
 

Acta de la sessió del Ple de l’Ajuntament. 

Número de la sessió: 2
Caràcter: ordinària. 
Data: 28/03/18
Horari: de les 19:30 a les 21:24 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 anterior, ordinària del dia 26 de gener de 
2018.

2.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2019

3.- Proposta d’acord per a l’aprovació inicial  de l’inventari  general de béns i  drets de 
l’Ajuntament de Castellcir

4.-  Acord  ple  retorn  de  la  garantia  definitiva  obres  del  projecte  per  a  la  millora  i  
pavimentació del camí de Santa coloma fins a la urbanització La penyora, fases 1 i 2.

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

6.-  Sobre  aprovació  provisional  del  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal 

(DUPROCIM)

7.- Assumptes sobrevinguts.

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

2.- Informacions de les diferents regidories:

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

3.- Mocions i altres precs i preguntes

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.

A.  PART RESOLUTIVA: ASSUMPTES A DELIBERAR

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de gener de 2018.
(00:00:00 - 00:12:55)

Aquesta acta s’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació de les festes locals per a l’any 2019
(00:12:59 – 00:15:13)

D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze 
festes  laborals,  dues tindran  caràcter  local,  i  d’acord  amb el  Decret  177/1980,  de  3 
d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del de 
la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis.

L’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, estableix que el Ple ha d’acordar 
proposar les dates dels dos dies de festa local.

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

Primer.- Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya, que fixi, per al municipi de Castellcir, les següents festes locals per a l’any 
2019:

 Dijous, dia 17 de gener (Sant Antoni)
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 Divendres, dia 16 d’agost 

Segon.- Notificar aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona de la Conselleria de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

S’aprova  per  6  vots  a  favor  (Srs.  Rovira,  Guiteras,  Güell  i  Mayol  i  Sres.  Navarro  i 
Manzano) i 1 abstenció del Sr. Farran.

3.- Proposta d’acord per a l’aprovació inicial de l’inventari general de béns i drets 
de l’Ajuntament de Castellcir
(00:15:15 – 00:27:23)

Per part de la secretaria municipal s’ha preparat la documentació pertinent corresponent 
a l’aprovació inicial de l’inventari general de béns de l’Ajuntament.
D'acord amb l’article 222.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que els ens locals 
han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini 
públic i els patrimonials, els drets i els valors mobiliari.
D’acord amb l’article 222.3 correspon al ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la 
comprovació de l’inventari.

Per tot això, l’alcalde sotasignat proposa al Ple municipal, l’adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar inicialment l’inventari general de béns i drets de la corporació formulat 
per  la  secretària,  que  incorpora  com  annex  els  inventaris  dels  béns  propis  dels 
organismes autònoms, societats municipals i altres ens dependents de l’Ajuntament. 

Segon.- Sotmetre a informació pública per un termini de 20 dies l’inventari general  de 
béns i drets.

Tercer.- Entendre elevada a definitiva l’aprovació de l’inventari general de béns i drets si 
no es presenten al·legacions en el termini d’informació pública.

Quart.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern.

Cinquè.- Procedir a la inscripció en el Registre de la propietat dels béns i drets que no 
figurin inscrits, d’acord amb allò que determina l’article 223 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril,  pel  que s’aprova el  Text  refós de la Llei  municipal i  de règim local de 
Catalunya.

S’acorda per unanimitat deixar l’expedient damunt la taula.

4.-  Acord ple retorn de la garantia definitiva obres del projecte per a la millora i  
pavimentació del camí de Santa coloma fins a la urbanització La penyora, fases 1 i 
2.
(00:27:23 – 00:29:50)
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Vist que en sessió plenària del dia 12 de febrer de 2016 es va aprovar l’adjudicació del 
contracte d’obres per a l’execució del projecte per a la millora del camí de Santa Coloma 
fins a la urbanització La Penyora, fases 1 i 2.

Vist que amb data 19 de febrer de 2016, l’empresa  Romero Gamero, SA, actualment 
denominada Rogasa Construcciones y Contratas (NIF número A-58425760), va entregar 
a l’Ajuntament  de Castellcir  aval  bancari  definitiu  per  les obres del  projecte per  a  la 
millora i pavimentació del camí de Santa coloma fins a la urbanització La Penyora, fases 
1 i 2.

Vist que amb data 16 de febrer de 2018 va tenir entrada en el registre general d'aquest 
Ajuntament,  escrit  en  el  qual  es  sol·licita  la  devolució  de  l’aval  bancari  definitiu  per 
transcurs  del  termini  legalment  establert,  de  Caixabank  SA  “La  Caixa”  número 
9340.03.1890742-48  de  data  18  de  febrer  de  2016,  per  import  de  VUIT  MIL TRES 
CENTS CINQUANTA SIS EUROS AMB TRENTA SIS CÈNTIMS (8.356,36.-euros), per 
les obres del projecte per a la millora i pavimentació del camí de Santa coloma fins a la 
urbanització La Penyora, fases 1 i 2.

Vist que amb data 12 de març de 2018, s’emet acta de recepció i devolució de finca, 
redactada pel tècnic director de l’obra, Sr. Lluis Mª Jou Turallas, que es transcriu: 

“1.-  Les  obres  i  instal∙lacions  descrites  han  estat  executades  sota  la  meva  
Direcció  Facultativa,  registrada  en  el  Col∙legi  d’Enginyers  de  Camins,  Canals  i  
Ports  amb  la  
referència V36531, i de conformitat amb les fases 1 i 2 del projecte redactat amb el nom 
de “Projecte per a la millora i pavimentació del camí de Santa coloma fins la urbanització  
Penyora” de data maig 2015 i les millores introduïdes en el procés de limitació de les  
obres per l’Ajuntament de Castellcir,  amb les modificacions i ajustos introduïdes en el  
decurs de les obres.

2.‐ Les  obres  s’han  executat  amb  les  prescripcions  tècniques  i  de  construcció  del  
contracte d’adjudicació. 

3.‐ 
es obres es varen acabar i es va fer el certificat finals d’obres en data 14 de juliol de 2.01
6. 
Un cop transcorregut el termini de garantia de les obres s’ha efectuat en data 10 de març 
de 2.018 una visita de comprovació de l’estat de les obres.   
El  tècnic  que  subscriu  ha  comprovat  a  la  visita  que  les  obres  estan  en  bon  
estat  de  conservació  i  que  correspon  per  tant  la  devolució  de  la  fiança  com  a  
garantia  de  bona  execució.”

Vist que amb data 19 de març de 2018, es va emetre per part de la Tresoreria informe 
proposta.

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en l'article 
21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS : 

Primer.- Que vist l'expedient número 189/2015, tramitat en aquest Ajuntament, en aquest 
consta que es va dipositar aval per import de VUIT MIL TRES CENTS CINQUANTA SIS 
EUROS AMB TRENTA SIS CÈNTIMS (8.356,36.-euros),  prestat per  Romero Gamero, 
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SA,  actualment  denominada  Rogasa  Construcciones  y  Contratas  (NIF  número 
A-58425760), a favor de l’Ajuntament de Castellcir, en concepte de garantia definitiva per 
els  treballs de “obres del  projecte per  a la  millora i  pavimentació del  camí de Santa 
coloma fins a la urbanització La penyora, fases 1 i 2”.

Segon.- Que conforme a la documentació aportada en la sol·licitud es constata per part 
d'aquesta  Tresoreria,  que  el  contractista  compleix  el  contracte  a  satisfacció  de 
l'Ajuntament i que ha transcorregut el termini de garantia. 

