
 

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament. 

Número de la sessió: 3
Caràcter: ordinària. 
Data: 09/05/18
Horari: de les 18:30 a les 20.30 hores.
Lloc: Sala d’actes

Hi assisteixen: 

Sr. Eduard Guiteras Paré
Sr. Salvador Rovira Pujol 
Sr. Antoni Farran Vall
Sra. Mireia Navarro Ribas
Sr. Joaquim Maria Mayol Garre (s’incorpora a les 19h)
Sra. Mercè Manzano Vallvé

Sra. Blanca Álvarez Viñals, secretària.

S’ha excusat d’assistir-hi: 

Sr. Francesc Güell Alert

ORDRE DEL DIA

∙ A.      PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de març de 2018.

2. Aprovació,  si  s’escau,  de  l’acord  de  sol·licitud  d’atorgament  de  compensació 
econòmica en relació a la convocatòria d’ajuts per atorgar compensacions econòmiques 
a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats electes locals per a 
l’exercici 2018. 

3.- Aprovació, si s’escau, de la designació d’un representant i dos substituts del municipi 
de Castellcir al Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.

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
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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

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 
enregistrada  íntegrament  en  suport  digital  en  format  àudio,  que  consta  arxivat  a  la 
secretaria de l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del 
seu contingut i disponibilitat per tal que es pugui contrastar. 

En aquesta transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament de 
les intervencions dels membres de la Corporació en cadascun dels punts de l’ordre del 
dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva.
El minutatge s’expressa en hores, minuts i segons.

Les opinions dels membres de la Corporació en les seves intervencions consisteixen en 
la deliberació sobre aspectes directes o indirectes de l’assumpte de què es tracti, sense 
especial transcendència jurídica (en cas contrari constaran transcrites literalment en text) 
conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen.

Es fa constar que hi ha hagut dues incidències pel que fa a la gravació d’aquest ple. La 
primera  és  que  es  va  començar  a  gravar  a  partir  del  punt  3  de  la  part  resolutiva, 
d’assumptes per deliberar. En els punts 1 i 2 d’aquesta part, no existeix gravació. I la 
segona, és que es va produir un tall en la gravació i en l’acta hi consta el minutatge de la 
primera part i el minutatge de la segona part.

A.  PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 28 de 
març de 2018.

S’aprova per 5 vots a favor (Srs. Rovira, Guiteras i Farran i Sres. Navarro i Manzano).

2.-  Sol·licitud  d’atorgament  de  compensació  econòmica  en  relació  a  la 
convocatòria  d’ajuts  per  atorgar  compensacions  econòmiques  a  favor  dels 
ajuntaments  perquè  abonin  retribucions  a  determinats  electes  locals  per  a 
l’exercici 2018.

Mitjançant la Resolució GAH/664/2018, de 4 d’abril, (publicada al DOGC número 7596, 
del dia 11 d’abril de 2018) de la Consellera de Governació i Relacions Institucionals, de la 
Generalitat  de  Catalunya,  s’obre  la  convocatòria  per  atorgar  compensacions 
econòmiques  a  favor  dels  ajuntaments  de  Catalunya  perquè  abonin  retribucions  a 
determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2018. 

Les compensacions econòmiques s’abonen amb caràcter  de bestreta,  essent  l’import 
màxim anual, corresponent a 12 mesos de dedicació completa, per ajuntaments entre 
501 i 2.000 habitants, 17.505,72.-euros, amb un import màxim mensual (corresponent a 
1  mes  de  dedicació  completa)  de  1.458,81.-euros.  El  pagament  de  les  quotes 
empresarials que correspongui sempre seran a càrrec dels ajuntaments. 

2



La compensació a percebre per cada ajuntament serà proporcional al percentatge de 
dedicació de la persona electe. Cas de dedicació parcial, la compensació no superarà el 
75% de la fixada com a màxim.

Les sol·licituds s’han de presentar fins al 11 de maig de 2018 i en l’acord municipal pel 
qual se sol·licita la compensació econòmica es determinaran les persones electes a les 
quals l’Ajuntament ha d’abonar la retribució a càrrec de la compensació, especificant el 
NIF, el nom, el càrrec, la data d’alta a la Seguretat Social, els mesos de la compensació 
sol·licitats i el percentatge de dedicació (exclusiva o parcial) al càrrec.

La resolució o la denegació de la compensació es resoldrà en el termini de tres mesos a 
comptar des de la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds.

