ACTE
DATA
HORA
ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de
l’acta de la sessió anterior.
2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia i
dels acords de la Junta de Govern
3.- Pla d’usos i gestió alta del riu Ripoll
4.- Pla bàsic de protecció civil
5.- Ordenança estalvi d’aigua
6.- Aprovació inicial modificació puntual núm.
14 del Pla General, iniciar execució de la
modificació núm. 12.
7.- Modificació puntual del Reglament de
subvencions
8.- Reglament Mercat ambulant
9.- Reglament aparcament Plaça Major
10.- Donar compte liquidació
11.- Reconeixement extrajudicial de crèdits
12.- Adhesió al conveni sobre la laïcitat.
13.- Sobre censos
14.- Assumptes sobrevinguts
15.- Suggeriments i preguntes

PLE ORDINARI
29 D’ABRIL DE 2008
9 DEL VESPRE

PRESIDENT: L’Il·lm. Alcalde
Ignasi Giménez Renom
- Antònia Pérez Ballonga.
- Aleix Canalís Alsina.
- José Eduardo González Navas.
- Jordi Carcolé García.
- Óscar Lomas Cortés.
- Josefa Martínez Romero.
- Glòria Massagué Casals.
- Joan Creus Oliveras.
- Mercè Giménez Renom.
- Gemma Perich Vidal
- Mercè Vallès Corominas.
- Mercé Carbonés Hernández
- Lluís Manuel López Alarcón
- José Antonio López Espinola
- Montserrat Gatell Pérez
- Jordi Roman Clusella
- Francisco Centeno López
- Gemma Ubasart González
- Jordi Permanyer Bellmunt
- Oriol Papell Torras
- Juli Boadella Vergés
Secretari
- José Manuel Fernández
Interventor acctal

Vist que els reunits són el total de membres que legalment constitueixen l’Ajuntament Ple, el Sr.
President declara obert l'acte i s'entra a l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia.
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
Els regidors es donen per assabentats del contingut de l’acta
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT
2.- DECRETS DE L’ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Es dona compte al Ple dels Decrets núm. 273 del dia 3 d’abril al 330 del dia 22 d’abril de 2008.
Es dona compta també dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions del dia 7,
14 i 21 d’abril de 2008.
La Corporació es donà per assabentada
3.- PLA D’USOS I GESTIÓ CONCA ALTA DEL RIU RIPOLL

Vist que el Pla es desenvolupa conjuntament entre la Diputació de Barcelona i l’Obra Social “La
Caixa” en el marc del “Conveni de Col·laboració entra la Caixa d’Estalvis i Pensions i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Pla de gestió integral per a la conservació
dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona”.
Vist que el “Pla d’usos i gestió de la conca alta del riu Ripoll en l’àmbit del Parc natural de Sant
Llorenç del Munt i l’Obac” és establir propostes de gestió i d’actuació d’execució a curs i mitjà
termini per tal de conservar o recuperar l’habitat fluvial i ripari, i els recursos associats a
l’espai fluvial.
Vist que l’àmbit de treball compren 23 km de xarxa fluvial de la conca alta del riu Ripoll en els
termes municipals de San Llorenç Savall i Castellar del Vallès.
L’Ajuntament Ple
ACORDA:
Aprovar el Pla d’usos i gestió de la conca alta del riu Ripoll en l’àmbit del Parc natural de
Sant Llorenç del Munt i l’Obac, redactat per United Reseach Services España, SL
Defensa la proposta el Sr. Aleix Canalis, pel PSC, i que diu es va començar elaborar l’any
2006, i és una actuació conjuntament entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i la Diputació
de Barcelona en el marc del “Conveni de Col·laboració entre la Caixa d’Estalvis i Pensions i la
Diputació de Barcelona per al desenvolupament del Pla de gestió integral per a la conservació
dels sistemes naturals de la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona” . Aquest
estudi avarca 23 km de la xarxa fluvial del riu Ripoll, des del naixement a les Basses de cal
Llogari, al terme municipal de Sant Llorenç Savall, fins a l’alçada de la font de la Riera, (inclou
tots els seus afluents en aquest tram: riera de la Vall d’Horta (6km), torrent del Castelló
(3km). Recordar que més de la meitat de la xarxa estudiada es troba dins el sector oriental del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. L’objectiu del Pla és establir propostes de
gestió i d’actuació conjunta a curt i mitjà termini per tal de conservar o recuperar l’hàbitat
fluvial, i els recursos associats a aquest l’espai.
Com a punt de partida s’ha fet una diagnosi de l’estat actual del riu, recollint diferents
aspectes com :
- Qualitat i quantitat de l’aigua
- Geomorfologia i quines infrastructures hi ha que distorcionen el funcionament natural del riu
(represses, guals...)
- Captacions de recursos hídrics
- Espècies existents
- Espècies invasives; etc.
Derivat d’aquest estudi, el pla preveu fer una quarantena de propostes d’actuacions i mesures
de gestió concretes per tal de millorar, poc a poc, diversos aspectes de la qualitat ambiental
del riu. Aquestes propostes s’han prioritzat primerament a nivell tècnic (de forma coordinada
amb l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall ) i posteriorment a través d’un procés participatiu en
una Sessió del Fòrum Ambiental, val a dir que les prioritzacions que s’han fet tant a nivell
tècnic com a través del procés de participació han estat molt similars i principalment
encaminades a garantir la qualitat i quantitat de l’aigua, així com a la preservació de la fauna i
la flora. Les prioritzacions que s’han fet, formen part de l’annex del document final, i ha de
servir per dotar d’un pes polític a aquesta iniciativa de cara a poder obtenir finançament,
d’altres administracions, per tal de dur a terme les diferents actuacions i accions proposades.