Tercer.-  Retornar la fiança prestada mitjançant aval dipositada el  dia 19 de febrer de 
2016  per  l’empresa  Romero  Gamero,  SA,  actualment  denominada  Rogasa 
Construcciones y Contratas (NIF número A-58425760), i  que ascendeix a l'import de 
VUIT  MIL  TRES  CENTS  CINQUANTA  SIS  EUROS  AMB  TRENTA  SIS  CÈNTIMS 
(8.356,36.-euros).

Quart.-  Ordenar que es procedeixi a efectuar les pertinents notificacions de l'acord als 
interessats de conformitat amb l'establert en l'article 82 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

S’aprova per unanimitat.

5.-  Proposta d’acord aprovació estudi  de les tarifes de l’aigua i  modificació de 
l’ordenança fiscal número 9 “taxa subministrament d’aigua.
(00:29:50 – 00:33:21) (00:34:15 – 00:38:08) (00:55:23 – 00:56:44)

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.
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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.

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.

S’aprova per 4 vots a favor (Srs. Rovira, Guiteras i Farran i Sra. Navarro)
S’abstenen de votar els Srs. Güell i Mayol i Sra. Manzano)

6.-  Sobre aprovació provisional  del Document Únic de Protecció Civil  Municipal 

(DUPROCIM)

(00:33:21 – 00:34:15) (00:38:08 – 00:41:03)
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Atès que el Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el 
marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb objecte de prevenir i controlar els 
riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions 
d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració 
d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Atès que aquest Pla de Protecció Civil Municipal aborda la identificació i avaluació dels 
riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com 
les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en harmonia 
amb les característiques i els trets definidors del municipi.

Atès que l’art. 20.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, 
estableix que els plans de protecció civil han de ser elaborats segons una estructura de 
contingut homogènia, a l’efecte de la seva integració, i  alhora fixa el  contingut mínim 
d’informació i les provisions que han de contenir.

Atès a l’estructura del Document Únic de Protecció Municipal ha de seguir les directrius 
que s’estableixen al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut 
mínim  per  a  l’elaboració  i  l’homologació  dels  plans  de  protecció  civil  municipals  i 
s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

Vist l’art. 2 del citat Decret 155/2014, de 25 de novembre, relatiu als municipis que han 
d’elaborar plans de protecció civil, entre els quals s’inclou Castellcir, així com l’art. 3 del 
mateix  decret,  al  qual  s’estableix  que  “els  municipis  que  han  d’elaborar  plans  de 
protecció  civil  d’acord  amb  l’article  anterior  han  de  redactar  el  Document  únic  de  
Protecció Civil Municipal, per a la planificació de la protecció civil, per a la planificació de  
la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el  
municipi  d’acord  amb els  diferents plans  i  sobre  la  base de l’estructura establerta  a  
l’annex d’aquest Decret, sens perjudici del que estableix la normativa sobre cendres i  
activitats afectades pels plans d’autoprotecció”.

Atès que el  Document  Únic  de protecció  Municipal  ha de ser  aprovat  pel  Ple de la 
Corporació,  amb  la  informació  pública  i  l’informe  previ  de  la  comissió  municipal  de 
protecció civil, si n’hi ha, i és homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, 
d’acord amb el que disposa l’art. 4 del citat Decret 155/2014, de 25 de novembre.

Vist el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Castellcir, redactat 
per  la  Gerència  de  Serveis  d’Habitatge,  Urbanisme  i  Activitats  de  la  Diputació  de 
Barcelona d’acord amb la normativa prevista al Decret 155/2014, de 25 de novembre. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents: 

ACORDS

Primer.- Aprovar  provisionalment  el  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal 
(DUPROCIM) de Castellcir, d’acord amb el que disposa l’art. 4 del Decret 155/2014, de 
25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació 
dels  plans  de  protecció  civil  municipals  i  s’estableix  el  procediment  per  a  la  seva 
tramitació conjunta, per la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la 
Diputació de Barcelona, segons la normativa prevista al citat Decret 155/2014, de 25 de 
novembre.
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Segon.- Sotmetre a informació pública el Document Únic de Protecció Civil  Municipal 
(DUPROCIM) de Castellcir, per un termini de trenta dies, d’acord amb el que disposa 
l’art. 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim 
per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix el 
procediment  per a la seva tramitació conjunta, mitjançant  la publicació d’un edicte al 
Butlletí Oficial de Província de Barcelona i al taulell d’Edictes de la Seu electrònica de 
l’Ajuntament.  Durant  aquest  termini,  el  Document  estarà  a  disposició  de  qui  vulgui 
examinar-lo, de dilluns a divendres, de 8 a 15 hores, per tal que els interessats puguin 
formular les al·legacions que considerin pertinents. Transcorregut el citat termini sense 
que s’hagin formulat reclamacions i/o al·legacions, quedarà aprovat definitivament sense 
necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa.

Tercer.- Trametre  a  la  Comissió  de  Protecció  Civil  de  Catalunya  el  Document  Únic 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Castellcir aprovat, per a la seva homologació 
d’acord amb el que disposa l’art. 4.2 del citat Decret 155/2014, de 25 den novembre.

Quart.- Efectuar  les  notificacions  pertinents  a  l’aprovació  del  citat  Document  Únic 
Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Castellcir.

Cinquè.- Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris 
per a l’efectivitat dels precedents acords i ratificar en qualsevol moment els errors que es 
poguessin produir.

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

S’aprova per unanimitat.

7.- Assumptes sobrevinguts.

S1.-  Aprovació  provisional  de  la  modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació 
Urbanística Municipal per al canvi  de qualificacions urbanístiques d’equipament 
esportiu i docent.
(00:41:03 – 00:46:50)

Vist  que amb data 21 de març  de 2018,  per  provisió  d'alcaldia,  es va  disposar  i  va 
justificar  la  iniciació  del  procediment  de  modificació  del  Pla  d'Ordenació  Urbanística 
Municipal.

Vist que en la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament, duta a terme el dia 19 de 
juliol  de  2017,  es  va  aprovar  la  modificació  puntual  del  Pla  d’Ordenació  Urbanística 
Municipal per al canvi de qualificacions de zona esportiva i equipament docent per a la 
construcció de l’escola nova a la Quintana.

Vist que amb data 27 de juliol de 2017, i simultàniament a la informació pública, es van 
sol·licitar  als  organismes  afectats  per  raó  de  les  seves  competències  sectorials  els 
següents informes:

- Informe del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
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- Informe del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya

Atès  que no  hi  ha  hagut  al·legacions,  segons  es  desprèn  del  certificat  emès  per  la 
secretària de la Corporació en data 21 de març de 2018.

Vistos  els  informes  favorable  del  Departament  d’Ensenyament  dela  Generalitat  de 
Catalunya, emès en data 11 d’octubre de 2017 i  desfavorable del  Consell  Català de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya, emès en data 10 d’octubre de 2017.

Vista la sol·licitud d’un nou informe al Consell Català de l’Esport  de la Generalitat  de 
Catalunya, registrada de sortida en data 13 de març de 2018.

Vist l’informe favorable del Consell  Català de l’Esport  de la Generalitat de Catalunya, 
emès en data 22 de març de 2018.

Vist l’informe de l’arquitecte muncipal, el senyor Albert Villar Ribera, emès en data 28 de 
març de 2018.

Vist l’informe-proposta de resolució emès per la secretària, la senyora Blanca Álvarez 
Viñals, en data 28 de març de 2018.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 
2 d'abril, Reguladora de Bases del Règim Local, es proposa al Ple, l’adopció del següent

ACORDS

PRIMER. Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal pel canvi de qualificacions urbanístiques d’equipament Esportiu i 
docent.

