una  reunió  amb el  senyor 
Valcarce de SOREA perquè vingui i ho expliqui.

El senyor Güell proposa que es demani al Consell Comarcal si hi ha aquest servei.

El  senyor  Guiteras  contesta  que  no.  Que  cada  consell  comarcal  té  les  seves 
competències. Que per exemple a Osona, sí. Afegeix que amb joventut s’està estudiant 
que  hi  hagi  un  tècnic  compartit  amb  diferents  ajuntaments  i  amb  altres  enginyers, 
informàtic, hi ha una sèrie de serveis que es volen mancomunar. En aquest cas, el servei 
jurídic no hi és.

El senyor Güell contesta que el jurídic es bastant bàsic.

El senyor Guiteras diu que pot ser interessant per tractar amb empreses i fer convenis.

S’acorda per unanimitat deixar l’expedient damunt la taula a l’espera de fer una reunió 
amb SOREA.
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4.- Assumptes sobrevinguts.

S-1 Moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants 
electes

El senyor Rovira explica que aquesta moció l’envia l’ACM i que ha trobat oportú entrar-la 
com a sobrevingut.

Es procedeix a votar la urgència i s’aprova per unanimitat.

El senyor Rovira procedeix a llegir el text de la moció, que és el següent:

“MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I DELS SEUS 
REPRESENTANTS ELECTES

La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i,  
per això,  la  sobirania  de Catalunya rau en la voluntat  d’autogovern del  poble català.  
Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de  
manera exemplar,  discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de 
diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc  
d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels  
mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat  
acompanyat  de  propostes  per  obtenir  un  nou  finançament,  més  just  i  adequat  als  
esforços  fiscals de la societat catalana. Malauradament,  totes les peticions han topat  
sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot, amb 
l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de  
la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin  
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del  
2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i  
del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i  
el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de 
decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per 
part  de  l’Estat  espanyol.  L’absència  de  mecanismes  d’arbitratge,  d’institucions  
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part  
del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de  
l’Estat,  enlloc  d’afrontar  de  forma  racional  un  problema  polític  per  la  via  del  diàleg  
institucional,  ha  volgut  anul·lar  la  voluntat  del  poble  de  Catalunya  a  través  de  la  
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la  
Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos  
amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar davant  
d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional  
que  s’ha  imposat  en  uns  termes  que  generen  seriosos  dubtes  de  sobre  la  seva 
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constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres  
institucions.  Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de Catalunya,  
ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics, ha aplicat  
mesures d’intervenció extraordinàries  per controlar les finances de la Generalitat i per  
dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del  
nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest article s’han convocat  
les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés 
l’acusació  contra els representants del  Consell  Executiu,  cosa que va comportar  que  
membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar obligats  
a l’exili  i  vuit  consellers i conselleres van ser detinguts i  empresonats desprès de ser  
interrogats  a  l’Audiència  Nacional  pels  presumptes  delictes  de  rebel·lió,  sedició,  
malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la  
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi  
són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la  
Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a  
la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat  
mesures cautelars contra els  altres membres de la  Mesa. Prèviament  també es  van 
empresonar  de  forma  preventiva  i  sense  fiança  a  Jordi  Sánchez,  president  de 
l’Assemblea Nacional Catalana, i  Jordi Cuixart,  president d’Òmnium  Cultural,  i  encara 
romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma  
cívica i  pacífica.  Igualment,  es mantenen diverses actuacions judicials  obertes contra  
altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes. 
La  presó  provisional  és  una  mesura  cautelar  que  només  s’hauria  d’aplicar  en  
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests  
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la 
presó. 
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de  
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de  
Catalunya, i defensant la democràcia. 
Per aquests motius, l’Ajuntament de Castellcir acorda:

Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca  
dels  ciutadans  de  Catalunya  expressada  a  les  urnes  el  21D.  La  legitimació  de  les  
institucions  rau  en  la  voluntat  democràtica  de  la  ciutadania  quan  aquesta  expressa  
lliurement  el  seu vot,  i  encara  que ha estat  en circumstàncies  excepcionals  i  sense  
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de  
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la  
via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la  
intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris  
d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.  
Tercer.- Instar  a l’alliberament  dels  presos polítics  catalans,  tres  d’ells  representants  
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació  
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desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc  
de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de  
Catalunya,  i  els polítics i  líders socials  que s’han implicat  en el  procés polític  català,  
demanant  que  s’afronti  la  solució  d’aquest  conflicte  polític  per  la  via  del  diàleg,  la  
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió. 
Cinquè.-  Notificar  aquesta  resolució  al  President  del  Parlament  de  Catalunya  i  a  
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).”

Es procedeix a votar i s’aprova per unanimitat.

S-2 Moció per manifestar el rebuig al recurs presentat pel Govern de l’Estat contra 
el nomenament com a candidat a la presidència de la Generalitat del senyor Carles 
Puigdemont i Casamajor

El senyor Farran proposa un nou assumpte sobrevingut i procedeix a llegir-la:

“Moció per manifestar el rebuig al recurs presentat pel gobierno del estado al tribunal 
constitucional el  dia 26 de gener de 2018 en què s’oposaven a la proposta, feta pel 
president del Parlament de Catalunya, de nomenament com a candidat a la presidència 
de la Generalitat del senyor Carles Puigdemont i Casamajor.

Transmetre aquesta Moció al president  del  Parlament de Catalunya, el  senyor Roger 
Torrent.”

Es procedeix a votar la urgència i s’aprova per unanimitat.

Es procedeix a votar la moció i 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: 

182/2017 Decret  de  requeriment  de  documentació  per  a  la  sol·licitud  de 
construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Xiprer, 10.