Per últim informar que des de l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall s’ha seguit un procés
paral·lel al seguit aquí Castellar amb l’objectiu de crear sinergies per tal de poder
desenvolupar actuacions d’interès comú.
En torn d’intervencions per ERC el Sr. Oriol Papell, recorda que aquest Pla es va iniciar en la
legislatura passada i per part del grup d’Esquerra, i per això ens alegrem que segueixi en la
línia de portar aquests temes al fòrum ambiental perquè hi hagi un procés participatiu i com
aquest cas es prioritzi un seguit de punt, per això el nostre vot serà a favor.
Per acabar dir perquè no es va seguir el mateix procediment amb la pedrera.
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT

4.- PLA BÀSIC DE PROTECCIÓ CIVIL
Vist que Castellar del Vallès ha de disposar, en compliment de la normativa legal vigent, d’un
Pla de Protecció Civil Municipal, amb l’objectiu d’analitzar i avaluar els riscos del municipi, així
com preveure l’organització municipal davant les diverses situacions d’emergència i sinistre
que puguin ocórrer.
Vist que Castellar del Vallès disposa d’un Pla d’Actuació Municipal per a emergències per
incendis forestals homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya els anys 1996,
1997, 1998 i 2000, i actualitzat anualment des del 1998 amb el suport de la Diputació de
Barcelona.
Vist que Castellar del Vallès disposa d’una Agrupació de Defensa Forestal (ADF) des de l’any
1987, d’una Associació de Bombers Voluntaris des del 1999, i d’un Comitè de Seguretat i Salut
municipal creat a l’any 2001.
Vist que el present Document Bàsic del Pla de Protecció Civil de Castellar del Vallès
s’acompanya d’un manual bàsic d’emergències, d’un catàleg de mitjans recursos, d’un directori
telefònic i, també d’un programa d’implantació i manteniment.
Vist que en un futur s’hauran d’annexar a aquest pla els manuals corresponents als riscos de
nevades, d’incendis, d’inundacions, sísmic, exterior químic, i els riscos recomanats o que es
consideri necessari.
Vist que aquests plans s’hauran de revisar i actualitzar periòdicament.
L’Ajuntament Ple
ACORDA:
Aprovar el Pla de Protecció Civil de Castellar del Vallès, redactat per l’Enginyeria Marsal i
Porta SL. i elevar-lo a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya perquè procedeixi a la seva
homologació.
Presenta la proposta el Sr. Jordi Carcolé, pel PSC, tot dient que aquest Pla Bàsic és,
sobretot, un document de treball, i que es composa dels següents elements:
- un document bàsic, a on es detallen les dades generals del municipi: la seva ubicació, la
orografia, hidrologia, climatologia, dades de població i ubicació en funció de si estan establerts
al nucli urbà, les urbanitzacions o en cases disseminades, la xarxa viària que va des de les
carreteres més importants fins als principals camins rurals i forestals, i la xarxa de serveis
bàsics. Es fa també una anàlisi de risc i es defineixen els elements vulnerables en funció
d’aquests riscos.
- Un manual d’actuació, a on s’estableix l’activació del Pla, el seu nivell (si és alerta o
emergència) i els criteris d’actuació. Es defineixen també l’estructura de qui intervé i quines
són les seves funcions, consells d’autoprotecció, plans d’autoprotecció associats, cartografia...
- Un altre element d’aquest Pla és un Catàleg de mitjans i recursos a on es relacionen dades
diverses com ara Serveis Bàsics, sanitaris, transports de persones i material, queviures, punts
d’aigua, etc.
- També hi ha un programa d’implantació i manteniment del Pla a on s’estableix qui és el
responsable d’implantar i mantenir les diferents parts que integren el Pla
- I finalment una cartografia amb els plànols del terme municipal en general, del nucli urbà i
de les urbanitzacions.
És quan es produeix una emergència quan cal tenir el cap més clar, i quan cal saber
exactament com s’ha d’actuar. Amb aquest Pla s’estableix un manual d’actuació a on s’assigna
de manera clara i específica quina és la responsabilitat de cadascun dels seus integrants i
quines accions han de realitzar per estar perfectament coordinats.
La confecció d’aquest Pla és un pas més dels que s’han realitzat i s’estan realitzant per dotar
Castellar de les infraestructures i les eines necessàries que en el tema de Protecció Civil hem
de tenir.
Actualment tenim en vigència el Pla d’Actuació Municipal en cas d’incendi, que val a dir, és el
risc més important i amb més probabilitats que ocorri dels que ens afecten al nostre municipi.

Hem convocat aquest mes la plaça de responsable del departament de Protecció Civil, i amb
aquest Pla Bàsic de Protecció Civil, ens dotem d’un instrument més per poder afrontar amb
garantia d’èxit situacions d’emergència.
Aquest Pla ha estat confeccionat per una enginyeria externa amb la col·laboració, i vull agrair
des d’aquí la mateixa, de l’ADF de Castellar del Vallès, de SERNA i Bombers Voluntaris, Via
Pública, Policia Local i finalment, i d’una manera molt especial, l’oficina 21.
Abans de portar-lo al Ple ja ha passat un primer filtre del Cap del servei Territorial de Protecció
Civil a Barcelona de la Generalitat de Catalunya, i un cop aprovat s’enviarà a la mateixa per
que sigui homologat.