SEGON. Elevar l'expedient  diligenciat  de modificació del  Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal a la Comissió Territorial d'Urbanisme, amb la finalitat de que resolgui sobre la 
seva aprovació definitiva. 

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

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

S2.- Moció de suport a PROACTIVA OPEN ARMS
(00:46:50 – 00:50:14)

En els darrers dos anys, Proactiva Open Arms ha rescatat més de 54.000 persones de 
ser ofegades a la Mediterrània, fugint de la guerra i de la persecució i cercant refugi a 
Europa, amb el suport econòmic i polític del món local català en general i del Fons Català 
de  Cooperació  al  Desenvolupament  en  particular,  en  el  marc  de  la  campanya 
#mónlocalrefugi.

Malgrat aquesta magnífica tasca, Proactiva Open Arms ha estat víctima de l’assetjament 
per part de les autoritats líbies i italianes per tal que l’entitat deixi de rescatar refugiats.  
Prova d’això és que de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani fent aquesta 
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tasca, només en queden tres a causa de la persecució de les autoritats líbies i italianes 
des del 2017.

El darrer  episodi d’aquest assetjament ha estat la confiscació preventiva el  vaixell  de 
l’ONG  badalonina  Proactiva  Open  Arms  per  part  de  les  autoritats  italianes  sota  les 
inversemblants acusacions d’afavorir  la immigració clandestina i  d’associació criminal, 
delictes que comporten fins a set anys de presó.

Salvar vides en cap cas no pot ser delicte, i les acusacions de tràfic de persones estan 
absolutament fora de lloc en una organització humanitària coneguda i fiable com Activa 
Open Arms. Recordem que el dret del mar estipula que la protecció de la vida humana és 
prioritat absoluta. 

Per tot això, des de l’Ajuntament de Castellcir es proposa l'adopció dels acords següents 
acords:

 Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per la magnífica 
tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció internacional.

 Rebutjar  les  acusacions  contra  Proactiva  Open  Arms  i  exigir  l’aixecament  de  la 
immobilització del seu vaixell, així com la retirada dels càrrecs contra els treballadors 
i treballadores de Proactiva Open Arms.

 Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,  a la 
Federació  de  Municipis  de  Catalunya,  a  l’Associació  Catalana de  Municipis,  a  la 
Generalitat  de  Catalunya,  al  Govern  de  l’Estat  espanyol  i  als  governs  de  Líbia  i 
d’Itàlia.    

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

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

S3.-  Model de moció municipal de suport i  per la protecció dels defensors dels 
drets humans a Colòmbia
(00:50:14 – 00:55:23)

A Colòmbia, malgrat el procés de pau, en el darrer any s’ha produït un alarmant augment 
dels homicidis i dels atacs contra els defensors i defensores dels drets humans per part 
de determinats grups armats.
A  finals del 2016, el Govern i les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia (FARC), 
el grup guerriller més gran del país, van signar un acord de pau que va ser posteriorment 
ratificat  pel  Congrés.  Fa  uns   mesos,  el  govern  va  anunciar  el  començament  de 
negociacions amb la  segona guerrilla  més important  del  país,  l'Exèrcit  d'Alliberament 
Nacional (ELN), però el gener les negociacions van quedar suspeses. No obstant això, la 
signatura  dels acords de pau suposa el  primer  de molts  més passos necessaris  per 
arribar a una situació en la qual la població colombiana pugui viure sense por de ser 
víctima d'homicidi,  desaparició o desplaçament forçat per pànic a perdre la vida. Ens 
trobem davant un moment històric en el qual la comunitat internacional és fonamental. 
La  percepció  que  l'acord  de  pau  aconseguit  amb  les  FARC  suposa  el  final  de  les 
violacions  de  drets  humans  està  molt  lluny  de  la  realitat.  Malgrat  l'acord  de  pau, 
Colòmbia viu des d'agost de 2016 un alarmant augment dels atacs contra defensors i 
defensores dels drets humans, especialment contra líders comunitaris, activistes en favor 
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del dret a la terra i el  medi ambient, i contra els qui fan campanya pel procés de pau i 
contra la impunitat, sobretot en zones rurals. 
Segons  ONU,  l’any  2017 van  ser  assassinats  100  defensors  i  defensores  de  drets 
humans a Colòmbia. Davant aquesta situació les autoritats colombianes han d'adoptar 
mecanismes de protecció més efectius i exhaustius que garanteixin la seguretat de les 
comunitats  en  risc.  A  menys  que  les  autoritats  no  assegurin  la  protecció  urgent 
d'aquestes comunitats, es podrien perdre moltes vides.
Darrere d'aquests atacs hi ha grups armats, inclosos paramilitars, que han augmentat la 
seva  activitat  per  apoderar-se  dels  territoris  abans  controlats  per  les  FARC,  rics  en 
recursos  i  que  es  poden  explotar  amb  fins  econòmics.  Les  autoritats  colombianes 
al·leguen que tots els grups paramilitars van ser desmobilitzats l'any 2015. No obstant 
això, la realitat és una altra, l'Oficina a Colòmbia de l'Alt  Comissionat de les Nacions 
Unides pels Drets Humans ha alertat en reiterades ocasions de l'augment de l'activitat 
paramilitar i dels riscos que comporta. Per tant, les autoritats han d'actuar per protegir les 
comunitats  amenaçades  per  aquests  grups  armats,  en  lloc  de  negar  que  continuen 
actius.
Colòmbia es troba en un moment històric de construcció de la pau, però aquesta pau no 
pot implicar més impunitat. Sense justícia no hi haurà pau real, i és per això que s'ha de 
garantir a les víctimes el seu  dret a la veritat, justícia i reparació. D'acord amb el dret  
internacional, les autoritats colombianes han de portar davant la justícia als presumptes 
culpables de crim de guerra i de lesa humanitat.
Per aquesta raó, l’Ajuntament de Castellcir  s’adhereix a la Declaració del Parlament de 
Catalunya de suport i  per la protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia 
aprovada per unanimitat el 26 de juny del 2017 i insta el Govern de la Generalitat a:  

 Fer les gestions necessàries perquè les Missions d'Observació i de Verificació de 
Nacions Unides a Colòmbia estiguin dotades d'un component de drets humans 
per tal de reforçar les funcions de vigilància de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Drets Humans en aquest país.

 Instar el Govern colombià perquè adopti mesures més efectives per garantir la 
seguretat  dels  grups  i  les  comunitats  en  risc,  com  els  pobles  indígenes, 
afrodescendents i camperols, i els defensors i les defensores de drets humans.

 Traslladar aquesta declaració i instar el Govern espanyol a prendre mesures pel 
compliment  dels  punts  anteriors.  Així  mateix,  fer  arribar  aquest  acord  a 
l'Ambaixada colombiana a Madrid i al consolat colombià a Barcelona. 

 Traslladar  aquests  acords  a  Amnistia  Internacional  Catalunya,  a  la  Taula  per 
Colòmbia i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

El paper dels defensors i de les defensores és fonamental per a la construcció de la pau 
a Colòmbia. Però la pau no es pot construir amb la impunitat dels abusos i les violacions 
dels drets humans.  Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Castellcir  manifestem el 
nostre suport a la tasca dels activistes i líders comunitaris i demanem la seva protecció 
efectiva perquè puguin continuar treballant per a la defensa dels drets humans. 