Per  això,  el  senyor  alcalde proposa  al  Ple  de la  Corporació  l’adopció  dels  següents 
acords:

Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals l’atorgament 
d’una compensació econòmica per a la retribució del càrrec electe que s’indicarà, de 
conformitat  amb  la  Resolució  GAH/664/2018,  de  4  d’abril,  corresponent  a  l’anualitat 
2018.

Segon.- Determinar que la persona electe a la qual l’Ajuntament ha d’abonar la retribució 
a càrrec de la compensació, sens perjudici que del resultat electoral en resulti un altre, 
és:  

Càrrec: Alcalde, Sr. Salvador Rovira Pujol
NIF: 37247590X
Data d’alta a la Seguretat Social: 1 de juny de 2017
Mesos de compensació sol·licitats: 12 
Percentatge de dedicació: 75% 

S’aprova per 5 vots a favor (Srs. Rovira, Guiteras i Farran i Sres. Navarro i Manzano).

3.- Aprovació, si s’escau, de la designació d’un nou representant del municipi de 
Castellcir al Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.
(00:00:21 – 00:07:26 de la primera part de la gravació)

En el Ple extraordinari de la Corporació del dia 3 de juliol de 2015, es va designar el  
senyor Antoni Farran Vall com a representant de l’Ajuntament de Castellcir al Consorci 
per a la promoció dels municipis del Moianès.

En  data  20  de  juliol  de  2015  es  va  dictar  el  Decret  d’alcaldia  número  128/2015, 
mitjançant el qual es designava el regidor Antoni Farran Vall, com a representant titular 
de l’Ajuntament  al  Consorci  i  ala regidora  Mireia Navarro  Ribas,  com a representant 
substituta de l’Ajuntament al mateix organisme.

La regidora de l’Ajuntament de Castellcir, la senyora Mireia Navarro Ribas, en data 23 de 
gener de 2018, mitjançant escrit, registrat d’entrada amb el número 90, ha manifestat la 
renúncia  al  seu  càrrec  de  representant  substituta  de  l’Ajuntament  de  Castellcir  al 
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Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès i posa aquest càrrec a disposició 
de qui el vulgui.

En data 23 de gener de 2018, mitjançant Decret d’alcaldia número 8/18 es va prendre 
coneixement  de la  renúncia  de la  senyora  Mireia Navarro  Ribas com a representant 
substituta de l’Ajuntament de Castellcir al Consorci per a la promoció dels Municipis del 
Moianès.

Atès que és competència del Ple la designació dels regidors que hagin de representar 
l’Ajuntament en altres òrgans col·legiats que no depenguin d’aquesta Administració, quan 
així estigui previst. Aquest és el cas del Consorci per a la promoció dels municipis del 
Moianès.

Per això, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Designar el senyor Francesc Güell Alert, representant titular de l’Ajuntament al 
Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès i 
al senyor Francesc Güell Alert.

Els integrants del grup municipal GIC proposen la següent esmena: que es nomeni el 
senyor Joaquim M. Mayol Garre com a representant titular de l’Ajuntament al Consorci 
per a la promoció dels municipis del Moianès, enlloc del senyor Francesc Güell Alert, 
quedant l’acord d’aquesta manera:

Primer.- Designar el senyor Joaquim M. Mayol Garre, representant titular de l’Ajuntament 
al Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès.

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès i 
al senyor Joaquim M. Mayol Garre.

S’aproven l’acord i l’esmena per 6 vots a favor (Srs. Rovira, Guiteras, Farran i Mayol i  
Sres. Navarro i Manzano).

4.- Assumptes sobrevinguts.
(00:48:46 – 01:04:29 de la segona part de la gravació)

S1.- Elaboració d’un calendari de plens

El senyor Mayol procedeix a la lectura de la proposta:

“El Grup Independent per Castellcir  (GIC), mitjançant escrit registrat d’entrada amb el  
número  551,  de  data  4  de  maig  de  2018,  argumenta  que  des  de  l’inici  d’aquesta  
legislatura hem insistit en la importància de disposar d’un calendari de plens, que ens  
permeti a tots, planificar les nostres agendes i encabir les diverses activitats que cadascú  
gestiona. Som conscients que el dia a dia fa aparèixer necessitats i urgències que no  
sempre és possible encaixar en aquesta planificació general. És per això que entenem 
que algunes vegades apareguin circumstàncies que cal gestionar com a excepcions i  
que poden obligar excepcionalment a fer canvis o ajustos en la planificació inicialment  
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establerta. El que no ens sembla de rebut és que aquestes situacions que haurien de ser  
excepcionals es converteixin en la norma habitual, presenta la següent proposta d’acord:

Tancar  d’aquí  a  final  de  la  legislatura  (abril  de  2019),  el  calendari  previst  de  plens  
ordinaris i gestionar aquesta calendari amb els següents criteris:

- Fixar  les  dates dels  plens  ordinaris  amb la  periodicitat  que l’equip  de govern  
estimi més convenient (pot ser tal com es fa ara cada dos mesos).