183/2017 Decret concessió de Bústia número 45 de la Penyora.
184/2017 Decret  concessió  ajut  d'urgència  social,  enterrament  beneficència  - 

expedient 2017-02372.
185/2017 Decret d'Alcaldia aprovació expedient 3-2017 Generació de crèdit per 

majors ingressos.
186/2017 Decret  de  desestiment,  tancament  i  arxiu  de  l'expedient  331/2016, 

relatiu a la segregració de la finca Can Fantasia.
187/2017 Decret de concessió de la bústia número 50.
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188/2017 Decret de concessió de dies personals a treballadora Ajuntament.
189/2017 Decret  per emetre informe expedient modificació pressupost  núm. 6 - 

generació de crèdit.
190/2017 Decret concessió targeta aparcament per a persones amb disminució de 

CBC.
191/2017 Decret contractació menor amb Excavacions Padrisa, SL per les 

actuacions necessàries per realitzar l'arranjament del Camí del Soler de 
l'Espina.

192/2017 Decret pagament S. S. del mes d'agost.
193/2017 Decret pagament nòmines de setembre.
194/2017 Decret  contractació  menor  amb  Paviplans  S.L.  per  les  actuacions 

necessàries per realitzar la pavimentació del magatzem.
195/2017 Decret de convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 

Local de data 04/10/17.
196/2017 Decret  aprovació  expedient  modificació  pressupost  6-2017  per 

generació de crèdit.
197/2017 Decret  denegació  retorn  fiança  de  garantia  perquè  no  s'ha  reposat 

vorera al carrer de la Llum, 17.
198/2017 Decret contractació menor amb Cas Castellcir, SL per les actuacions 

necessàries per realitzar l'arranjament del Camí del Soler de l'Espina i
 renuncia Excavacions Padrisa, SL.

199/2017 Decret acceptació subvenció ACA, inversions per al'execució 
d'actuacions d'abastament en alta, proposta de millora de l'ETAP de
 Castellcir.

200/2017 Decret permís laboral dia a una treballadora de l’Ajuntament.
201/2017 Decret Inici exp vehicle abandonat B-0780-CB

.
202/2017 Decret aprovació factura de Cas Castellcir per l'obra d'arranjament del 

camí del Soler de l'Espina.
203/2017 Decret autorització muntatge circ sense animals.
204/2017 Decret de concessió pròrroga contracte treball d’un peó de la brigada 

municipal.
205/2017 Decret concessió explotació ramadera vacuna en règim de pastura a la 

finca El Bonifet.
206/2017 Decret acceptació ajut econòmic per la línia de subvencions per a

inversions en camins públics locals per la període 2018-2020 – 
Arranjament del Camí Sant Andreu.

207/2017 Decret de convocatòria de Ple extraordinari urgent per al dia 25.10.17 a 
les 20.30h.

208/2017 Decret d'aprovació dels càrrecs de liquidació de les bústies 45 i 50.
209/2017 Decret per donar de baixa la bústia municipal número 30.
210/2017 Decret (O) Tenir per efectuada la comunicació de renovació de coberta 

amb substitució de pissarra per teula a l'habitatge de l'Av. St. Quirze, 3.
211/2017 Decret (O) Concessió de llicència d'obres per subministrament elèctric 

exp. 503-2017.
212/2017 Decret pagament seguretat social del mes de setembre.
213/2017 Decret de concessió de la bústia municipal número 46 de la urbanització 

la Penyora.
214/2017 Decret pagament nòmines del mes d'octubre.
215/2017 Decret sol·licitud subvenció pel Pla motoritzat a la Vall de Marfà.
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216/2017 Decret de convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 
Local de data 15.11.17.

217/2017 Decret sol·licitud informe al consell d'empadronament per baixa d'ofici de
persones que ja no resideixen al municipi.

218/2017 Decret  contractació menor neteges guti  per al buidatge de les fosses 
sèptiques de la urbanització la Penyora.

219/2017 Decret Convocatòria de la sessió ordinària del ple de la corporació de 
data 22.11.17.

220/2017 Decret  concessió  atorgar  un  aparell  de  serveis  de  teleassistència 
domiciliària

221/2017 Decret  nomenament  per  absència  alcalde  dies  6,7,8,9,10  i  11  de 
desembre de 2017.

222/2017 Decret nòmines novembre.
223/2017 Decret pagament S.S. del mes d'octubre.
224/2017 Decret  (O) Tenir per efectuada la comunicació per reforma de cuina i 

bany de l'habitatge situat al carrer Major, 16-18A bxs 1a.
225/2017 Decret (O) Tenir per efectuada la comunicació per posar marquesina al 

portal del C/ Major, 30.
226/2017 Decret  (O)  Tenir  per  efectuada  la  comunicació  de  sondeig  a 

Serracaixeta.
227/2017 Decret per tenir per efectuada la comunicació de connexió de claveguera 

al carrer Torrassa, 6.
228/2017 Decret  renúncia  contractació  menor  de  prestació  de  serveis 

professionals d'enginyeria per l'assessorament i assistència tècnica.
229/2017 Decret Convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 

Local de data 13.12.17.
230/2017 Decret de baixa definitva del padró municipal dels habitants residents a 

Granja El Serrat pl. 1 porta 2.
231/2017 Decret renúncia contractació menor de prestació de serveis professionals 

d'enginyeria per l'assessorament i assistència tècnica, Ruth Guerrero
Rodríguez.

232/2017 Decret sol·licitud ajuts per la redacció de plans directors dels servei 
d'abastament d'aigua a l'Agència Catalana de l'Aigua.

233/2017 Decret obertura expedient legalitat urbanística a per obres executades 
sense la preceptiva llicència al carrer Roures, 6.

234/2017 Decret de concessió de llicència d'obres menors per fer envà pluvial al 
carrer de la Llum, 26.

235/2017 Decret  concessió  benefici  fons  social  a  treballadora  de  l’Ajuntament 
d'acord amb acord comú de condicions treballadors exercici 2017.

236/2017 Decret concessió ajut d'urgència social expedient 2014-06376 sortides, 
colònies, llibres i material escolar curs 17-18.

237/2017 Decret concessió ajut d'urgència social expedient 2017-02400 material 
escolar i llibres curs 17-18.

238/2017 Decret concessió ajut d'urgència social expedient 2014-06376 teràpia 
psicològica familiar curs 17-18.