S’obra un torn d’intervencions amb la Sra. Gemma Perich, per CiU, i que diu que d’entrada
el vot serà favorable, si més no val a dir que el que és important és el treball preventiu de
cara a totes les actuacions respecte a la llei de llicències ambiental i el control exhaustiu de les
empreses en els polígons industrials. Així doncs seria convenient poder fer, de tant en tant,
una avaluació de quin és l’estat dels nostres polígons i activitats.
Per ERC el Sr. Jordi Permanyer intervé per dir que el seu grup també es manifestarà a favor
de la proposta, i val la pena incidir en que ja que fa més de 10 anys que Castellar compta amb
un Pla d’Actuació Municipal d’Emergències per incendis forestals, i que va ser pioner i una
referència a nivell de Catalunya, i entenem que s’hauria d’anar en aquesta mateixa línia amb
el Pla de Protecció Civil.
En torn de replica el Sr. Jordi Carcolé, pel PSC, afegeix que pel que fa al tema de la
prevenció, està clar que la prevenció sempre és important, i que és una manera d’evitar riscos
i emergències. I per això està previst fer una tasca amb les indústries dels polígons per tal
que ens facin una relació dels productes amb els quals treballen i així poder saber quines
indústries poden representar un risc més elevat. També està previst fer cinc subplans, pel risc
d’incendis forestals, que ja està fet, per nevades, inundacions, sísmic i establiments
industrials.
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT
5.- ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ESTALVI D’AIGUA
La protecció del medi exigeix una planificació dels recursos naturals sostenible, on cal utilitzar
racionalment aquests recursos i optimitzar-ne el seu rendiment.
És per això que s’ha cregut convenient redactar una ordenança sobre l’estalvi d’aigua, que en
la mesura possible garantitzarà als ciutadans el dret constitucional de gaudir d’un medi
adequat.
ATÈS el parer de la Comissió d’Ordenances
ATÈS el parer de la Comissió Informativa.
Vistos els articles 21.1) i 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, 66, punts 1, 2 i 3 f) 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, i articles 49 i 22.2 d) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 52.2.d) i 178 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.
A l’Ajuntament Ple es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal sobre estalvi d’aigua.
SEGON.- Exposar al públic aquesta ordenança mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de
la Província durant el període de 30 dies, i si no hi ha al·legacions o suggeriments aquesta
aprovació inicial esdevindrà definitiva.
El Sr. Aleix Canalis, pel PSC, defensa la proposta tot dient que l’objecte d’aquesta ordenança
és vetllar per l’estalvi eficient i per l’ús racional de l’aigua com a bé escàs que és, al mateix
temps que ha de servir per regular la incorporació d’instal·lacions i mecanismes estalviadors
d’aigua als edificis, construccions i noves urbanitzacions amb l’objectiu de reduir-ne el consum
al nostre municipi.

Per desenvolupar aquesta ordenança s’ha utilitzat com a base l’ordenança tipus de la Diputació
de Barcelona i millorada amb experiències d’altres municipis (Sant Cugat, Granollers o Salou)
i amb algun aspecte innovador com és l’establiment de criteris tècnics per l’aprofitament
d’aigües en noves urbanitzacions. La present ordenança és fruit de diversos mesos de treball
dels serveis tècnics municipals i d’un bon nombre de reunions polítiques (comissions
d’ordenances i informatives) que han premés l’elaboració d’un text, al nostre entendre, més
consistent. A part, també s’han realitzat sessions de treball amb professionals del sector de la
construcció que també han aportat la seva experiència i opinions en el desenvolupament del
text.
Entre els aspectes regulats per aquesta ordenança destaquen els condicionants tècnics que
han de determinar la necessitat, o no, d’aplicar mesures d’estalvi o reutilització d’aigua
depenent dels tipus d’edificació, com són entre d’altres: reguladors de pressió i cabal,
captadors d’aigua de pluja; sistemes de Reutilització de l’aigua sobrant de piscines; sistemes
de reutilització d’aigües grises; mesures d’estalvi i tipus de vegetació aconsellada en zones
ajardinades; o també quins plans de contingència que han de desenvolupar les indústries en
casos de sequera o per tal de prevenir i preservar el recurs hídric.
Però més enllà d’aquestes consideracions tècniques, la voluntat d’aquest equip de govern, és
el de vetllar perquè l’esperit que inspira aquesta ordenança es transposi en un futur en els
criteris d’edificació sostenible que hauran de guiar una futura revisió del PGOU, per tal de
garantir que més enllà d’un simple document, aquesta ordenança municipal serveixi per
contribuir a crear una major consciència social, sobre l’ús i la gestió de l’aigua d’ara en
endavant.
En torn d’intervencions per l’Altraveu, el Sr. Francesc Centeno manifesta que els temes que
corren, aquesta ordenança és oportuna i necessària, no podíem dilatar més l’aprovació d’una
norma a nivell local que tractés l’aigua com un bé comú i limitat que cal estalviar. El grup de
l’Altraveu està satisfet del procés de discussió d’aquesta ordenança que ens ha premés
introduir esmenes molt importants pel nostre grup i que creiem que suposen avanços
significatius en un tractament eficient, racional i ecològic del consum de l’aigua en el nostre
municipi, tant en els usos domèstics com industrial. Per primera vegada hi ha una política de
l’aigua que posa l’accent en el control de l’eficiència de la distribució en el tractament d’aigües
grises, en l’aprofitament d’aigües pluvials, en el límit a la utilització de l’aigua per omplir
piscines de qualsevol mena. L’esmenes introduïdes en el text inicial és mèrit de tots els grups
municipals que l’han acceptada, i especialment de l’equip de govern que, en aquest cas, s’ha
mostrat molt obert i receptiu pel que fa a les esmenes proposades.