- Establir un dia de la setmana/mes per celebrar els plens (pot ser tal com es fa ara  
l’últim dimecres del mes que toca ple).

- A la finalització de cada ple ordinari, l’alcalde confirmarà la data de celebració del  
proper ple ordinari i podrà canviar-la si creu que existeix necessitat de fer-ho. SI  
no diu res la data fixada inicialment al calendari quedarà com a data definitiva per  
a la celebració d’aquell ple.

- Per a qualsevol urgència que hi hagi i que requereixi de la celebració d’un ple  
fora del calendari de plens ordinaris , caldrà convocar-la com a ple extraordinari.”

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

Es procedeix a votar la proposta i no s’aprova per 4 vots en contra (Srs. Rovira, Guiteras,  
Farran i Sra. Navarro) i 2 a favor (Sr. Mayol i Sra. Manzano).

S2.- Introducció de la figura del moderador als plens municipals

El senyor Mayol procedeix a la lectura de la proposta:

“El Grup Independent per Castellcir  (GIC), mitjançant escrit registrat d’entrada amb el  
número 552, de data 4 de maig de 2018, argumenta que per tal d’organitzar millor  i  
ordenar els debats als plens de l’Ajuntament de Castellcir,  així  com també per tal de  
clarificar i fer més entenedor el resultat de l’enregistrament sonor que es fa de cada ple, i  
que després s’utilitza per configurar l’acta de cada ple, presenta la següent proposta de  
resolució:

Organitzar els debats dels plens de la següent manera:

- Una  persona  cal  que  s’encarregui  de  moderar  el  debat  i  donar  la  paraula  
ordenadament a cada assistent. Aquest rol normalment el fa l’alcalde, tot i que es  
pot decidir entre tots qui ho hauria de fer.

- Els  assistents  únicament  podem  prendre  la  paraula  quan  el  moderador  ens  
indiqui que tenim la paraula.

- Per  a cada tema inclòs a l’ordre del dia dels plens, el moderador obre un torn de  
paraula entre els grups municipals. Cada grup indicarà quin dels seus regidors  
parlarà en nom de tots per exposar la postura del seu grup.

- Quan  algun  dels  regidors  vulgui  respondre  a  alguna  intervenció  li  haurà  de  
demanar la paraula al moderador per tal de poder respondre un cop el regidor  
que estava parlant hagi acabat.

- Finalitzades les exposicions es procedirà a votar el punt debatut i es passarà al  
següent punt de l’ordre del dia.

- Quan el tema ho requereixi o a petició d’un regidor concret, es podrà demanar  
que un tema determinat pugui ser exposat per més d’un regidor de cada grup.”
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Es procedeix a votar la urgència i s’aprova per unanimitat.

Es procedeix a votar la proposta i no s’aprova per 3 vots en contra (Srs. Rovira, Guiteras 
i Farran); 2 a favor (Sr. Mayol i Sra. Manzano) i 1 abstenció (Sra. Navarro).

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

1.- Donar compte dels decrets d'Alcaldia.
(00:00:00 – 00:03:35 de la segona part de la gravació)

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: 

47/2018 Decret de pagament de la Seguretat Social del mes de febrer 2018.
48/2018 Decret de pagament de nòmines del març 2018.
49/2018 Decret  d’incoació de l’expedient  per  a l’aprovació inicial  de l’inventari 

general de béns i drets d’aquest Ajuntament.
50/2018 Decret d’aprovació de pagament de la quota anual 2018 del Fons Català 

de Cooperació al Desenvolupament.
51/2018 Decret  d’aprovació  del  projecte  de  construcció  d’un  “hangar”  per 

magatzem de la brigada municipal.
52/2018 Decret de contractació menor de substitució de llums convencionals de 

l’escola per lluminàries led amb Sebastià Bertrans.
53/2018 Nul
54/2018 Decret  de convocatòria de la sessió ordinària del Ple de la Corporació 

de data 28 de març de 2018.
55/2018 Decret  de  contractació  menor  de  tractament  de  desinfecció  i 

desratització dels edificis municipals del període maig 2018 – abril 2019 
amb Gestior Químics.