239/2017 Decret  concessió  ajut  d'urgència  social  expedient  2017-02334 
alimentació, material escolar i llibres curs 17-18.

240/2017 Nòmines i paga extraordinària, desembre.
241/2017 Decret de requeriment de documentació per mur de contenció al carrer 

Bonavista, 11 de la Penyora.
242/2017 Decret concessió ajut d'urgència social expedient 2014-06376 sortides, 
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colònies, llibres i material escolar curs 17-18.
243/2017 decret pagament seguretat social del mes de novembre.
01/2018 Decret  contractació  menor  canviar  cortines  de  l'escenari  del  Casal  - 

empresa Teatrerya.
02/2018 Decret (O) Tenir per efectuada la comunicació per repassar la teulada de 

l'habitatge situat al carrer Sauva Negra, 10.
03/2018 Decret d'incoació d'expedient de restauració de la legalitat urbanística 

per instal·lació d'una tanca al límit amb el camí de Santa Coloma sense 
permís habilitant.

04/2018 Decret de requeriment de documentació per sol·licitud d’innecessarietat 
de llicència per segregació finca la Taiadella.

05/2018 Decret de contractació menor per fer una tanca als contenidors situats al 
carrer Sant Andreu amb Josep Cuenca.

06/2018 Decret de contractació menor per fer informe diagnòstic de la capacitat 
productiva del pou de Santa Coloma amb Sorea.

07/2018 Decret de convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 
Local de data 19/01/18.

08/2018 Decret  de  presa  de  coneixement  de  la  renúncia  al  càrrec  de 
representant substituta del Consorci per a la Promoció dels municipis del 
Moianès.

09/2018 Decret  de contractació menor  del  servei  d’assessoria  comptable amb 
Assessors Gestió Local Empresarial, SL

El senyor Guiteras diu que té dubtes amb els decrets següents:

El  186/17 de desistiment i arxiu de l’expedient de segregació de la finca la Taiadella.

La  secretària  procedeix  a  la  lectura  del  Decret  i  aclareix  que  es  va  requerir  a  la 
interessada perquè aportés documentació i que en no presentar-la, s’entén que desisteix 
i s’arxiva l’expedient.

El  Decret  189/17  per  emetre  informe  de  l’expedient  de  modificació  del  pressupost 
número 6 de generació de crèdit.

La secretària explica que hi havia unes despeses que no es podien deixar de pagar. Que 
es va recaptar més del previst  i  com que hi havia unes despeses que no es podien 
demorar es fa una transferència d’unes aplicacions a unes altres de la mateixa àrea per 
pagar el que hi havia pendent.

El senyor Güell diu que també té un dubte sobre el Decret 190/17 relatiu a la targeta 
d’aparcament a persones a CBC. Demana què vol dir CBC.

La secretària aclareix que aquesta persona tenia un problema visual i que es tractava de 
les inicials.

El senyor Guiteras diu que té un dubte relatiu al Decret 199/17 relatiu a l’acceptació de la 
subvenció de l’ACA, relativa a les inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament 
en alta, proposta de millora de l’ETAP de Castellcir. Demana si això està denegat.

La secretària diu que en el Decret s’accepta la subvenció i procedeix a la lectura del 
decret.
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El senyor Guiteras diu que es va denegar perquè s’hi havia d’afegir diners.

La secretària contesta que si és així, hauria d’haver-hi un decret renunciant-hi.

El senyor Güell demana perquè s’hi va renunciar.

El senyor Rovira contesta que perquè l’import del qual s’havia de fer càrrec l’Ajuntament 
era per actualitzar l’ETAP i que la subvenció cobria menys de la meitat del cost i pujava 
200.000 euros i pico. Afegeix que no veu clara la renúncia perquè si igualment s’ha de 
fer, ara es disposava d’aquesta subvenció. 

El senyor Rovira diu que no era clara la necessitat de fer aquesta actuació.

El senyor Güell respon que això ja és un altre tema i afegeix que té un dubte sobre el 
Decret 215/17 relatiu a la sol·licitud de subvenció pel Pla motoritzat a la Vall de Marfà.

La senyora Navarro diu que està mal explicat, que es va fer una reunió amb els veïns de 
la Vall de Marfà i que ja que hi ha aquesta zona PEIN, es volia intentar regular el pas de 
vehicles motoritzats. Que el tècnic va fer un informe. La Generalitat va fer un informe 
favorable i ara falta concretar uns quants punts. Afegeix que en un principi no es tanca 
res, que es farà amb senyalitzacions.

El senyor Güell diu que no entenia què volia dir Pla motoritzat.

La secretària intervé per dir que s’haurà de fer una ordenança.

La senyora Navarro afegeix que hi ha convocada una reunió amb l’enginyer, el senyor 
Serrano, que volia dir-ho més endavant. Diu que no és una ordenança perquè des de 
l’Ajuntament no es té potestat per tancar cap camí particular.

La secretària contesta que de regular si, però amb autorització dels propietaris i creu que 
hauria de ser un tema d’iniciativa privada.

La senyora Navarro contesta que en principi era una iniciativa privada però que arran 
d’unes reunions pel tema de la contaminació de la riera la Tosca, un dels propietaris ho 
va exposar i es va dir que conjuntament es podria mirar de fer i que es demanaria al 
tècnic que fes un estudi per mirar de tirar-ho endavant i poder controlar una mica també 
els abocaments.

El senyor Guiteras diu que té un dubte sobre el Decret 4/2018 relatiu al requeriment de 
documentació per sol·licitud d’innecessarietat de llicència de segregació de la finca la 
Taiadella.

La  secretària  explica  que  se  li  requereix  documentació  per  la  declaració 
d’innecessarietat. També comenta que hi ha el Decret 8/2018 de presa de coneixement 
de  la  renúncia  de  la  regidora  Mireia  Navarro  com  a  representant  del  Consorci  del 
Moianès.