També val a dir que hem trobat a faltar una planificació d’objectius i valoració de l’eficiència de
la pròpia ordenança, així com destacar la contradicció que suposa aquesta ordenança amb
l’entestament de l’equip de govern i de grups de l’oposició, en el tema de la connexió a la
xarxa Ter Llobregat per abastir un polígon com Can Bages que al nostre entendre és un
despropòsit absolutament
innecessari. Encara ens queda per desenvolupar una nova
ordenança fiscal, complementària a aquesta, que contempli al nostre entendre l’adopció de les
tarifes de consum a la realitat de cada habitatge i que tingui en compte el numero de persones
que hi viuen i que estableixi criteris de valoració.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, per dir que la voluntat de l’equip de govern és poder presentar
aquesta nova valoració tarifaria en el proper Ple.
Per ERC el Sr. Oriol Papell, intervé dient que donaran suport a la proposta ja que és
important donada la sequera que patim, i que cal demanar a la Generalitat i a l’Estat que es
faci una ordenança de nivell més general perquè tots els municipis es dotin duna ordenança
d’estalvi d’aigua
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT
6.- MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 14 DEL PLA GENERAL I INICI EXECUCIÓ
MODIFICACIÓ NÚM. 12
A) EXPOSICIÓ D’ANTECEDENTS I DE DRET DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 14 DEL

PLA GENERAL
ATÈS que l’objecte de la present modificació puntual número 14 del Pla General és ajustar les
localitzacions del sistema d’espais i lliures i d’equipaments amb un doble objectiu:
- millorar l’ordenació urbanística del sistema d’espais lliures.
- Situar els equipaments públics allò on són més necessaris per la població.
- Augmentar la reserva de sòl destinat a equipament per a possibilitar la implantació d’un
nou centre educatiu.
ATÈS que les localitzacions on afecten els canvis són les següents:
a) solar situat al costat del CEIP Bonavista, entre l’escola i la Plaça Lluís Companys i els
patís posteriors de les vivendes del carrer Puig de la Creu.
b) Solar delimitat pel camí d’accés a Can Casamada, la ronda Llevant i el solar de les
pistes d’atletisme municipals, incloent part del solar de les pistes sense ús.
c) Terreny en sòl urbanitzable programat situat dins l’àmbit del Pla Parcial de Can Bagés.
ATÈS el que disposa l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova
el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, pel que respecte a la tramitació de plans
d’ordenació urbanística municipal, i el que disposa el seu Reglament que la desplega.
B) EXPOSICIÓ D’ANTECEDENTS I DE DRET PER A L’EXECUCIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 12
Vista la voluntat de portar paral·lelament els tràmits que puguin afectar els equipaments
educatius, a fi i efecte d’obtenir la seva titularitat i posterior cessió a la Generalitat de
Catalunya per a la construcció de centre escolar.
ATÈS el que disposa l’article 10 de la Llei d’Expropiació forçosa que per iniciar un procediment
expropiatori és imprescindible la declaració d’utilitat pública de l’expropiació, llevat que estigui
implícita en l’aprovació de projectes i figures de planejament.
L’Ajuntament Ple
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar de manera inicial la modificació puntual núm. 14 del Pla General per
ajustos en els sistemes d’espais lliures i equipaments, d’acord amb la proposta tècnica
redactada pels serveis tècnics municipals i que s’annexa a la proposta.
SEGON.- Exposar l’expedient al públic durant el termini d’un mes a partir de la publicació de
l’edicte al Butlletí Oficial de la Província i en dos diaris simultàniament al tràmit d’informació
pública, concedir audiència als Ajuntaments de l’àmbit territorial dels quals confini amb el
nostre terme municipal i sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Declarar d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació d’una porció de terreny front a
la ronda de Llevant d’una superfície aproximada de 6.000 m2 i que es contempla en la
modificació puntual núm. 12 del Pla General actualment en curs, com equipament educatiu i
que limita amb la porció d’equipament del Pla Parcial ampliació Els Fruiters.
QUART.- Iniciar la tramitació de la relació de bens, drets i propietaris afectats, als efectes
de la informació pública que prescriu l’article 17 i 18 de la Llei d’Expropiació, de l’anterior
terreny.
Presenta la proposta el Sr. Pepe González, pel PSC, explicant que es presenten tres temes
diferents, modificació puntual núm. 14 del Pla General que afecta a dos solars diferents i
també s’inclou l’inici de l’execució de la modificació núm. 12. L’objecte d’aquesta modificació
és ajustar les localitzacions del sistema d’espais lliures i d’equipaments amb un doble objectiu,
millorar l’ordenació urbanística del sistema d’espais lliures i situar els equipaments públics allà
on son més necessaris per la població, augmentar la reserva de sol destinat a equipament per
atendre les demandes educatives. Les localitzacions on afecten els canvis són el solar situat al
costat del CEIP Bonavista d’uns 2.000 m2, el solar entre Can Casamada i la ronda Llevant, i un
terreny en sòl urbanitzable programat situat dins de l’àmbit del Pla Parcial de Can Bages.
El terreny situat a la zona del Bonavista esta qualificat com d’espais lliure, places i jardins
urbans, és un terreny sens edificar. Pel que fa al de la ronda de Llevant està qualificat com

d’espai lliure de 6.380 m2 i un altre de petit d’uns 1.000 m2 d’equipament esportiu, també
està sense edificar i el solar és de propietat municipal. El tercer està format per dues porcions
de terreny que formen part del Pla Parcial de Can Bages, la seva qualificació és d’equipament,
clau C, i també el solar és de propietat municipal; en total l’espai afectat són 18.324 m2.