56/2018 Decret d’acceptació d’ajut econòmic de Diputació de Barcelona, relatiu 
al programa complementari de garantia de benestar social 2018.

57/2018 Decret de concessió d’ajut d’urgència social (exp. 2017-02334) relatiu a 
colònies escolars i activitats esportives.

58/2018 Decret  de  denegació  de  declaració  d’innecessarietat  de  llicència  de 
parcel·lació de la finca la Taiadella.

59/2018 Decret per tenir per efectuada la comunicació per tallar arbres a la finca 
situada la carrer Turó de Vilacís, 1.

60/2018 Decret per aprovar el pagament a l’escola la Popa de Castellcir, l’import 
de 2.771 euros en concepte del projecte de robòtica i jugar i  convivir 
(subvenció d’actuació de polítiques educatives de municipis de menys 
de 5000 habitants 2018).

61/2018 Decret  d’aprovació  de  vacances  de  treballador  de  la  plantilla  de 
l’Ajuntament de Castellcir.

62/2018 Decret  d’aprovació  de  vacances  de  treballador  de  la  plantilla  de 
l’Ajuntament de Castellcir.

63/2018 Decret  d’aprovació  de  vacances  de  treballador  de  la  plantilla  de 
l’Ajuntament de Castellcir.

64/2018 Decret  d’aprovació  de  vacances  de  treballador  de  la  plantilla  de 
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l’Ajuntament de Castellcir.
65/2018 Decret  d’aprovació  de  vacances  de  treballador  de  la  plantilla  de 

l’Ajuntament de Castellcir.
66/2018 Decret  d’aprovació  de  vacances  de  treballador  de  la  plantilla  de 

l’Ajuntament de Castellcir.
67/2018 Decret de convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 

Local de data 11/04/18.
68/2018 Decret  de  denegació  de  renovació  de  llicència  d’obres  per  a  la 

construcció  d’un  habitatge unifamiliar  en testera  al  carrer  Sot  de les 
Moles, 9, per caducitat.

69/2018 Decret de requeriment de conservació de parcel·les amb neteja d’arbrat 
mort i vegetació baixa al carrer Torrassa, 2 i carrer Bauma d’en Roma, 1.

70/2018 Decret per tenir per efectuada la comunicació d’obres per reparar fuita 
d’aigua al carrer Esteve Torrentó, 30-32.

71/2018 Decret per sol·licitar informe al consell d’empadronament per continuar 
amb la tramitació de la baixa d’ofici per inscripció indeguda de JSP.

72/2018 Decret de pagament de la Seguretat Social del mes de març 2018.
73/2018 Decret  d’alcaldia de contractació menor per ball  de Festa Major 2018 

amb Joan Anton Mateu Jansana.
74/2018 Decret  d’alcaldia de contractació de l’empresa Façavent pel muntatge 

d’un  “hangar”  a  Castellcir  i  prendre  coneixement  de  la  renúncia  de 
l’empresa Servycat.

75/2018 Decret  de  concessió  de  benefici  de  fons  social  a  treballador  de  la 
plantilla de l’Ajuntament de Castellcir.

76/2018 Decret d’alcaldia de contractació menor de buidatge i neteja dels pous 
de bombes de clavegueram amb Neteges Guti, SL.

77/2018 Decret  de contractació menor per a la instal·lació d’un comptador de 
control  dels cabdals de sortida del  dipòsit  de la Penyora amb Sorea, 
SAU.

78/2018 Decret  de  requeriment  de  neteja,  manteniment  i  enretirada  de  rulot 
abandonada a la parcel·la 51 de la urbanització la Penyora.

79/2018 Decret  de  concessió  d’ajut  d’urgència  social  en  relació  a  l’expedient 
2018-00022 en relació al lloguer del mes d’abril de 2018.

80/2018 Decret de pagament de nòmines del mes d’abril.
81/2018 Decret de requeriment de documentació per poder continuar tramitant 

l’expedient 210/2018. Relatiu a la sol·licitud de llicència d’obres per a la 
construcció d’un habitatge unifamiliar a la finca situada la carrer Sot de 
les Moles, 9.