La  senyora  Navarro  diu  que renúncia  a  aquest  càrrec  podria  dir  que és  per  motius 
laborals, però que realment no vol formar part de la Junta del Consorci perquè no està 
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d’acord amb el funcionament i si l’alcalde vol nomenar un altre representant o ho vol ser  
algú altre.

El senyor Farran intervé per dir que el representant del Consorci és ell i que la senyora 
Navarro és substituta i  que quan l’han convocat  que hi  ha anat.  I  que si  la senyora 
Navarro renúncia, que s’hauria de nomenar un nou representant substitut.

La senyora Navarro contesta que quan se’ls ha convocat, se’ls ha convocat a tots dos i 
que tenia vot i veu i que per tant no estava com a substituta.

El senyor Guiteras diu que de vot segur que no en tenia.

La senyora Navarro contesta que si que ha tingut vot dintre de la junta del Consorci, 
estant-hi tots dos.

El senyor Guiteras diu que no deu constar doncs.

La senyora Navarro diu que si que consta. Que és la substituta i que ha votat i que té les 
actes. Que amb el tema dels pressupostos va ser la única que va abstenir-se perquè no 
en volia saber res i ha votat i que consta a les actes i que si fos substituta, que no hauria 
de constar. Diu que es va demanar fa temps qui eren els substituts de Castellcir i que des 
del Consorci van dir que no n’hi havia, que hi havia d’haver dues persones dins la junta.

El senyor Rovira demana si hi ha d’haver un nou substitut, si se’n pot prescindir i a veure 
com queda.

El senyor Guiteras diu que el darrer decret sobre el qual té algun dubte és el número 
10/18 de contractació d’assessoria comptable amb Assessors Gestió Local Empresarial, 
SL.

La secretària explica que ara entra en vigor la nova llei de contractes del sector públic i 
que malgrat que les factures ja indiquen relació contractual, és molt més correcte tenir un 
contracte, de moment, per un any.

El  senyor Güell  afegeix que també té un dubte sobre el  Decret  6/18 de contractació 
menor per fer informe de diagnòstic de la capacitat productiva del pou de Santa Coloma 
amb l’empresa SOREA. Comenta que estan totalment d’acord en que es faci i demanen 
que quan estigui fet, que els agradaria poder-lo veure i comentar. Demana també si ja 
està fet.

El  senyor Rovira contesta que no està fet  encara,  que de moment  nomé s’ha fet  la 
contractació. Que SOREA estava disposat a fer una revisió molt completa i que havien 
de treure la bomba i pujava bastant i explica que li va semblar oportú no fer això de la 
bomba perquè sap que hi ha llocs que hi ha hagut problemes. Que ho van comentar un 
dia amb les senyors Guiteras i Farran.

El senyor Güell reitera que volen veure l’informe per valorar-ho de primera mà.

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

El senyor Rovira diu que no té res a informar.

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

El senyor Rovira diu que no té res a informar.

c.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.

El senyor Farran explica que la Festa Major de Sant Andreu va funcionar com estava 
previst, com va explicar al darrer ple, que les activitats van tenir molt bona acollida. 

Continua dient que va passar al mateix amb el tió, que es va fer a la plaça. Explica que hi 
va haver una assistència semblant a la de l’any passat. Que pel que fa als reis del 2018 
que també van anar molt bé. Que hi va haver més participació que l’any passat. Que hi 
va haver un canvi considerable a nivell de la decoració de les carrosses perquè es van 
entapissar de nou i es va canviar la manera d’arreglar-les perquè això portava molta 
feina els dies previs i  ara s’ha simplificat bastant. Continua explicant que els últims 6 
anys les carrosses eren traccionades amb quads i que enguany s’ha fet amb pick-ups.

Explica que diumenge passat es va fer teatre i que a estar bé. Que va ser una activitat  
molt divertida i participada. Que dels teatres que s’han fet últimament, és  el que ha tingut 
més assistència. Va anar a càrrec de la Companyia Paranys de Sant Joan de Vilatorrada 
i l’obra era “No et vesteixis per sopar”.

Les activitats que s’estan preparant, dins el cicle d’enfortiment de la ciutadania activa, 
que tindrà lloc entre febrer i maig, el que s’està oferint ara és l’anglès per adults, que va 
començar  el  novembre  amb  el  Consorci  i  Consell  Comarcal  del  Moianès,  però  el 
pagament de la professora era fins desembre i ara les activitats que faran d’anglès des 
del  gener  fins  el  març,  les  assumirà  l’Ajuntament  mitjançant  aquesta  subvenció  de 
Diputació de Barcelona, que es destina a l’apartat d’enfortiment de la ciutadania activa.

Explica que també s’està fent difusió per si hi ha persones interessades en participar en 
dos tallers;  un  de  bricolatge amb palets  i  l’altre  d’estampació.  Comenta  que ho han 
proposat  a dues persones que són autònomes i  que treballen aquests  articles i  que 
poden fer-ho i facturar i així es podria justificar la subvenció.

Afegeix  que  s’està  treballant  en  fer  cinc  conferències,  dues  de  les  quals  ja  estan 
confirmades, per l’àmbit de prevenció de violència de gènere i de gestió de recursos per 
evitar conflictes i promoure’n la resolució i també hi ha lligada una exposició amb l’Institut 
Català de la Dona, que porta per títol “Dones i ciència” que s’exposarà a mitjans d’abril.

Explica també que s’està preparant la sol·licitud de subvencions de Catàleg de Diputació 
de Barcelona 2018 en la línia del que s’ha anat demanant els últims anys, d’activitats 
esportives, culturals i activitats per promoure el lleure i la cultura.

La senyora Manzano demana sobre l’acte que es va fer a Santa Coloma a finals d’any.

El senyor Rovira contesta que va anar molt bé. Que ho va organitzar l’Associació d’Amics 
de Santa Coloma. Explica que hi va cantar el baríton Lluís Calvet, acompanyat de quatre 
músics,  amb  instruments  de  corda,  dos  violins,  una  viola  i  un  violoncel,  amb  la 
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participació d’unes 250 persones. Després va haver-hi xocolata i torrades i va anar molt 
bé.