Sobre el tema de la 7a escola lligada al mapa escolar municipal és un dels temes més
debatuts, tot seguit passa a enumerar les reunions que s’han efectuat per aquest tema.
Com es sabut per tothom en el casc urbà no tenim ni un pam de terreny que estigui qualificat
com equipament, després de molts anys tenim barracons al pati d’una escola. Els problemes
amb el solar de la sisena escola que tenia greus afectacions han contribuït a endarrerir el
procés i ha incrementat en dos milions el cost de l’escola. Totes aquestes raons ens porten a
fer un treball exhaustiu sobre la situació de l’escola en el nostre municipi, clarificar i donar
solucions al tema de la programació dels equipaments educatius en els propers deu anys.
Totes aquestes raons ens han portat a apostar pel solar ubicat a la ronda Llevant amb el camí
de Can Casamada, ja que és la millor opció de les vuit opcions estudiades.
També amb aquesta proposta iniciem el procés de declarar d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels terrenys privats que limita el pla parcial dels Fruiters, tràmit previ a l’inici de
l’expropiació, malgrat que considerem que aquest solar no és la millor opció per la instal·lació
d’un equipament escolar.
S’obra un torn d’intervencions, per CiU la Sra. Montse Gatell comença dient que el grup de
CiU demana el vot per separat dels primer-segon acords (que fan referència al terreny de les
pistes de cross) i el tercer-quart (que fan referència al terreny d’ampliació dels Fruietrs).
El Sr. Alcalde li contesta que en un principi no està prevista la votació separada.
Continua la Sra. Gatell tot dient que el demanar el vot separat era perquè són dues coses
molt diferents, dues modificacions una que ja està iniciada i l’altra que és un tràmit posterior
per tal de trobar un espai per ubicar-hi una escola que necessiten en el municipi. La votació
separada era perquè aquestes dues ubicacions per l’eventual escola no tenen res a veure l’una
amb l’altra.
No estem d’acord amb la ubicació que proposa l’equip de govern a les pistes de cross, seguim
mantenint la proposta que ja vam fer a finals de la legislatura passada, que és la d’ubicar
l’escola als Fruiters. S’han inclòs els acords tercer i quart que són els que fan referència a la
modificació núm. 12 al punt número 6 d’aquest ple a petició de CiU, però no ho votarem a
favor si ho hem de votar tot junt. Trobem diverses dificultats a l’hora de situar la setena escola
en aquesta ubicació, és una zona verda consolidada i de qualitat i construint-hi una escola,
s’obre la possibilitat d’un altre front d’urbanització, que no creiem que sigui òptim; també
perquè en aquest tram, la Ronda és una via ràpida i de molt trànsit, ja que molts dels vehicles
van al polígon industrial.
A part d’això, hem de parlar també del procés que s’ha seguit en la presa de decisions i en els
mecanismes de participació que s’han dut a terme. Al mes de febrer, l’equip de govern
assisteix a una assemblea del CAC i anuncia la ubicació de la setena escola al cross,
posteriorment, i al menys en tres ocasions. Fa pública aquesta decisió abans de buscar el
consens amb la resta de grups polítics (3 notícies de L’Actual, els dies 29 de febrer, 7 de març
i 28 de març), es convoca el Consell escolar per informar-ne el dia 5 de març; es proposa el
tràmit d’inici per al ple del 8 d’abril i, per l’oposició de l’AV, ERC i CiU, es treu el punt de l’ordre
del dia, convocant-se, a la fi, dues reunions per parlar-ne: el 10 i el 17 d’abril. En aquestes
dues reunions, l’equip de govern aporta un document on es recullen les propostes dels
diversos grups i s’especifiquen els avantatges i inconvenients de cadascuna de les propostes.
Per aquelles coses de la vida, la proposta que té més avantatges i menys inconvenients, és la
del PSC. Després d’estudiar el document i de modificar-lo amb les aportacions que en fa CiU,
s’arriba a l’acord que es portarà al ple també l’inici de la tramitació per declarar d’utilitat
pública i convertir en zona per a equipament educatiu el solar dels Fruiters, sense descartar el
del cross. En aquesta darrera reunió, CiU proposa que s’iniciïn els tràmits per reservar sòl en
les diferents zones que es poden tenir previstes i que l’equip de govern va presentar com a
mapa escolar: és a dir, incloure-hi també la zona per al 3r institut i un solar a prop de l’Era
d’en Petasques. Aquesta era la previsió que tenia l’antic govern municipal (tret de la parcel·la

del cross). Una de les raons a la que l’equip de govern dóna més importància per descartar
algunes de les propostes presentades pels grups és el temps: quant de temps es necessita per
enllestir tots els tràmits per poder cedir els espais a la Generalitat. És cert que la zona del
Fruiters vol una tramitació més llarga (uns 15 mesos), però també és cert que és força
improbable que abans d’aquests 15 mesos, la Generalitat estigui en disposició de començar les
obres de la setena escola quan encara no ha començat les de la sisena (que fa 4 anys que està
a l’espera), i quan encara falten tràmits com l’adjudicació de la redacció del projecte, la
licitació de les obres, el començament de les obres. Per tant, no creiem que la raó de la
“pressa” ens hagi de portar a prendre decisions poc meditades o que, en principi, semblen no
ser objecte de consens polític i ciutadà.· La precipitació de l’equip de govern els ha fet ser
imprudents. Esbombar una decisió unilateral a dreta i esquerra i després buscar el consens, és
certament difícil. Com que no és la primera vegada que l’equip de govern actua d’aquesta
manera, els demanem que siguin més curosos a l’hora d’intentar buscar aliances, perquè el
sentiment que ens queda als altres és que si no fa falta per aprovar un tema, la nostra opinió
és completament obviable, i només serveix quan no han trobat l’acord amb cap altra força
política. No volem dir que no ho puguin fer així, que sí que poden i és completament
defensable, només diem que a nosaltres no ens està bé, per tant, la nostra posició és que no
donem suport a la ubicació de la setena escola al cross. Hauríem volgut un acord de ple amb
l’inici de la tramitació per reservar diferents parcel·les per a equipaments educatius,
consolidant així el pretès “mapa escolar” que es va anunciar com la gran novetat d’aquest nou
govern, però que de moment queda en no res ja que només és una declaració d’intencions que
no estem d’acord que s’hagi descartat la ubicació d’un centre escolar a l’Era d’en Petasques
que sí estem d’acord amb la ubicació d’un escola als Fruiters
Per tot això, i com que no s’ha permès votar per separat les dues propostes que conformen
aquest punt de l’ordre del dia, el nostre vot no és favorable a l’acord d’eliminar la zona verda
de les pistes d’atletisme, per ubicar-hi una escola que podem posar en una altra banda, per
exemple, a la Ronda-Fruiters.