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

Es procedeix a votar la moció i s’aprova per unanimitat.
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S4.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS 
EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE 
L’ESTAT ESPANYOL
(00:56:44 – 00:59:20)

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 
Mariano Rajoy  i  el  bloc  del  155,  conjurats  amb el  poder  judicial  i  policial  de  l’estat. 
L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol 
està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal 
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la 
sobirania popular empresonant  injustament  els nostres legítims representants públics, 
tots ells gent de pau. 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou 
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme 
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira 
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de 
repressió i  de vulneració dels principis democràtics més elementals.  Un escenari  que 
queda  agreujat  per  la  recent  detenció  del  President  legítim  de  Catalunya,  Carles 
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat.

Davant  d’aquesta  nova  injustícia,  d’aquesta  ignomínia,  d’aquest  acte  d’autoritarisme 
intransigent  que  ens  recorda  de  manera  inevitable  les  èpoques  més  fosques  de 
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per 
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà 
prou barrots  per  silenciar-les.  Avui,  un cop més,  volem dir-ho molt  alt  i  clar:  sempre 
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat 
de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre.

I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor  
de la cohesió de la societat,  han decidit  oferir  cops de porra, menyspreu,  humiliació, 
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica 
cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura. 

Potser,  ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont,  Carme  Forcadell,  Oriol  Junqueras,  Jordi  Turull,  Raül  Romeva,  Clara 
Ponsatí,  Antoni Comín,  Joaquim Forn,  Josep Rull,  Lluís Puig, Dolors Bassa,  Meritxell 
Serret,  Jordi  Cuixart,  Jordi  Sánchez,  Marta  Rovira  i  Anna  Gabriel,  ens  rendirem  i 
dimitirem d’exercir  el  nostre  mandat  democràtic,  emanat  directament  dels ciutadans i 
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa 
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia. 
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Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 
és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i 
no com a súbdits.

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Castellcir

ACORDA

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol 
Junqueras, Jordi Turull,  Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi 
Cuixart i Jordi Sánchez.

SEGON.-  Exigir  el  retorn de  tots  els  consellers  i  polítics  catalans  exiliats:   Carles 
Puigdemont,  Clara Ponsatí,  Antoni  Comín,  Lluís Puig, Meritxell  Serret,  Marta Rovira i 
Anna  Gabriel,  i  la  garantia  del  respecte  absolut  als  seus  drets  polítics,  ciutadans  i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.

TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com 
la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.

CINQUÈ.-  Demanar  a  les  institucions  europees  que  no  continuïn  emparant  accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera 
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.

SISÈ.- Instem a totes les entitats de Castellcir a defensar els drets fonamentals, civils,  
polítics,  la  llibertat,  la  democràcia  i  els  nostres  legítims  representants  escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya.

SETÈ.-  Comunicar  al  Parlament  de  Catalunya,  a  l’Oficina  del  Parlament  Europeu  a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

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.
(00:59:20 – 01:12:53)

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 
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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: 

10/2018 Decret  de  contractació  d’assessoria  comptable  amb  Assessors  de 
Gestió Local Empresarial, SL.

11/2018 Decret per concedir el nínxol número 77 per arrendament.
12/2018 Decret  acceptació  subvenció  ACA per  instal·lació  del  comptador  i  el 

telecontrol a la sortida del dipòsit de la Penyora.
13/2018 Decret de pagament de la Seguretat Social del mes de desembre de 

2017.
14/2018 Decret de pagament de nòmines indemnitzacions de gener de 2018.
15/2018 Decret de concessió de la bústia municipal número 48 de la urbanització 

la Penyora.
16/2018 Decret de concessió de la bústia municipal número 47 de la urbanització 

la Penyora.
17/2018 Decret de declaració de la caducitat de la llicència d’obres corresponent 

a l’expedient 14/10.
18/2018 Decret de retorn de la fiança de garantia de l’expedient 186/2017.
19/2018 Decret  de  concessió  de  la  llicència  d’obres  menors  per  fer  tanca 

perimetral al carrer Bonavista, 11.
20/2018 Decret de sol·licitud d’ajuts de gestió forestal sostenible, pavimentació 

de passos de guals de la riera de Castellcir a la font Barbot i poua de la 
Tuna al municipi de Castellcir.

21/2018 Decret  d’incoació  de  l’expedient  de  baixa  d’ofici  del  padró  municipal 
d’habitants de resident al carrer del Forn, 5 2n 2a.

22/2018 Decret  de  canvi  de  nom  de  l’expedient  d’obres  número  501/17  per 
realitzar connexió de clavegueram de l’habitatge del carrer Torrassa, 6.

23/2018 Decret de convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 
Local de data 07/02/18.

24/2018 Decret  d’adhesió de l’Ajuntament a les sol·licituds presentades per la 
Promoció dels Municipis del Moianès, en el marc de la convocatòria del 
catàleg de serveis 2018 de l’àrea de desenvolupament econòmic local i 
l’àrea d’educació.

25/2018 Decret  de  requeriment  de  mesures  de  seguretat  i  conservació  de  la 
parcel·la situada al carrer Sot de les Moles, 9.

26/2018 Decret  de  contractació  menor  per  antena  i  Internet  de  100mb  amb 
Fibroptic Cat Telecom, SL.

27/2018 Decret  de  contractació  menor  pel  muntatge  d’una  nau  destinada  a 
magatzem amb l’empresa Serveis Industrials Servycat 2007, SLU.

28/2018 Decret de contractació menor per la compra de dos desfibril·ladors amb 
l’empresa Espais Cardioprotegits Catalunya.

29/2018 Decret de retorn de fiança de garantia per a la correcta gestió de les 
runes en relació a l’expedient número 247/2016.

30/2018 Decret de retorn de fiança de garantia per a la correcta gestió de les 
runes en relació a l’expedient número 522/2017.

31/2018 Decret d’aprovació de la liquidació de la taxa per informe d’adequació 
d’habitatge per reagrupament del carrer Sot de les Moles, 4 baixos 1a.

32/2018 Decret de pagament de les nòmines del febrer de 2018.
33/2018 Decret de pagament de la Seguretat Social del mes de febrer de 2018.
34/2018 Decret  d’aprovació  del  conveni  de  serveis  socials  amb  el  Consell 

14



Comarcal del Moianès.
35/2018 Decret d’acceptació de subvenció de la Direcció General de Polítiques 

Ambientals  i  Medi  Natural  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  a 
l’actuació de la senyalització del Pla motoritzat de Marfà.

36/2018 Decret  de  contractació  menor  per  portar  a  terme  la  instal·lació  de 
climatització als vestuaris de la zona esportiva la Quintana amb Sebastià 
Bertrans.

37/2018 Decret  de  contractació  menor  per  portar  a  terme  a  la  campanya 
informativa  pel  foment  de  la  recollida  selectiva  a  Castellcir  amb 
l’empresa Gaia Serveis Ambientals, SL.

38/2018 Decret de delegació de funcions de l’alcalde en el primer tinent d’alcalde 
per malaltia.

39/2018 Decret de convocatòria de la sessió ordinària de la Comissió de Govern 
Local de data 07/03/18.

40/2018 Decret de compensació de deutes amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.

41/2018 Decret de concessió d’ajut d’urgència social de l’expedient 2018-00022 
en concepte de lloguer del mes de març de 2018.

42/2018 Decret de sol·licitud d’ajuts estatals PIMA 2018 en matèria de residus 
per als ens locals en relació a l’actuació de compostatge domèstic.

43/2018 Decret  de  concessió  d’un  dia  personal  fraccionat  en  hores  a 
treballador/a, acollint-se a l’article 21.1.a del Conveni de Treballadors de 
l’Ajuntament de Castellcir.

44/2018 Decret  d’acceptació  de  fons  de  prestació  2018  de  Diputació  de 
Barcelona per actuació de finançament de l’àmbit de benestar social.