La senyora Manzano comenta que es va fer un dinar de la parròquia i que hi havia unes 
80 persones.

El senyor Rovira afegeix que es va fer un “asado argentino” i que va anar molt bé.

El senyor Mayol demana si per als dos tallers que ha comentat el senyor Farran, que 
amb qui s’estava pensant per impartir-los.

El senyor Farran contesta que es pensava amb el senyor Àlex Rigol i la senyora Laura 
Antolin, que tenen una empresa i que s’hi dediquen. Diu que no sap si sortiran perquè hi 
ha un mínim d’inscripcions, entre 6 i 10 i sinó surten aquestes persones, malauradament 
es perdrà la subvenció.

El senyor Mayol comenta que pel dia dels Reis, va haver de baixar a Castellterçol i que 
posaria  llums  o  proposaria  que  la  gent  anés  amb  frontals  perquè  al  trencant  de  la 
Clariana estava tot molt a les fosques i que hi havia molta gent i que ho va trobar perillós. 

Proposa que de cara a l’any vinent, es posi una persona a la banda de Castellterçol i una 
a l’altra extrem de la carretera per avisar del perill.

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

La senyora Navarro explica que, hi ha nou treballador social, que aquest dilluns ja es va 
fer el traspàs. Que es diu Oriol Casacuberta. Que està prevista una reunió pel proper 
dilluns per parlar de la coordinació tècnica dels quatre municipis (Castellcir, Castellterçol, 
Granera i Sant Quirze Safaja) i que l’Ariadna Pou continua com a educadora social.

Pel que fa a Nadal, explica que el Tió solidari aquest any va ser una mica escàs, que 
aquest any també es feia la recollida a les botigues, però que en comparació amb l’any 
passat, va ser un desastre i que en canvi es van recollir bastantes joguines. 

Explica també que es van fer tallers per a la canalla, que l’any passat va haver-hi més 
nens del compte, però que aquest  any un dels tallers era buit  i  això que es dóna el 
catàleg a l’AMPA perquè triïn quin taller volen.

Diu que estan treballant amb el tema dels camins del PPI d’aquest any, amb l’ADF. Diu 
que s’està treballant amb la possibilitat, des de Diputació de Barcelona, diu que s’havia 
de fer el camí de la Roca a la Taiadella, però que el propietari de la Roca té bastants  
queixes de gent que li passa per davant la porta de casa. Afegeix que hi passen quads, 
4x4 i des de Diputació de Barcelona, es va oferir a l’ADF fer una variant per dalt, evitant 
això que el camí hagués de passar per la Roca i això estalviaria que passessin per allà 
curses... perquè sinó no autoritzava que es fes el camí. Comenta que s’hi està treballant, 
que dimecres al matí s’ho van anar a mirar amb el tècnic i els de l’ADF. 

Continua explicant que els altres camins que es fan són els que van de la Taiadella a les 
Berengueres i l’altre és el que va de Ca l’Antoja fins a Collsuspina que passa per Font 
Barbot.
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Explica que per altra banda, s’ha demanat, com a Ajuntament, perquè com a ADF, no es 
poden demanar les subvencions que venen de Gestió Forestal, que l’any passat es va 
demanar la baixada de la Taiadella al Bonifet i aquest any es demanen els dos passants 
d’aigua: l’un és davant la poua de la Tuna i l’altre és abans d’arribar a Font Barbot, que 
l’aigua sempre salta del cantó esquerre al dret. Explica que amb l’enginyer,  el senyor 
Serrano, van anar-hi, a propòsit duna visita per informar una rompuda, perquè s’estan 
preparant memòries i projectes que es necessiten per poder-ho demanar.

3.- Mocions i altres precs i preguntes

El senyor Güell comenta que tenien les preguntes escrites, però que no les van entrar 
per registre perquè no tenien la forma adequada. Continua dient que la primera gairebé 
se  la  podrien  estalviar  o  canviar  perquè  parla  de  l’assessoria  jurídica  per  les 
negociacions i diu que ja saben que no s’ha fet, que no es tenen pressupostos, que el 
Consell  Comarcal sembla que no ho fa i  aleshores diu que no té massa sentit,  però 
insisteix en que s’hauria de fer això, que es busqués algun pressupost per poder valorar 
si val la pena o no i la dedicació que suposaria, que no seria massa.

Per tant, canvien aquesta pregunta per una proposta concreta: que es tiri endavant amb 
la  recerca  d’una  assessoria  legal  contractual  per  les  negociacions  importants  de 
subministres que hagi de fer aquest Ajuntament i que es mirin les possibilitats de fer-ho i 
els costos i que se’n parli.

El senyor Rovira contesta que es pot mirar.

El senyor Güell  continua dient  que el  punt  número dos està contestat.  Que és el  de 
mesurar la quantitat de l’aqüífer que s’està utilitzant. Comenta que s’ha vist un decret que 
feia esment d’aquest tema i que ja han demanat que se’ls informi del resultat.

El senyor Güell diu que el punt tres es tracta d’una pregunta: que s’està fent per arreglar 
el tema de les llums de la Roureda perquè la gent fa més de dos anys que es queixa que 
quan plou o fa vent, es queden sense llum al carrer. Afegeix que la segona part de la 
pregunta és que si al mateix temps que s’intenta arreglar aquesta deficiència, si es podria 
adequar la instal·lació a leds, que es proporcionaria un estalvi.

El  senyor Rovira contesta que el  senyor Guiteras i  ell  hi  han tingut  moltes palestres 
d’anar a donar les pies quan han caigut. Moltes vegades, han passat per allà i han vist 
que no hi havia llum i ho han anat a donar i ningú se n’ha assabentat. Que aquesta 
situació fa molt temps que dura, que fa anys i explica que van decidir, aprofitant que s’hi 
ha  de  posar  leds,  que  precisament  avui  ha  parlat  amb  l’enginyer,  el  senyor  Narcís 
Picanyol,  i  que  avui  ho  ha  anat  a  veure  per  fer  l’estudi  d’enginyeria  necessari  per 
passar-ho a leds i al mateix temps fer la revisió de la instal·lació i si s’ha de canviar, es 
canviarà. Diu que tot això està en marxa.