Intervé per part de l’Altraveu el Sr. Francesc Centeno tot manifestant el vot en contra
d’aquesta modificació, tot i que en algun aspecte si que hi estaríem d’acord, com és el referent
al solar situat al costat del CEIP Bonavista i la parcel·la que limita amb el pla parcial
d’ampliació els Fruiters, però l’equip de govern presenta tot un pack per obligar-nos a acceptar
la seva proposta d’ubicació de la nova escola al costat de les pistes d’atletisme, cosa que hi
estem radicalment en contra.
És cert que cap de les alternatives satisfà al cent per cent, per que no n’hi ha cap que sigui
ideal i absenta d’inconvenients, però també és cert que n’hi ha alguna que presenten
inconvenients més greus que d’altres. El principi que guia al grup de l’Altraveu alhora de
valorar cadascun d’aquests llocs, és que creiem que una escola ha d’estar al costat de la
població que l’utilitza i que ha de permetre que els infants s’hi puguin desplaçar a peu sense
riscos i la proposta que es presenta no compleix cap d’aquests requisits, alhora que n’afegeix
altres problemes igualment greus.
Malgrat haver-nos fet tota una descripció i enumerat un per un els punts de vista, trobem a
faltar-ne un que per nosaltres és el més important, és el punt de vista dels infants, ja que una
escola és un equipament per infants, per tant aquest ha de ser únic i el principal punt de vista
a tenir en compte. La ubicació de la nova escola al costat de les pistes d’atletisme no fa sinó
instaurar el principi que per anar a escola cal anar en cotxe, aquesta ubicació està fora de tot
radi d’influència de la seva població potencialment usuària.
Així doncs aquesta ubicació no fa sinó incrementar els problemes de mobilitat i que representa
una de les pitjors alternatives possibles. Planta la primera pedra a l’altra banda de la ronda per
continuar edificant i creixent una zona que hauríem de preservar, suposa un perill innecessari
pels infants que hauran de creuar aquesta via, tot això ens passa per la més absoluta
imprevisió per part dels governs anteriors i que es van dedicar a donar autoritzacions
d’urbanització en espais lliures i verds, sense pensar en els equipaments que serien necessaris
per donar servei a l’increment d’aquesta mateixa població. Fa tres dies molts dels habitatges
del Pla de la Bruguera no existien, fa tres dies que la Soleia del Cosidor eren espais sense

urbanitzar, fa tres dies que l’espai Tolrà era un immens solar sense construir, en qualsevol
d’aquest espais hagués cabut una escola, però els responsables polítics d’aquell moment no hi
van pensar, van preferir pujar a la febre d’afavorir l’especulació urbanística fent una greu
omissió del seu deure de vetllar pel bé de tots. Ara hem de trobar ràpid una solució, una mala
solució, a aquella manca de previsió, però això no pot ser excusa perquè continuem fent les
coses tant malament i la proposta que avui es presenta continua en aquesta d’improvisació i
despropòsit. Nosaltres oferim dues alternatives, tot i que dolentes no presenten tants
inconvenients, i respecten el principi bàsic que una escola ha d’estar al costat de qui la fa
servir i que ha de garantir el dret de poder anar caminant. Aquestes alternatives són la
ubicació a l’extrem de la plaça de l’Espai Tolrà, actualment aparcament, i l’altra és l’espai que
actualment ocupa l’eskate park.
Si es cert que no hi ha cap grup municipal que recolzi la proposta, vol dir que tenen el vot del
regidor trànsfuga, tal i com van fer amb el tema de la Pedrera de Vallsallent, torno a repetir
que el manament d’aquest poble és que es busqui el consens, es busqui un pacte amb un dels
tres grups de l’oposició. Si els grups polítics no som capaços de posar-nos d’acord en quina és
la millor alternativa per la ubicació de l’escola, organitzem una consulta popular explicant quin
son els avantatges, els inconvenients, les alternatives, de cada una de les propostes i que
sigui la ciutadania qui decideixi.
El Sr. Jordi Permanyer per ERC demana també en que es faci la votació separada, ja que
són dos acord que es poden votar per separat, si no es fa és per voluntat política ja que la Llei
ho permet.