45/2018 Decret  d’acceptació  de  fons  de  prestació  2018  de  Diputació  de 
Barcelona per actuació d’activitats culturals de les festes majors.

46/2018 Decret  d’acceptació  de  fons  de  prestació  2018  de  Diputació  de 
Barcelona per actuació de polítiques educatives de municipis de menys 
de 5.000 habitants.

El senyor Mayol demana si el Decret d’alcaldia número 27/2018 fa referència al muntatge 
de l’hangar. 
El senyor Rovira respon que sí.

El senyor Güell, en relació al Decret d’alcaldia número 28/2018, demana on s’ubicaran 
els dos nous desfibril·ladors.
Se li respon que al Casal i la Quintana.

El  senyor Güell  demana que a què es refereix  el  Decret  d’alcaldia número 43/2018, 
comenta que no s’entén l’explicació.
La secretària li contesta que un treballador s’ha acollit al dret que atorga l’article 21.1.a 
del Conveni de Treballadors a la plantilla de personal de l’Ajuntament de Castellcir de 
poder fraccionar en hores un dia personal. Si un dia personal correspon a 6,5 hores, 
aquesta persona podrà disposar de forma fraccionada d’aquestes 6,5 hores de forma 
que més li convingui.

2.- Informacions de les diferents regidories:
(01:12:53 – 01:40:48)
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a.- Alcaldia

El senyor Rovira explica que l’empresa a qui s’havia contractat per fer l’hangar destinat a 
magatzem de la brigada municipal, avui mateix ha presentat la renúncia a dur a terme 
l’obra. Que es mirarà alguna altra empresa per tal que la pugui dur a terme.

El senyor Rovira explica també que el va trucar l’alcalde de Gallifa per parlar de la banda 
ampla d’Internet. Que a ells els va arribar del poble de Sant Sebastià de Montmajor i que 
després l’han portat fins a Granera, que hi arriben uns 100 megas, que li va comentar 
que hi hauria l’opció de dur-la cap a Castellcir i Sant Quirze Safaja. Afegeix que a Sant 
Quirze Safaja diuen que ho tenen, però que sap que no és així.
Comenta també que hi ha un parell de camps oberts; el de l’antena, que ja està posada i 
que es veu que no arriben tants megas com es va dir.

El senyor Guiteras diu que això és un estudi.

El senyor Rovira diu que a partir d’aquí Diputació de Barcelona farà un estudi per posar 
la banda ampla al terme de Castellcir. Que des de l’Ajuntament s’ha presentat, com ha 
fet  Gallifa,  la sol·licitud de Diputació de Barcelona perquè facin l’estudi  i  afegeix que 
només hi havia temps fins dijous.

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

El senyor Guiteras explica que d’on agafen el senyal tant Granera com Gallifa és tal com 
es va parlar amb l’informàtic, el senyor Carles Cañón, que l’empresa és la mateixa que 
es va mirar que donés senyal cap aquí des del Farell i es va veure que era inviable per 
donar la senyal, segons li van comentar perquè no va assistir a aquesta reunió.
Afegeix que això és una cosa i que l’altre tema és que es demani la subvenció per fer 
l’estudi. Que són dues coses diferents. Que Gallifa i Granera tenen bona senyal perquè 
des d’on la reben,  Sant Sebastià de Montmajor,  es veuen amb l’antena que tenen a 
Granera i Gallifa també.

El  senyor  Güell  afegeix  que creu que s’hauria  de buscar  una solució  perquè en els 
domicilis privats o de professionals perquè actualment Telefònica només està oferint un 
mega d’ADSL i considera que això és un fre en l’activitat de la gent de Castellcir perquè 
si hi ha professionals que volen treballar, no poden.
Creu que s’hauria de buscar una solució perquè privadament, cadascú pogués contractar 
la  potència  que  volgués.  A banda  de  l’Internet  gratuït  que  es  pugui  oferir  des  de 
l’Ajuntament, que li consta que a alguns llocs hi ha hagut problemes per competència 
deslleial, quan se supera 1 mega. Però que perquè arribi aquesta facilitat, s’hauria de 
cablejar d’alguna manera o s’hauria de fer alguna cosa.

El senyor Guiteras diu que s’hauria de veure si realment això és així.

La secretària comenta que aquí a l’Ajuntament,  l’informàtic, el  senyor Quim Roca, va 
comentar que arribaven 40 megas i que ja es podia estar content, però que se n’havien 
contractat 100.

El  senyor  Guiteras diu  que si  no  compleixen el  que van prometre,  que ho retirarien 
perquè no volien quedar malament amb ningú, ni tenir clients descontents. Diu que de 3 
a 40, que ja hi ha diferència, però que si de cas el que es podria fer és negociar la tarifa.
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La secretària diu que s’hauria de verificar si realment en el contracte hi consta que en 
cas d’incompliment, retirarien l’antena.

El senyor Guiteras diu que li sembla que sí.

El senyor Mayol demana que suposant que això va bé, quins són els propers passos. 
Demana si aquesta empresa podrà operar amb particulars de Castellcir.

El senyor Guiteras contesta que aquesta empresa ja ha fet alguna prova i que ja hi estan 
treballant. Que hi ha un veí que ja ho està provant. Que fins i tot han canviat les antenes, 
que al dipòsit del Puig, la secretària havia de buscar la manera legal de fer un conveni.
La secretària contesta que de moment es va dir que no es feia.

El  senyor  Guiteras  diu  que  aquesta  empresa  ofereix  donar  servei  a  tots  els  140 
habitatges que tenen guifi, oferint de 10 a 15 megas, sempre pagant una tarifa i es van 
comprometre també, que a finals d’any, fibrar la població.
Que tal i com es va comentar en el darrer ple, que l’arquitecte municipal, el senyor Albert  
Villar, havia comentat que passar els fils per on passen els de Telefònica, que no era 
crear una xarxa nova. Que vol parlar amb aquesta empresa perquè si ofereixen una cosa 
i no la compleixen, ja crea reticiències.

El senyor Güell afegeix que si són 15 megas per domicili privat, s’ha de comprovar que 
això no funcioni només amb 10 usuaris perquè si  són 150 usuaris, que llavors no es 
pengi i diguin que són 10,5.

El senyor Guiteras diu que sí, que teòricament són reals i que el bo d’això és que no hi  
ha permanència.

El senyor Güell diu que si hi haguessin 15 megas reals que ho faria i afegeix que hi ha 
llocs preparats per anar soterrada la instal·lació, però que en d’altres llocs els cablejat 
hauria d’anar aeri i llavors seria un greuge comparatiu perquè a Telefònica no se li deixa 
fer.

El senyor Guiteras diu que no es poden posar pals.

El senyor Güell diu que a ell fa un parell d’anys que Telefònica li va posar un pal prop de 
casa.

El senyor Guiteras diu que aquesta empresa li va comentar que hauria d’anar pujant i 
que vol  trucar  a  aquesta  empresa  per  demanar  explicacions i  que havia parlat  amb 
aquest veí que li estan fent la prova, que li va dir que li anava molt bé.

El senyor Güell diu que s’ha de tenir en compte que si s’arribessin a implantar els serveis 
d’aquesta  empresa,  que  probablement  Telefònica  reaccionaria  i  posaria  un  plet  si 
s’utilitzen els seus pals.

El senyor Guiteras comenta un altre tema, explica que tal i com havia comentat, es va fer 
una campanya per fomentar el reciclatge, a càrrec de l’empresa Gaia. Que diumenge van 
estar  tot  el  matí  a  la  plaça repartint  material  (bosses,  cubells  d’orgànica...)  i  donant 
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informació i esperen a veure fins a quin punt és efectiu. Creu que moltes persones de les 
que participen més, que ja són les que estan més conscienciades amb el tema.