El senyor Güell demana que si canviant a leds, s’arreglaria aquesta deficiència.
El senyor Rovira contesta que no. Que només canviant els leds no quedarà arreglat, que 
a més a més s’ha de fer una revisió de què hi passa. Que potser es veuran obligats a 
canviar la instal·lació.

El senyor Güell continua dient que la pregunta número 4 fa referència a la construcció de 
l’escola.
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Intervé  el  senyor  Mayol  per  dir  que  aquesta  setmana  ha  sortit  la  notícia  que  el 
Departament ha autoritzat l’ampliació de l’escola de Castellterçol. Que es tracta d’ampliar 
la superfície construïda de l’escola vella, on fins ara es feia la primària, pujant una planta 
més a l’edifici. Diu que no és la construcció d’una escola nova, sinó que és l’ampliació de 
la vella, que així tots els alumnes de primària i els de la ESO puguin estar en un mateix 
edifici. Diu que se n’alegra molt que hagin concedit aquesta ampliació a Castellterçol i  
demana en quina situació està el projecte de la nova escola, la de Castellcir i que què es 
podria fer més perquè Castellterçol ha aconseguit això en dos anys.

El senyor Rovira diu que a Castellterçol fa anys que s’hi barallen.

El senyor Mayol contesta que és mentida, que fa molts anys que se’n parla, però que es 
posen fonaments i es comença a caminar per això, no. Dit d’una altra manera, que el 
debat  a  Castellterçol  fins  ara  existia  en  el  poble,  però  que  al  Departament 
d’Ensenyament no hi havia arribat res perquè el Departament d’Ensenyament els deia 
que  presentessin  un  projecte  o  un  pla  per  tal  de  poder  fer  alguna  cosa.  Per  tant, 
Castellterçol ha començat fa dos anys i mig. Explica que coneix bé el tema perquè ha 
estat a l’AMPA i han estat batallant moltíssim per aconseguir això i que amb l’anterior 
legislatura això no era possible.

El senyor Rovira explica que a Castellterçol només afegeixen una planta més a l’escola 
existent i que això és molt senzill de realitzar, que és diferent que modificar la ubicació de 
l’escola a un altre lloc.

El senyor GUiteras afegeix que s’ha hagut de començar de nou.

Continua dient el senyor Rovira que d’aquest tema, s’ha hagut de parlar amb urbanisme, 
amb ensenyament  que hi  estiguessin d’acord,  amb Esports,  que diuen que ja havien 
pagat una pisa esportiva al sector on ha d’anar l’escola. Explica que tot això ha portat un 
enrenou bastant gros. Que últimament van tenir una reunió amb Esports, Ensenyament i 
Urbanisme, la setmana passada concretament. Que a partir d’aquí, l’arquitecte municipal 
ha de fer unes certificacions, unes propostes. Que això ja sembla que està encarrilat, 
però a raó de molt temps de treballar-hi. Que no és una cosa ràpida. Que a Castellterçol  
simplement afegeixen una planta a l’escola que ja tenen, que és molt més ràpid de fer 
això. En canvi a Castellcir, està destinada a un lloc i s’ha passat a una altre lloc que és 
molt  millor i  és molt  encertat  aquest  canvi  i  a més a més els d’esports,  urbanisme i 
ensenyament hi han de dir la seva i que en el cas de Castellterçol, tot això ja no existeix.  
Urbanisme no hi té inconvenient i Esports ja no hi ha d’intervenir. Diu que l’edificació és 
molt més factible i molt més fàcil, amb la particularitat que a Castellcir, si tot va com ha 
d’anar, aquesta escola serà d’una sola planta, que no hi hauran escales i això serà molt 
millor.

El senyor Guiteras diu que el senyor Rovira ho ha explicat, però que vol afegir que, com 
saben,  l’escola estava projectada al  sector  Guiteras-Torrelles i  que a l’Ajuntament no 
s’havia trobat cap tipus de documentació de res, que abans de la reunió, va demanar 
l’expedient que hi havia abans i que se li havia dit que no hi havia res. Que la directora 
de l’escola li  havia dit  que hi  havia d’haver algun expedient del que s’havia demanat 
perquè quan s’havia demanat de buscar una nova ubicació per l’escola nova és perquè 
allà estava molt encallat perquè hi havia el tema del contenciós, que això només els ho 
havien dit,  però  de paraula,  sense papers,  però  que no han pogut  veure  si  hi  havia 
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estudis... Que tots els estudis que els han demanat per la nova ubicació, que va demanar 
Ensenyament, d’això no hi ha cap expedient de res. En canviar la ubicació, explica que 
es va anar a Ensenyament a veure què és el que feia falta per fer l’escola nova en aquell 
nou espai. Ensenyament va venir a veure el lloc, els hi va encantar. La setmana passada 
van tornar a venir i van tornar a dir que aquell espai és ideal i per treballar-hi no hi havia 
cap problema. El que no sabien i no els van dir fins que van anar a Urbanisme és que 
Esports  també  tenia  a  dir  en  aquest  tema  perquè  la  pista  poliesportiva  l’havia 
subvencionada i això s’ha anat endarrerint perquè han mantingut diverses reunions amb 
esports,  urbanisme  i  és  molt  complicat  i  comenta  al  senyor  Mayol  que  no  es  pot 
comparar amb el cas de Castellterçol perquè a més a més, com han explicat en altres 
ocasions, perquè la secretària i l’arquitecte han hagut de solucionar moltes coses perquè 
el terreny aquell que constava que tota la Quintana era una parcel·la, encara es va haver 
d’anar a Cadastre a justificar que allò era una parcel·la perquè es volia segregar perquè 
constaven com a dues parcel·les. Que hi ha hagut moltes coses que han fet endarrerir 
aquest tema, que no és que no s’hi hagi estat treballant.

El senyor Mayol  demana quina és la conclusió d’aquesta reunió.