Manifesta que en votació conjunta la postura del grup d’ERC serà en contra, i si es fa per
separat en contra de la modificació núm. 14 i a favor de la modificació núm. 12.
Continua la seva exposició dient que abans de la revisió del Pla General del 99, encara estava
per urbanitzar la Soleia del Cosidor, Ca n’Oliver i Can Carner, nosaltres con ERC i
conjuntament amb Iniciativa per Catalunya vam presentar un contenciós per retocar la Soleia
del Cosidor, Ca n’Oliver i Can Carner, pel tema del equipaments i del creixement, no ens en
van sortir i va tirar endavant, i a l’entrar la llicència per urbanitzar aquestes zones es va iniciar
la revisió del Pla General quan aquestes zones del pla especial ja havien tirat endavant.
També hi ha altres casos, en la zona de la ronda fins arribar a la rotonda de la dona acollidora,
l’Ajuntament hi tenia una zona d’equipaments, posteriorment es va fer un canvi a fi i efecte
de poder urbanitzar aquella zona i així contribuir a pagar les obres de la ronda. Amb tot això
vull dir que equipament en el nucli urbà en podíem tenir sinó hagués estat per aquestes tres
decisions amb el vot en contra d’Esquerra Republicana. Però ara també n’hi ha d’alternatives,
antiga fàbrica Playtex, Era d’en Petasques, però tenim la sensació que no hi ha hagut mai
voluntat de l’equip de govern per arribar a consens i hem insistit varies vegades en que calia
un pacte d’equipaments educatius a la nostra Vila, no només a nivell de grups polítics, sinó
amb tota la comunitat educatiu; i com ha dit el regidor de l’Altraveu, dir que aquests temes si
que s’ho valem per fer, si cal, una consulta popular.
Continua el Sr. Jordi Roman, regidor no adscrit, i aclareix que un trànsfuga es una persona
que es canvia de partit, i no és el meu cas, jo no estic en cap partit.
És veritat que l’anterior govern en el qual jo era membre i m’incloc es va fer una previsió
d’usos i espais municipals. Alguns pot agradar més o menys, però es va fer amb consens i
l’aprovació d’un Projecte Educatiu de Ciutat adequant-se a les necessitats i realitat del
municipi. En aquest mateix Projecte Educatiu de Ciutat el seu objectiu 2.1 fa referència a
completar la xarxa escolar per a tots els trams d’edat i la dotació efectiva dels recursos
necessaris. És evident que a Castellar volem una educació digne i de qualitat, i evitar així els
famosos bolets escolars que han sorgit fruit no de la falta de previsió com alguns ens han
acusat a l’anterior govern, sinó per la realitat del municipi i la mobilitat geogràfica de la seva
ciutadania.
La sisena escola com sabem es troba encallada amb problemes d’estructuració i clavegueram i
unes obres que encara no han començat. Fet que incrementa la urgència de la construcció de
la setena escola. La ubicació d’aquesta setena escola se’ns presenta, des de el meu punt de
vista, principalment en dos sectors, un al costat de les pistes d’atletisme i l’altre correspon a

l’ampliació dels Fruiters. Totes dues opcions a nivell tècnic són viables i les més efectives en la
gestió i la seva tramitació posterior. L’Àrea de la Ronda Tolosa al costat de les pistes
d’Atletisme és de titularitat municipal, fet evident que agilitza els tràmits i cost dels terrenys.
D’altra banda, en relació a l’ampliació dels Fruiters és de titularitat privada, i com sabem el
seu pendent està en el 19.9%, el límit de la llei.
Aquestes propostes s’han presentat en comissió informativa i per les seves consideracions en
tràmits urbanístics, pressupost econòmic i terminis establerts, són les recomanables pels
tècnics municipals. També és veritat que s’han presentat en l’estudi d’altres propostes per la
ubicació de l’escola com ara a l’Espai Tolrà, el terreny al costat del Skate, la zona de la Paytex,
la Plaça Catalunya, etc., i escoltant les propostes dels altres grups municipals haig de
reconèixer que hi ha propostes interessants i que no em desagraden, i m’estic referint en
concret a l’Espai Tolrà una proposta totalment cèntrica, però que s’han de tenir present els
inconvenients que comportaria com a pèrdua de zona verda si ens referim a la plaça exterior o
bé la pèrdua d’usos interns de l’Espai Firal així com també caldria la seva reconversió d’ús
privat a públic estimat segons les fonts municipals en tres milions d’euros. D’altra banda, la
zona de la Playtex també molt ben situada estratègicament però que topa amb els
inconvenients d’ésser sòl industrial i que en el Ple de febrer la vam votar favorablement com a
sector d’Àrea Residencial Estratègica suspenent la llicència d’obres temporalment per un any.
En definitiva, personalment no tinc cap interès en què la ubicació de l’escola és faci en un lloc
ho un altre, el que si que és veritat és la realitat i l’objectiu comú que tenim avui aquí, que
necessitem una nova escola. Per aquesta raó, la intenció inicial del meu vot era abstenir-me.
Avui cada partit ha posat sobre la taula els seus interessos, cadascú ha defensat la seva
proposta i ningú ha mogut fitxa per negociar ni arribar a un acord. Davant aquesta situació,
continuaríem discutint com ja portem mes de dos mesos sense arribar a un acord.
Senyor Alcalde, vostè sap que fins ahir al vespre estàvem parlant d’aquest tema, i sap
perfectament que no comptava amb el meu suport. Finalment, hem arribat a un acord i el
votaré favorablement perquè com vostè sap per a modificacions del Pla General es requereix
majoria absoluta que el seu equip de govern no té.