El senyor Mayol comenta que les noies feien tota l’explicació.

c.- Regidoria de cultura, comunicació  i joventut.

El senyor Farran diu que com havia comentat al darrer Ple, dins el Cicle d’enfortiment de 
la  Ciutadania  activa,  hi  havia  intenció  de fer  dos  tallers;  un  de  bricolatge  i  un  altre 
d’estampació, informa que no es van poder fer per manca d’inscrits.
Explica  també  una  novetat  de  la  Diputació  de  Barcelona,  que  s’havia  demanat  de 
prorrogar l’execució de les subvencions, que finalitzaven a 31 de desembre de 2017 i 
que van acceptar aquesta pròrroga, que ho han fet fins al juny i això ha permès que els  
diners que hi havia de subvenció, ara es puguin utilitzar fins el 30 de juny. Les classes  
d’anglès, que havien d’acabar al març, doncs podran continuar fins el juny. El que es va 
començar aquets mes de març va ser el cicle de conferències – col·loqui. El dia 4 de 
març va tenir lloc la de la Núria Picas, al casal, hi va haver una assistència de públic molt 
important.
Continua explicant  que el  dia  11  de març,  va  haver-hi  la  de la  Laia  Roca,  dietista  i 
especialitzada en nutrició humana, a la sala Sant Jordi. Que l’assistència a la resta de 
conferències ha estat d’entre 15 i 20 persones.
Afegeix que el 7 de març va tenir lloc la conferència de Conxita Almarch, de l’Associació 
Lillium, de protecció i suport a les dones víctimes de violència de gènere. Va haver-hi 
també la presència d’una advocada de torn d’ofici que va explicar la seva experiència 
des d’aquest punt de vista. Comenta que arran d’aquesta xerrada, és possible que es 
faci alguna altra activitat relacionada.
Continua explicant que el 23 de març va tenir lloc la de Joan Colom, Director General de 
Drogodependències i es va parlar sobretot de la relació entre l’alchohol i la fest, i que va 
donar una informació amplíssima del tema.
Va apuntar que s’està preparant la fira Agronatura que es farà el proper diumenge.
A més també va  explicar  que el  Consorci  del  Moianès el  dia  30,  farà  un concert  a 
Esplugues i  lligat  amb aquest  concert,  es farà la  caminada de coneixement d’herbes 
remeieres, que els altres anys, s’havia fet el dissabte, i que aquest any es farà divendres 
i s’acabarà a Esplugues.
El dia 1 d’abril explica que hi haurà la fira Agronatura i a la tarda Aplec de sardanes.
De cara a l’abril, es continua amb les conferències. El dia 13 hi haurà la de la senyora  
Agnès Russiñol, Directora General de l’Institut Català de l’Acolliment i Adopció.
I  el  dia 21,  el  senyor Arcadi  Puig, jubilat  que va estar treballant durant  molts anys a 
Benestar i Família i farà una conferència sobre la utilització de l’espai comunitari i proper 
i  el  dia  28 es farà  una conferència  sobre  economia,  a càrrec  del  senyor  Jordi  Mas, 
economista i ideòleg i en breu, quan se sàpiga quan s’engega la campanya per a les 
subvencions de les entitats, convindria convocar les entitats per començar a preparar les 
activitats d’estiu. Que aviat ja hi ha sant Joan, Aplec de Santa Coloma, la Festa Major... 
Continua explicant que el dia 30 a la tarda des del Consell Comarcal venen a fer un 
balanç de com funciona el Consell des de la seva existència, aplicat al cas concret de 
Castellcir. 

El senyor Mayol demana que, segons s’ha comentat, hi ha hagut algunes entitats que no 
han pogut acreditar, mitjançant la presentació de factures, la despesa i volia demanar 
quines són aquestes entitats.

La secretària contesta que van ser les cosidores només.
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La senyora Navarro diu que això va ser fa dos anys i que els diners que havien de tornar, 
que els va posar ella, i que aquest any 2017 se’ls havien atorgat uns 600 euros, però 
com que no volen donar número de compte, que encara no se’ls havia pagat. Que va 
parlar amb elles perquè portessin les factures i que només se’ls ha pagat els diners 
justificats i la resta va constar com si fos un retorn.

El senyor Mayol demana que si el procediment és que un cop adjudicats els diners, es fa 
l’ingrés automàticament.

La secretària contesta que si han facilitat un número de compte, que sí.

El senyor Mayol manifesta que ara ja ho entén, que no se’ls va fer l’ingrés dels diners a 
les cosidores perquè no havien facilitat cap número de compte.

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

La senyora Navarro comenta que serveis socials va sobre la marxa i que s’està treballant 
amb el tema de Marfà.

3.- Mocions i altres precs i preguntes
3.1.- Mocions
(01:40:48 – 01:41:22)

M1.- Moció en defensa de l’escola catalana i del model d’immersió lingüística.

El senyor Salvador Rovira Pujol, alcalde de l'Ajuntament de Castellcir, formula, per a la  
seva aprovació, la MOCIÓ següent, basada en:

“Massa  vegades  des  del  món  local  hem  hagut  de  sortir  a  denunciar  les  continues  
agressions del Govern Espanyol al model català d’escola. Des del món local reconeixem  
que el model d’escola catalana i el model d’immersió lingüística és un model d’èxit. Ha  
estat  producte  d’una  voluntat  política,  del  treball  de  molts  professionals  de  
l’ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el  
català sigui la llengua vehicular i comuna d’aprenentatge dins dels centres educatius del  
nostre país i, una eina de cohesió social i cultural. 

El  model  educatiu  català  té per  finalitat  la  formació  integral  de  la  persona i  la  seva  
capacitació  per  a  conviure  democràticament  en  la  pluralitat,  des  d’enfocaments  
pedagògics  que  possibiliten  la  construcció  crítica  del  coneixement  i  l’autonomia  de  
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,  
llengua o condicions individuals.

El país es va dotar d’una llei amb un ampli suport, la Llei d’educació de Catalunya (LEC),  
com a  la  legislació  pròpia  del  país  en  matèria  d’educació,  que  garanteix  un  model  
educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells adequats  
de  coneixement  d’ambdues  llengües  al  finalitzar  l’ensenyament  obligatori,  tal  com 
acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades. Durant aquests més de 30  
anys,  el  model  d’immersió lingüística ha contribuït  de manera decisiva a millorar  l’ús  
social  de  la  llengua  catalana,  garantint  i  promovent  la  igualtat  d’oportunitats  en una  
societat  cohesionada.  No  és  la  primera vegada  que  s’ataca  la  solidesa  del  sistema  
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educatiu català, la LOMCE fou un exemple més d’invasió de competències i d’utilització  
política  d’un  model  educatiu  català  d’èxit.  El  Tribunal  Constitucional  ha  anul∙lat,  
recentment,  el  finançament  de l’escolarització  en castellà  a  càrrec de fons públics  a  
Catalunya en centres privats per envair competències autonòmiques. 

Els professionals del sistema educatiu, les famílies i els ajuntaments garanteixen i fan  
possible  aquest  model  educatiu  català.  Davant  de la  judicialització  de la  seva tasca  
educativa i de l’actitud bel∙ligerant d’alguns partits polítics, concretament Partit Popular i  
Ciudadanos, que utilitzen l’atac al model d’escola catalana com a plataforma per obtenir  
beneficis electoralistes a l’Estat Espanyol, és obligat reconèixer que han estat claus per  
mantenir la funció de cohesió social i de convivència democràtica en un context, també,  
de tensions encara vinculades a la crisi econòmica. 