La secretària contesta que és bona.

El senyor Mayol demana quines són les properes passes en el procediment.

El senyor Guiteras respon que l’arquitecte municipal està preparant informes que se li 
van  demanar  per  presentar  a  Esports  i  un  cop  hi  estiguin  d’acord,  llavors  s’ha  de 
presentar a urbanisme perquè ho aprovi.

El  senyor  Rovira  afegeix  que  s’ha  de  tenir  en  compte  que  ja  els  van  advertir  que 
Urbanisme es reuneix cada 5 o 6 mesos.

El senyor Guiteras comenta que Urbanisme de Catalunya Central ho pot aprovar, però 
llavors ha d’anar a la Comissió que es reuneixen dos cops l’any.

La secretària explica que s’han de seguir els passos que hi ha.

El senyor Rovira diu que almenys ara està encarrilat.

El senyor Guiteras diu que aquí no hi havia res, que hi hauria d’haver un expedient de 
l’escola i que no s’ha trobat.

El senyor Güell demana si la Generalitat en té constància, si se li havia passat.

El senyor Guiteras respon que sí, que sabien de què parlaven.

El senyor Güell afegeix que aquí el que ha passat és que ha desaparegut l’expedient, 
però que la Generalitat ho reconeix.

El senyor Guiteras respon que sí.

El senyor Mayol diu que s’ha de buscar aquest expedient perquè hi ha de ser.

El senyor Guiteras diu que si fins i tot el va tornar a demanar abans de la reunió.
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La senyora Navarro diu que potser s’hauria de demanar a l’anterior arquitecte per si mai 
el va veure.

El senyor Rovira diu que s’ha de tenir en compte que ara amb l’aprovació dels nous 
pressupostos, el dia que va venir aquesta gent, es va decidir que es comences a aplanar 
el terreny que hi havia destinat a les escoles abans.

El senyor Farran diu que allà s’hi podrien fer dues pistes.

El senyor Rovira continua dient que hi ha una quantitat destinada a fer aquesta actuació.
El senyor Farran diu que són 10.000 euros.

El  senyor  Güell  diu que més que demanar totes aquestes explicacions,  que voldrien 
saber com està el tema ara, i que de cara al futur què s’ha de fer. Afegeix que és clar que 
està millor que abans perquè s’hi està treballant. L’experiència és que també s’aprèn, 
amb tots aquests tràmits que s’han fet. Demana que es documenti tot el que es pugui.

La secretària respon que ara sí,, que està tot pe escrit.

El senyor Güell afegeix que la única cosa que li sap greu, són les expectatives que s’han 
arribat a donar.

El senyor Guiteras contesta que per això ara ja no diu res perquè Ensenyament els va fer 
anar a Barcelona a dir-los que s’estava preparant l’aprovació de pressupostos del 2017 i 
no es va poder tirar endavant perquè Urbanisme ho va denegar.

Que Ensenyament volia fer-ho perquè tot els estava perfecte.

Que en cap moment se’ls va dir que per fer l’escola havien de parlar amb Esports.

El senyor Farran diu que d’escoles no se’n fan cada setmana.

El senyor Güell diu que s’havia dit que al gener del 2017 ja es començava i afegeix que 
l’experiència diu que quan hi ha negociacions difícils, que almenys ells no facin el mateix, 
que es podria fer un grup de treball, una comissió, que des del principi de l’escola ja no 
es va fer, no l’equip de govern, sinó que ja venia així. Que si des del principi, s’hagués fet 
un grup de treball, en que hi hagués hagut l’AMPA, l’escola, els polítics... i si aquest grup 
s’ho  agafa  com  a  projecte  propi,  llavors  se  seguiria  sempre  una  coherència  i  dins 
d’aquest grup, també hi ha d’haver algú amb experiència. S’hauria de buscar algú que ja 
hagi passat per aquestes necessitats.

El senyor Guiteras contesta que a la primera reunió amb Ensenyament ja hi va anar al 
directora de l’escola, que tenia tota l’experiència i sabia perfectament què s’havia de fer.
El senyor Güell diu que potser s’hauria de buscar algú que ja hi hagi passat. Que s’hauria 
d’haver fet un grup de treball des del principi, ja abans d’aquesta legislatura i si canvia 
l’ajuntament, es canvia pels altres, però el grup de treball serà el mateix i es buscarà 
l’assessorament de gent que hi entengui i hagi passat per la mateixa situació i els tècnics 
faran la seva funció i  el grup de treball ho agafa com a projecte propi i des d’aquest 
moment, si passen més de dos anys, es nota com a fracàs i per això es procura que no 
passi i creu que això ho podrien treure com a experiència tots plegats, de fer les coses 
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d’aquesta manera perquè sinó no hi ha un equip que sempre sigui el mateix i ho sàpiga 
tot.

El senyor Rovira contesta que la cosa està ben encaminada i que s’ha de tenir una mica 
de paciència.

El senyor Mayol diu que amb el tema de l’escola, que estan al seu costat perquè aquest 
és un tema de poble i que està més enllà d’ideologies, de partits, de pensaments. Que 
els hagués encantat que els haguessin convidat a alguna reunió, que no ha estat així, 
que no passa res, que tot i estar exclosos del procés i del treball estan al seu costat. Que 
fan preguntes perquè volen saber com està i és un fet evident que d’altres municipis han 
aconseguit  fer  el  mateix  procés,  que  aquest  Ajuntament  porta  14  anys,  amb menys 
temps.

El senyor Guiteras diu que troba molt lleig fer la comparació amb altres llocs que no 
tenen res a veure.  Diu que no diu pas que s’hagi fet bé o no.

El senyor Mayol diu que és evident que hi ha altres municipis que ho han fet amb menys 
temps, que no parla d’un en concret.

El senyor Guiteras respon que sí, que s’ha referit a Castellterçol.

El senyor Mayol contesta que des que ha agafat ara la paraula que no s’ha referit  a 
enlloc, que això ho ha tret el senyor Guiteras, que ara no ho ha dit. Que és evident que 
en altres municipis això s’ha fet més ràpid, que aquí es porten 14 anys.