82/2018 Decret de convocatòria de la sessió ordinària de al Comissió de Govern 
Local de data 2 de maig de 2018.

La senyora Manzano demana de què es tracta el Decret 75/2018.
La  secretària  explica  que els  treballadors  de  l’Ajuntament  tenen  un  conveni  que els 
concedeix aquest benefici de fons social amb un topall de 180 euros anuals. Que el va 
elaborar l’anterior secretari, el senyor Jordi Pino, abans d’aquesta legislatura.

El senyor Mayol demana a què es refereix el Decret 77/2018.
El  senyor  Rovira  explica  que es tracta  d’un comptador que hi  ha a  la  sortida  de la 
Penyora. Que ja es va fer quan es va fer el camí, però que ara s’ha fet la contractació.
La secretària afegeix que és per controlar els cabdals de l’aigua.

7



El senyor Mayol demana si és que no hi havia ja un comptador de cabdals de sortida.
El senyor Rovira diu que aquest comptador ja es va instal·lar de seguida que es van fer 
les obres del camí de la Penyora.
La secretària comenta que hi ha l’expedient 216/2018 a la seva disposició per poder-lo 
consultar.

2.- Informacions de les diferents regidories:
(00:03:36 – 00:35:56 de la segona part de la gravació)

a.- Alcaldia

El senyor Rovira comenta que s’hauria de decidir  la data en que les entitats podran 
sol·licitar les subvencions del 2018.
La secretària demana si finalment han decidit modificar o no les bases.
El senyor Farran opina que no es modifiquin les bases i que es tiri endavant tal com està 
i que per ell ja es poden presentar les sol·licituds.
La secretària demana si es farà el mateix procediment que el de l’any passat.
El senyor Farran contesta que per la seva part sí.
El  senyor Mayol comenta que la seva postura és que si  el  senyor Farran, que és el 
responsable d’aquest tema, no fa proposta de canviar el reglament que per la seva part 
tampoc es canvia.
La  secretària  comenta  que  s’han  de convocar  les  reunions per  fer  les  valoracions  i 
demana si els criteris de valoració seran els mateixos.
El senyor Farran diu que sí, que estan fixats en les bases.
El  senyor  Mayol  afegeix  que  hi  ha  una  normativa  aprovada  i  que  si  el   regidor 
responsable del tema no vol canviar-la, que no tenen res a dir-hi, però que la normativa 
s’ha de complir.
La secretària explica que es podrien fer convenis individuals amb cada entitat.
La senyora Navarro afegeix que no es poden valorar totes les entitats amb els mateixos 
criteris.
El senyor Rovira conclou que ja es pot atorgar termini perquè les entitats puguin sol·licitar 
les subvencions corresponents i comenta que ol donar a conèixer que al carrer Castell de 
la Popa es va fer una obra i que els camions van malmetre la vorera i explica que ho ha  
comentat amb l’arquitecte municipal per tal que es requereixi a la propietat perquè ho 
arregli.
El senyor Rovira explica que pel que fa al camí d’Esplugues, que s’haurà d’esperar que 
pari de ploure i que s’assequi i que també ha comentat a l’arquitecte municipal perquè 
estudiï quina és la solució més viable per reparar-ho.

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

El senyor Guiteras explica que estan pensant en deixar feina avançada per poder asfaltar 
els carrers pendents d’asfaltar, que són els carrers Nou, Marfà, Torrassa, Selva Negra, 
Roureda,  Matagalls,  Esteve  Torrentó  i  Baixada  de  Cal  Pastor,  de  cara  a  les  futures 
legislatures, si és del seu interès.
El senyor Guiteras demana com està el tema dels leds del sector Roureda.
La secretària diu que parlarà amb l’enginyer per desencallar-ho.
El senyor Guiteras explica que pel que fa a l’antena d’Internet instal·lada a l’Ajuntament, 
que en el  darrer  ple es va comentar que no acabava de funcionar correctament,  vol 
deixar constància que han fet canvis i que ara estan entrant els paràmetres garantits i 
que està estable, que al principi s’estava ajustant la posada en marxa.
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També  explica  que  va  parlar  amb els  responsables  d’aquesta  empresa  i  que  li  van 
comentar  que  l’antena  de  Puigsagordi  no  era  suficientment  potent  i  que  s’havia  de 
canviar, que suposa que ja s’ha canviat.
Intervé la senyora Manzano per dir que a les cases particulars amb guifi gratuït del poble, 
s’ha notat una lleugera millora.
Que hi parlarà  perquè si aquí ja hi ha una estabilitat del servei, que es podrà començar a 
parlar de l’oferiment de banda ampla als veïns. Que s’hauria de fer una reunió amb les 
veïns, però que primer ha de parlar amb aquesta empresa.