Tornen  els  plantejaments  que  propugnen  públicament  una  involució  educativa  
uniformitzadora,  l’adoctrinament  ideològic,  la  generació  de  sospites  i  denúncies  i  la  
segregació lingüística. Tots aquests arguments estan buits de raonaments pedagògics,  
es mouen simplement per l’afany de desfer qualsevol  tret  propi de la nostra societat  
catalana. Els atacs del govern espanyol del Partit Popular amb el suport de Ciutadans  
volen  posar  en  risc  aquest  model  educatiu  català  compromès  amb  la  igualtat  
d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de convivència de la nostra  
societat. 

Per aquests motius l’Ajuntament de Castellcir acorda:

Primer.- Rebutjar l’intent de segregació dels infants per motiu lingüístic de la LOMCE 

Segon.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya.

Tercer.-  Rebutjar  la  voluntat  d’alguns  partits  polítics  de  trencar  el  model  d’escola  
catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l’escola  
catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua  
en contra de l’Estatut  de Catalunya i de la  consensuada Llei  d’educació.  La cohesió  
social és una línia vermella infranquejable. 

Quart.- Donar suport al nostre model d’escola, com a model compromès amb la cohesió 
social,  exitós  i  estimat,  garanteix  la  cohesió  social  i  la  igualtat  d’oportunitats per  a 
l’alumnat i assegura el coneixement de les dues llengües per part de l’alumnat

Cinquè.- Defensar la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions  
del  país.  És  fruit  de  tot  això  el  fet  que  avui  Catalunya  compti  amb  una  molt  rica  
experiència  pedagògica  i  d’innovació  educativa,  amb  un  ampli  i  molt  divers  teixit  
associatiu i amb un conjunt plural d’iniciatives educatives. 

Sisè.- Ens comprometem a actuar de manera activa en suport del model educatiu català,  
que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure, i que no  
separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.

Setè.-  Reiterar  el  compromís  amb  l’escola  catalana  com  a  eina  clau  per  a  la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa a través del consens que  
hem construït els darrers 30 anys.
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Vuitè.-  Donar  trasllat  d’aquesta  moció:  al  Ministre  d’Educació,  Cultura  i  Esports  del  
Govern  de  l’Estat  Espanyol,  que  és  qui  vol  aplicar-ho;  al  Consell  de  Direcció  del  
Departament  d’Ensenyament  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i  a  les  entitats  
municipalistes (FMC i ACM) i als centres educatius del nostre municipi.”

S’aprova per unanimitat.

M2.- Moció sobre “Pensions” tramesa pel Consell de la Gent Gran de Catalunya 

El senyor Salvador Rovira Pujol, alcalde de l'Ajuntament de Castellcir, formula, per a la 
seva aprovació, a proposta del Consell Comarcal del Moianès, la MOCIÓ següent:

“... Consideracions en matèria de pensions

1r  - El  Sistema  Públic  de  repartiment  de  la  Seguretat  Social  és  un  dels  eixos 
vertebradors de l'Estat del Benestar, element determinant de cohesió social, de solidaritat 
intergeneracional,  inter-territorial,  intersectorial  i  un potent  mitjà  de redistribució  de la 
renda.  A més de la  seva  funció en l'enfortiment  de la  cohesió  social,  el  Sistema de 
Seguretat  Social  té  un paper  de primer  ordre  com a estabilitzador macroeconòmic,  i 
serveix com a garantia i sustentació de la demanda interna de béns i serveis, provocant 
la generació d'ocupació.

2n - Amb l'aprovació dels Pactes de Toledo amb el suport de totes les forces polítiques i 
socials, en 1995.04.06, es va establir el full de ruta per assegurar l'estabilitat financera i 
les  prestacions  futures  de  la  Seguretat  Social.  Era  necessari  crear  un  òrgan  que 
permetés donar estabilitat institucional i social al nostre Sistema Públic de Pensions, hi 
participen totes les forces polítiques i els agents socials, per evitar que qualsevol govern 
de torn pogués prendre mesures unilaterals. 

3r - Per primera vegada es va preveure, mitjançant la  Llei 24/1997, de 15 de juliol, de  
consolidació  i  racionalització  del  Sistema  de  Seguretat  Social,  en  l’article  11,  la  
revaloració automàtica del conjunt de les pensions amb l'IPC, i l'any 2001 es va crear el 
Fons de Reserva de la Seguretat Social, regulat per la Llei 28/2003, de 29 de setembre,  
reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social; segons l'informe preceptiu anual 
de la Seguretat Social al  Congrés dels Diputats al desembre de 2011,  en plena crisi 
econòmica, disposava de 66.814'993 milions d’€.

4t - La taxa de reemplaçament del nostre Sistema Públic de Pensions ronda el 80%, una 
de les més altes de l'OCDE; les baixes pensions no són conseqüència de l'estructura del 
sistema,  són  provocades  pels  baixos  salaris  amb  baixes  cotitzacions  i  les  carreres 
laborals  discontínues;  a  data  d’1  de  febrer  de  2017,  la  mitjana  de  les  pensions  de 
jubilació dels homes era de 1.226'17 € al mes, i la de les dones era de 773'13 €, amb un 
diferencial de menys del 36'95 %. Com en altres aspectes de la vida social i pública, una 
vegada més les dones estan pagant les conseqüències de la discriminació històrica que 
pateixen.  El  conjunt  de les  pensions  mínimes,  incloses  les  del  SOVI,  fins  i  tot  amb 
l'increment experimentat superior a l'IPC durant els anys 2004-2011,  té unes quanties 
inferiors  al  límit  de  pobresa  de  la  nostra  comunitat.  Continua  sense  resoldre’s  el 
problema de les  pensions de viduïtat.  L'aplicació  de  la  "Disposició  addicional  trenta.  
Pensió de viduïtat a favor de pensionistes amb 65 o més anys que no percebin una altra  
pensió  pública,  de  la  Llei  27/2011,  d'1  d'agost,  sobre  actualització,  adequació  i  
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modernització del sistema de Seguretat Social", hauria representat una millora per a una 
gran majoria de persones perceptores de la pensió de viduïtat, però des de l'any 2012, 
mitjançant  els  Pressupostos  Generals  de  l'Estat,  aquesta  mesura  continua  tenint 
paralitzada la seva aplicació.

5è - La crisi econòmica i les mesures que s'han adoptat per superar-la, entre d'altres: les 
retallades en tots els sistemes de protecció social (sanitat, ensenyament, dependència, 
serveis socials), les dues reformes laborals imposades, el no-increment del Salari Mínim 
Interprofessional  amb  l'IPC,  les  polítiques  actives  d'ocupació  finançades  des  de  la 
Seguretat  Social,  han  provocat  una  caiguda  accelerada  de  l'ocupació,  una  baixada 
generalitzada  dels  salaris,  amb una  disminució  dels  ingressos  a  la  Seguretat  Social 
sense  precedents.  Les  hores  setmanals  treballades  en  el  segon  trimestre  de  2008 
(722.012.500), respecte a les treballades en el primer trimestre de 2017 (609.969.800), 
van significar en negatiu 112.042.700 hores setmanals menys. Això representa menús de 
2.801.067 treballadors a jornada completa; la caiguda d'hores treballades està provocant 
la precarietat laboral, que, sumada a la baixada generalitzada dels salaris, està generant 
treballadors pobres. I hem de tenir present que hi ha 1.394.700 llars amb tots els seus 
actius en atur.