El senyor Guiteras demana que de què depèn això.

El senyor Mayol contesta que de molts factors, però fer-ho ràpid també depèn de fer 
determinades coses molt  bé. Aconseguir complicitats entre el  poble, en depèn també 
d’això, visualitzar davant del Departament que hi ha tot el poble al darrera, explica que 
vol dir l’escola, els nens, els pares, el professorat, la direcció de l’escola, l’Ajuntament... 
Tot això, a altres pobles ho han fet.

El senyor Guiteras contesta que a Ensenyament s’hi ha anat amb la directora de l’escola 
i la subdirectora, que han anat a diverses reunions i que tenien l’AMPA al darrera.

El  senyor  Mayol  continua  dient  que  s’hauria  de  reflexionar  perquè  a  Castellcir  està 
costant tant, quan la necessitat és evident. Diu que el que li fa patir són els nens, que ell  
ja no n’hi té, però que els hi ha tingut, com el senyors Guiteras i Farran i diu que tots 
saben que els seus fills han patit pel fet de tenir dos edificis partits.

El senyor Rovira diu que tan com patir potser tampoc, però que serà molt és còmode.

El senyor Guiteras diu que tampoc posaria el qualificatiu de patiment. Diu que la primera 
cosa que es va fer quan van entrar, veient que la ubicació no era la millor, es va decidir 
canviar-la i que això es va parlar amb la directora de l’escola, se li va demanar què li  
semblava i la primera cosa que va fer Ensenyament quan se li va proposar aquest canvi 
va ser obrir les portes. Afegeix que es penedeix d’haver posat èmfasi al fet de dir que 
Ensenyament estava disposat a tirar-ho endavant perquè se li ha tirat la cavalleria per 
sobre per haver fet volar coloms i que per tant ara es mostra molt prudent abans de 
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donar una informació si no se li demana. Fins que no hi hagi una cosa palpable, prefereix 
no dir res.

El senyor Güell diu que té una altra pregunta. Demana si es pot respondre o veure la 
documentació sobre el fet que es va constatar que al camí de la Penyora i ha una zona 
amb 80 cm inferior a l’amplada i si això el responsable del projecte ja ho ha contestat.
El senyor Rovira diu que en el projecte amb data agost del 2016, hi ha la justificació 
d’amplada del camí de 7 cm, que no és que s’ha hagut d’estrènyer ara.

El senyor Guiteras diu que això ja és de l’inici perquè no es va modificar. Que l’enginyer,  
el  senyor  Jou,  quan va fer  tot  l’informe del  camí  de la  Penyora  va prendre  tots  els 
amidaments i quan se li va dir si en aquell tros es podria eixamplar per una banda d’un 
propietari, va dir que no, que ja constava que aquell punt era més estret, però que era 
per no expropiar ni tocar res de cap terreny veí.

El senyor Güell diu que si li donen ara l’informe, que ara no pot contestar, que s’ho ha de 
mirar i diu que retira la pregunta.

El senyor Mayol diu que té una última qüestió. Que aquesta setmana ha sabut que en 9 
mesos o un any,  tant  a Sant  Quirze  Safaja com a Castellterçol  hi  haurà fibra  òptica 
contractable per particulars. Demana si a Castellcir hi ha algun projecte semblant.

El senyor Guiteras contesta que hi ha una empresa que va fer pujar la fibra fins les 
antenes de Puigsagordi i que els van oferir que si arribava a una acord amb l’Ajuntament, 
com que hi ha tot el servei de Guifi. Diu que hi ha 140 domicilis a Castellcir amb antenes 
de guifi  gratuïta. Aquesta empresa va dir-los que hi havia la possibilitat de millorar el  
servei de guifi amb molta més potència. Que ara arriben tres i hi hauria la possibilitat que 
n’arribessin  15,  reals,  tant  de pujada com de baixada i  veient  que aquí  l’Ajuntament 
també hi ha molts problemes de connexió, posant una antena a l’Ajuntament, es podrien 
tenir fins a 100 megas garantits i que es podria treballar com cal.

El senyor Mayol demana si es tracta d’una ampliació del servei guifi.

El  senyor Guiteras contesta que senzillament canviant unes antenes,  les que són de 
l’Ajuntament, que són repetidors d’aquesta senyal,  i  posant-les més potents, hi hauria la 
possibilitat que, sense donar-se d’alta i pagant una quota mensual, es podria disposar de 
fins a 10 o 15 megas reals,  de pujada o de baixada. Que si  veient que funcionar,  hi 
haguessin  veïns  que  volguessin  posar  una  antena,  que  també  hi  hauria  aquesta 
possibilitat. Diu que aquesta empresa també van dir, mitjançant una carta, que també 
podrien començar a fibrar la població, el que passa és que hi ha un problema, que és 
que si es volgués fibrar la població, seria per via aèria i a Castellcir hi ha una normativa 
que no es poden passar cables per via aèria, ni pals de telèfon, llum... per la via pública i 
que això seria més difícil, però que de moment, tots aquests habitatges que tenen guifi, si 
volguessin, aquesta empresa es comprometia a que a qui no volgués canviar perquè ja 
està content amb aquest servei mínim, el servei  social de guifi d’1 mega el mantindrien 
gratuït i llavors qui volgués contractar més capacitat, ho podria fer, però de moment, dins 
de l’equip de govern, no tothom ho veu igual.
El senyor Mayol diu que està bé, però demana si s’ha parlat amb Sant Quirze Safaja o 
Castellterçol.
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El senyor Guiteras contesta que a Sant Quirze Safaja deien que ho tenien fet i no. Qui ho 
ha aconseguit és Granera, que ho han parlat amb l’alcalde, que té via antena, que rep 
senyal directe del Farell de Caldes, però que ai`xo es tracta d’una subvenció important i 
que a una zona de Granera que no hi arribava la senyal, ho han fibrat.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20.46h, de la qual  
en dono fe.

Castellcir, document signat electrònicament al marge
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