El senyor Mayol demana si la infraestructura seria propietat de l’Ajuntament o no.
El senyor Guiteras contesta que no, que de l’empresa, perquè llavors les reparacions 
haurien d’anar a càrrec d’aquesta empresa, però que això encara s’ha d’acabar de parlar. 
Diu també que aquesta empresa oferiria 1 mega gratuït a qui no es volgués donar d’alta. 
Que simplement això serà una opció més que tindran els veïns de Castellcir.

c.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.

El senyor Farran explica que des de l’últim ple, s’ha dut a terme la fira Agronatura, que 
aquesta tercera edició va anar molt bé, que l’Aplec de sardanes de la tarda, que l’any 
passat va funcionar molt bé, aquest any no tant, perquè no hi va haver gaire assistència, 
que les sardanes costen, que cada vegada hi ha gent més gran i menys joves.
Continua explicant  que durant  l’abril  s’han dut  a terme les conferències del  Cicle de 
conferències d’enfortiment de la ciutadania activa.
El  13  d’abril,  va  fer  la  conferència  la  senyora  Agnès  Russiñol,  directora  general  de 
l’Institut  Català  de  l’Acolliment  i  l’Adopció,  va  fer  una  conferència  sobre  acolliment  i 
adopció. Explica que va haver-hi set persones.
Que el 24 d’abril, el senyor Arcadi Puig va fer una conferència sobre civisme i va haver-hi 
una assistència de més de 30 persones.
El  28  d’abril,  el  senyor  Jordi  Mas,  que  va  dur  a  terme  la  conferència:  Catalunya  – 
Espanya. La realitat segons el punt de vista econòmic,  i que va haver-hi 25 assistents.
El 27 d’abril, va haver-hi una reunió oberta a tothom de preparació d’activitats d’estiu, 
comenta  que  no  és  que  hi  hagués  molta  assistència,  però  que  les  suficients  per 
començar a embastar les activitats d’estiu. Primer, la rebuda de la flama del Canigó i 
revetlla de Sant Joan, després l’Aplec de Santa Coloma, després la Festa Jove i la Festa 
Major.
Explica que pel que fa al Vine a Jugar!, que la senyora Sílvia Vendrell va comunicar que 
enguany no es dura a terme perquè ja feia massa anys que ho organitzaven i que no hi 
havia relleu i explica que està fent passos per si l’AMPA se’n vol fer càrrec perquè com 
que el primer Vine a Jugar!, que es va dir Fira de la Joguina, va sorgir de l’AMPA, creu  
que  estaria  bé  que  se’n  tornés  a  fer  càrrec  aquesta  entitat.  Explica  també  que  ha 
convocat una reunió amb aquest col·lectiu per fer-los aquesta proposta.
La senyora Manzano comenta que potser si no hi ha relleu que l’equip que ho duia, que 
ho continuaria fent.
El  senyor  Farran  contestat  que  no,  que  com a  voluntaris  sí,  però  que  per  anar  al 
capdavant que no.
Continua explicant que es va fer l’exposició “Dones de ciència”, des del 19 d’abril fins el 
21 de maig, que la va visitar l’escola, però que durant els caps de setmana que va estar 
oberta, hi va haver poca assistència.
El senyor Mayol diu que estava molt bé.
El senyor Farran comenta que el cicle de conferències acabarà al mes de maig, que es 
farà sobre igualtat i violències, que el duran a terme les senyora Oriana Novau i Rosa 
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Padilla i que faran una primera conferència amb continuïtat amb la següent. Que aquesta 
idea va sorgir arran de la conferència de la senyora Conxita Almacha.
Explica també que els conferenciants que han vingut cobrant, que aquest cost es sufraga 
a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.
Acaba dient que s’està a punt de finalitzar el full informatiu que inclourà les activitats des 
de febrer fins l’abril.