6è - No s'ha complert la normativa inicial que regula el Fons de Reserva, en retirar entre 
els anys 2012 i 2016 quantitats anuals superiors al 3 %; en total, s'han retirat 67.151 
milions d'€, i  s'hi han de sumar les quantitats retirades entre els anys 2012 i 2015 dels 
excedents de les mútues d'accidents de treball,  8.129 M €.  Així,  en cinc anys,  s'han 
consumit 75.280 milions d’€. Actualment, segons l'últim informe al Congrés dels Diputats, 
el Fons de Reserva el 31 de desembre de 2016 era de 15.020’039 milions d’€, i aquestes 
existències en gran mesura són degudes als rendiments que han generat les inversions 
del Fons, més de 26.000 milions d’€ fins a aquesta data, quantitat que no arriba per a 
pagar dues mensualitats. ¿Com és possible que, de forma unilateral, sense haver tingut 
cap reunió amb el Pacte de Toledo i els agents socials, s'hagi buidat el Fons de Reserva?

7è - Com és possible que es reformi de manera unilateral el Sistema Públic de Pensions 
mitjançant la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i  
de l'Índex de Revalorització del Sistema de Pensions de la Seguretat Social, sense previ 
acord del Pacte de Toledo i els agents socials, amb l'informe desfavorable del Consell 
Econòmic i Social d'Espanya i les mocions en contra aprovades en algunes corporacions 
locals de Catalunya, entre elles l'Ajuntament de Barcelona?
El Sistema Públic de Pensions no ens l’han regalat, és fruit del treball de tota la societat,  
de la lluita dels i  les treballadors/es i  les seves organitzacions sindicals i  és un dels 
millors d'Europa.

Senyores i senyors  diputats i responsables dels agents socials, com en altres ocasions, 
el Consell de la Gent Gran de Catalunya exposem que la nostra fonamental preocupació 
és la societat que deixarem als nostres fills/es i néts/es, que és fonamental per a ells, i 
per això no podem permetre que es debiliti el nostre principal sistema de protecció social, 
el Sistema de Seguretat Social.

Per tot l'anteriorment exposat, sol·licitem al conjunt de formacions polítiques  i els 
agents  socials  que,  en  les  deliberacions  del  Pacte  de  Toledo  i  en  el  posterior 
desenvolupament normatiu, es tinguin en compte les nostres reivindicacions, que 
en aquesta matèria, fonamentalment, passen per:
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1r - Instar al Govern de l'Estat que s'efectuïn les reunions urgents que siguin necessàries 
del Pacte de Toledo i els agents socials, per estudiar els mecanismes a aplicar perquè de 
forma permanent es garanteixi la suficiència financera del Sistema de Seguretat Social.

2n - Que s'estudiïn els mecanismes necessaris per superar l'efecte negatiu en els actuals 
i futurs pensionistes que té i tindrà l'aplicació de la  Llei 23/2013, de 23 de desembre,  
reguladora  del  Factor  de  Sostenibilitat  i  de  l'Índex  de Revalorització  del  Sistema de  
Pensions de la Seguretat Social.

3r  -  Plena  aplicació  de la Llei  27/2011,  d'1  d'agost,  sobre  actualització,  adequació  i  
modernització del Sistema de Seguretat Social, inclosa la "Disposició addicional trenta,  
referent a la pensió de viduïtat”, última reforma pactada amb els agents socials.

4t - Creació d'un nou marc de relacions laborals, pactat, que superi les conseqüències de 
les dues reformes laborals imposades.

5è - Increment gradual del Salari Mínim Interprofessional perquè, en una legislatura, sigui 
equiparable al 60% del salari mitjà, segons recomana la Carta Social Europea.

6è - Plena aplicació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva  
de dones i homes.

7è - Que el conjunt de les pensions mínimes s'incrementi per sobre de l'IPC, perquè les 
seves quanties siguin superiors al límit  de pobresa. Les quanties de les pensions no 
contributives i les del SOVI estan pròximes al límit de pobresa severa; així doncs, és 
urgent el seu increment.

8è - Recuperació del poder adquisitiu perdut pel conjunt de les pensions des l'any 2011.

9è - Recuperació del nivell existent el 2011 del Fons de Reserva per poder afrontar la 
pressió que el sistema de pensions tindrà amb motiu de la incorporació de la generació 
del  baby  boom  (els  nascuts  entre  1958  i  1978);  i  supressió  de  la  normativa  legal 
imposada que ha permès retirar del Fons de Reserva més del 3% inicialment previst, i 
que qualsevol retirada superior al 3% hagi de ser objecte d'acord en el Pacte de Toledo.

10è - Que les polítiques actives d'ocupació consistents en deduccions en les cotitzacions 
siguin finançades des de la fiscalitat general.

11è -  Cap reforma del  Sistema de Seguretat  Social  sense  previ  acord  del  Pacte de 
Toledo i els agents socials. ...”

S’aprova per unanimitat.

3.2.- Precs i preguntes
(01:41:22 – 01:54:22)

El senyor Güell diu que el grup de GIC fa una proposta pel tema de l’aigua, que ‘sha 
parlat  abans,  que  insisteixen  en  l’assessorament  i  informació  per  negociació  amb 
aquestes empreses com Sorea i  que per tal  que això és pugui, almenys provar,  han 
recollit un llistat d’associacions, que ja ho enviaran per escrit, que treballen aquets tema, 
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que tenen assessoria local i legal per negociació: AMAP (Associació de Municipis per 
l’aigua pública) que és una agrupació de municipis de diferents comarques;  Aigua és 
vida, que és una altra associació i FIAP.

Creu  que  formar  part  d’aquestes  associacions  pot  portar  avantatges.  Que  seria 
interessant contactar-hi per saber tarifes, avantatges... que potser per ara no interessen, 
però que més endavant potser si. Que moltes dels municipis associats, han passat de 
tenir un contracte de molts anys com és el cas de Castellcir, a poder-se’n sortir abans.
A més, l’ACM no per l’aigua, sinó per altres agrupacions, ofereix una central de compres 
per l’electricitat, assegurances, pel gas natural, maquinària...

El senyor Guiteras respon que ja hi estan.

El senyor Güell afegeix que tenia el compromís de contestar de la reunió anterior, en 
relació a l’informe del senyor Jou, sobre l’amplada del camí de la Penyora, fase III i IV,  
comenta que se l’ha llegit  i  el  que s’hi  justifica és que en un punt  concret del camí, 
l’amplada general que és de 130 és baixa efectivament, però allà menciona fins a 7m, 
enlloc diu 6,5, que és l’amplada que es va mesurar i diu que vol fer constar que en la 
fase III hi ha un punt amb una amplada de 6,5 i que en l’informe no es justifica, diu que si  
que és més estret, però fins a 7, no 6,5. Demana que això consti.
I afegeix que no s’hi pot fer res, però que potser es pot tenir en compte quan aquest 
senyor demani la garantia.

El senyor Rovira contestat que està parlant de l’empresa que va realitzar l’obra i la van 
fer conforme al projecte redactat per l’enginyer.

El senyor Guiteras diu que l’amplada que es redueix és la de vianants, però que l’asfalts 
és el mateix a tot arreu.

El senyor Güell diu que hi ha una amplada de 6,5.

El senyor Guiteras afegeix que l’enginyer va dir que en cap moment s’havien tocat les 
propietats dels veïns i que es va seguir el mateix criteri que a la fase I i II de no expropiar 
ningú.

El senyor Güell vol que consti  que a l’informe que se li  ha facilitat es justifiquen 100 
metres i que això dels 6,5 ho haurà d’explicar el senyor Jou, si es considera oportú.

El senyor Guiteras diu que es pot tornar a mirar.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21.24h, de la qual  
en dono fe.

Castellcir, document signat electrònicament al marge
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