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

La senyora Navarro explica que del tema de Marfà, tal i com va explicar la secretària, 
que encara s’hi està treballant.
Continua dient que pel que fa als camins de l’ADF, que aquest any, en principi, s’han de 
començar abans de l’1 de juny perquè estiguin acabats abans de l’inici de la campanya.
Explica  també  que  aquesta  setmana  han  tingut  junta  i  que  ja  s’han  presentat 
pressupostos.  Que en un principi,  Castellcir  es repartirà  en dos industrials,  però  que 
s’està pendent  que els forestals aprovin la  variant  del  camí de la Roca,  que des de 
Diputació de Barcelona van oferir fer aquesta variant perquè s’evités passar per la casa.
El senyor Mayol demana per on anirà aquest camí.
La senyora Navarro explica quin és el recorregut del nou camí.

També explica que la pròxima setmana hi haurà reunió amb els pares del tema del casal 
d’estiu  amb  Bimbirimboies.  Comenta  que  des  de  l’Ajuntament  no  es  fa  res,  que 
simplement  es  cedeixen els  espais  per  dur-lo  a terme i  que després  a  través d’una 
subvenció es fan les ajudes als nens.
Serà el dia 18 de maig a les 19h.
Explica també que des de Serveis Socials, es va donar una rosa a les dones majors de 
65 anys per Sant Jordi, i a la residència es va portar un ram de roses.
Afegeix  que les  roses  es  van comprar  als  nens  de l’escola,  en  benefici  de  Jugar  y 
Convivir.
El senyor Guiteras explica que el Grup de Gòspel va anar a fer un recital amb les noves 
cançons del grup a la Residència i que ho van fer molt bé i que van ser molt afectuosos 
amb els avis. Diu que aprofita per felicitar al grup de Gòspel.

3.- Mocions i altres precs i preguntes
3.1.- Mocions
(00:35:57 – 00:46:25 de la segona part de la gravació)

M1.- Moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l’atenció 
sanitària

El senyor Salvador Rovira Pujol, alcalde de l'Ajuntament de Castellcir, formula, per a la 
seva  aprovació,  a proposta  de l’Associació  Catalana de Municipis  (ACM),  la  MOCIÓ 
següent:

El  Govern de l’Estat  espanyol  ha presentat  recurs  d’inconstitucionalitat  contra  la  Llei 
9/2017 del Parlament de Catalunya que regula la universalització de l’atenció sanitària 
amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de Salut.

Aquest recurs suposa una nova mostra de deslleialtat institucional del Govern de l’Estat 
que contínuament utilitza els tribunals per a qüestionar i no respectar la voluntat de les 
catalanes i els catalans representats en el Parlament de Catalunya. De fet, el Parlament 
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de Catalunya el que fa quan legisla tan amb la Llei 21/2010 com en la citada del 2017, és 
complir fil per randa el que disposa l’article 23 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: 
“Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis 
sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixin les lleis”. 

Alhora, el  recurs és un atac directe al model sanitari  català. Els valors que la nostra 
societat ha volgut transmetre en la gestió del Sistema Nacional de Salut, incorporen la 
universalització de l’atenció sanitària, sense matisos. El dret a la protecció de la salut de 
totes les persones està recollit i emparat a la Declaració Universal dels Drets Humans i a 
d’altres  resolucions  i  normes  de  dret  internacional  que han estat  subscrit  per  l’Estat 
espanyol  i  que  clarament  el  posen  en  evidència  pel  fet  de  recórrer  al  Tribunal 
Constitucional.

L’aprovació  de  la  Llei  2/2017  va   deixar  enrere  el  Reial  Decret  llei  16/2012  que  va 
suposar un atac competencial i la introducció d’unes limitacions en l’accés a la sanitat 
que no compartim.

Des dels Ajuntaments del nostre país treballem perquè el model del Sistema Nacional de 
Salut es correspongui a una societat diversa, inclusiva i que vetlla per garantir l’accés, la 
gratuïtat i la universalitat de l’atenció sanitària als col·lectius més vulnerables.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Castellcir acorda:

Primer.- Mostrar el rebuig del nostre municipi davant la presentació per part del Govern 
de l’Estat espanyol d’un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 9/2017 del Parlament 
de  Catalunya  que  regula  la  universalització  de  l’atenció  sanitària  amb càrrec  a  fons 
públics per mitjà del Servei Català de Salut.

Segon.- Denunciar la permanent deslleialtat institucional del Govern del l’Estat amb la 
utilització  constant  del  sistema  judicial  en  contra  de  la  voluntat  de  la  ciutadania  de 
Catalunya  expressada  a  través  dels  nostres  legítims  representants  al  Parlament  de 
Catalunya.

Tercer.- Defensar el model sanitari català i especialment la universalització i la gratuïtat 
que  garanteix  l’accés  als  col·lectius  més  vulnerables  tal  com  es  recull  a  la  llei 
recorreguda, al nostre Estatut i a múltiples declaracions, resolucions i normes de dret 
internacional subscrits per l’Estat espanyol.

Quart.- Mostrar  el  compromís  del  nostre  Ajuntament  en una defensa activa d’aquest 
model davant els partits que de manera continuada qüestionen els valors d’una societat 
oberta, diversa i inclusiva.

Cinquè.- Donar suport i subscriure el manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat 
per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.

Sisè.- Donar  trasllat  d’aquesta  moció  al  Govern  de  l’Estat  espanyol,  als  grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del nostre país 
(ACM i FMC) i a la Generalitat de Catalunya, concretament al Departament de Salut i 
CatSalut.
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S’aprova per 4 vots a favor (Srs. Rovira, Guiteras i Farran i Sra. Navarro) i 2 abstencions 
(Sr. Mayol i Sra. Manzano).

M2.- Moció per reduir les ràtios de les aules catalanes 

El senyor Salvador Rovira Pujol, alcalde de l'Ajuntament de Castellcir, formula, per a la 
seva  aprovació,  a  proposta  de  la  Federació  d'Educació  de  CCOO de  Catalunya,  la 
MOCIÓ següent:

En Manel Pulido Guerrero, amb domicili a efectes de notificació a Via Laietana, 16, 4a 
planta, 08003 de Barcelona, com a Secretari  General de la Federació d’Educació de 
CCOO de Catalunya i en representació seva, manifesta:

Que les problemàtiques dels tancaments d’aules a P3 i la sobresaturació a les aules de 
secundària són fruits de dues decisions polítiques preses durant la darrera dècada:

●  La manca de planificació educativa per entomar la reducció demogràfica als primers 
anys d’escolarització i  el  gran increment a l’educació secundària, tant obligatòria com 
postobligatòria, deixant la decisió a les lleis del mercat.

●  Les brutals retallades en els pressupostos destinats a l’educació, que han comportat 
deixar d’invertir a Catalunya prop de 3.700 milions d’euros en els darrers 6 anys, el que 
representa gairebé el  pressupost  sencer d’un any. (enllaç al comunicat d’inici de curs 
2017-18).

Que el tancament d’aules de P3 suposen un fort impacte social, pedagògic i laboral als 
centres educatius del nostre municipi.

Que la reducció del nombre d’alumnes de les aules dels centres educatius han de servir  
per  millorar  la  qualitat  educativa  que  es  presta  als  nostres  centres  i  per  ajudar  a 
implementar una veritable escola inclusiva.

Que el nombre d’alumnes per persona educador als menjadors escolars és excessiu i 
impedeix l’atenció educativa d’excel·lència que es vol aportar en aquest espai.

Per tot el que s’ha exposat, i d’acord amb el què s’estableix al Reglament Municipal, 
presenta al Ple Municipal la següent proposta de Moció:

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Castellcir, en defensa de la qualitat educativa del 
sistema català, sol·licita als grups parlamentaris catalans,

1.  Que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent  per tal  de reduir les 
ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent. Així, a les noves 
aules d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes haurà de ser de 20, a les de
secundària  obligatòria  25 i  a  les  de postobligatòria,  30,  amb tots els  desdoblaments 
necessaris per garantir la qualitat i  la seguretat. Pel primer cicle de l’educació infantil  
també  s’ha  de  produir  una  reducció  de  la  ràtio,  en  la  línia  de  les  recomanacions 
europees, fins a aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per nivell. Igualment, el nombre d’alumnes 
a les aules dels Centres d’Educació Especial i als diferents Serveis d’atenció a l’alumnat 
amb necessitats educatives específiques, s’ha de reduir respecte dels actuals.

2. Que no es produeixi el tancament d’aules de P3 al nostre municipi.
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3. Que es limiti el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar per als 
menjadors escolars.

S’aprova per 4 vots a favor (Srs. Rovira, Guiteras i Farran i Sra. Navarro) i 2 abstencions 
(Sr. Mayol i Sra. Manzano).

3.2.- Precs i preguntes
(00:46:25 – 00:48:45 de la segona part de la gravació)

No n’hi ha.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 20.30h, de la qual  
en dono fe.

Castellcir, document signat electrònicament al marge
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