El voto favorablement perquè han passat dos mesos i encara no hem arribat a cap acord, a
més a més ja s’han exposat aquí que si que és veritat que les dues propostes presentades per
l’equip de govern són les alternatives més factibles i viables, així ens ho han facilitat en
l’anàlisi tècnic d’avantatges i inconvenients de cada proposta. També ha comptat amb la
presentació al Consell Escolar, i l’alternativa d’ubicar un nou circuit de cross per al CAC
Avui dono la majoria a l’equip de govern per desencallar un tema important, dono el vot
favorable a una proposta única i exclusiva de l’equip de govern, així torno assumir el risc i les
crítiques que això comportarà per part d’alguns sectors de l’oposició, però no tindré por de
reconèixer el meu error en públic si és el cas. Però el que tinc clar és que jo no posaré traves
al desenvolupament municipal en una matèria tant important com són els recursos educatius.
Perquè la meva voluntat no és la constant negativa a l’equip de govern perquè la seva gestió
municipal no prosperi. Per sort, jo no estic en campanya electoral i puc veure les coses amb
altres ulls que no el constant posicionament de traves perquè les coses no surtin endavant.
S’obra un torn de repliques amb el Sr. Pepe González pel PSC, tot referint-se a la zona dels
Fruiters que no la consideren la millor zona per fer un equipament escolar, entre d’altres per la
pendent que té i perquè hi passa un torrent pel mig, apostem per una solució de 4.000 m2
que no són nostres, amb l’agravant que no n’hi ha prou, una escola necessita com a mínim
8.000 m2, la proposta inicial era fer una expropiació pactada, per un sol que no era
urbanitzable. Siguem realistes és millor un solar que ja sigui de propietat municipal.
També s’ha parlat del solar de la Playtex, però val a dir que és un solar de propietat privada i
a més és sol industrial, i que la seva adquisició costa 8,5 milions d’euros, igualment en la zona
de l’espai Tolrà, que dona un determinat servei que és un equipament important i no volem
renunciar a la plaça.
Després estudiar totes les opcions, n’hi ha una que ens agrada bastant , que és la que
proposem, i l’altra que és viable i que també vinculem.
Per CiU la Sra. Montse Gatell intervé per dir que després d’escoltar les intervencions que ha

fet el PSC està claríssim que només hi ha una opció, que és la seva.
L’interès que mostren és en trobar alternatives a una propostes que ens presenta l’equip de
govern i no ens ha està bé.
El Sr. Francesc Centeno per l’Altraveu també exposa que l’equip de govern no tenia cap
interès en arribar un acord. El que cada grup polític tinguem una proposta diferent, més que
un inconvenient per vostès hauria de ser un motiu d’alegria perquè tenen a on triar i qualsevol
de les opcions que defensen d’aquests grups, podria ser una proposta legitima.
El Sr. Jordi Permanyer per ERC diu que en cap moment el seu grup ha defensat la ubicació
de la setena escola als Fruiters. Pensem que l’equip de govern hauria de veure que alguna
cosa passa, perquè quan els grups de l’oposició, en un tema tant important, ens posem
d’acord per rebutjar una proposta concreta, però alhora estem disposats a renunciar a
plantejaments propis, ERC al Sant Esteve, per arribar a un consens de tots, i això no s’ha
provat, no hi ha voluntat.
El Sr. Alcalde pren la paraula tot dient que no és tant els 150.000 € que pugui costar
l’expropiació dels Fruiters, i si no es vol fer això s’ha d’iniciar un procés expropiatori que no
sabem quan pot finalitzar, de tal manera que entenem que s’ha de donar una resposta
satisfactòria a la demanda que ens fa el Departament de la Generalitat de Catalunya, i oferir
aquest terrenys tant aviat com sigui possible, que és així com des de la Delegació Territorial
ens ho han demanat, com també amb les reunions que hem tingut amb el Departament i
altres instàncies, per això penso que aquesta és la nostra obligació. També comentar sobre
l’Espai Tolrà que si que es va aconseguir tota una sèrie d’equipaments, una plaça, una zona
verda i a més a més un equipament d’oci, però hi va haver-hi una contrapartida important, i
és que no va haver-hi cap habitatge protegit en les tres promocions que es van fer de l’Espai
Tolrà.
Sobre el tema de les rondes sembla ser que en el seu tram inicial no hi passin gaires cotxes,
en el tram final tampoc hi passin masses cotxes, i tots els cotxes es concentren en el tram on
s’ubicarà l’escola, aquesta densitat circulatòria només en un tram específic de la ronda sembla
sorprenen.
De les propostes que s’han presentat hi ha hagut un anàlisi tècnic al darrera, no se n’ha
desmerescut cap. Penso que estem en una situació que s’ha desbloquejar i el més problemàtic
és explicar a la població com no podem arribar a un acord sobre aquesta qüestió. Crec que la
nostra obligació com a govern és oferir aquests terrenys com més aviat possible al
Departament d’Educació, perquè no ens trobem en una situació con aquesta, que és critica, en
un futur.
VOTACIÓ: LA PROPOSTA FOU APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, AMB EL SEGÜENT
RESULTAT:
Vots a favor: ONZE (11) dels regidors del PSC, i regidor no adscrit
Vots en contra: DEU
(10) dels regidors de CiU, ERC i Altraveu
Abstencions : CAP
( 0)
7.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT DE SUBVENCIONS
Per acord de l’Ajuntament en Ple de 30 de gener de 2007, s’aprovà inicialment el Reglament
de l’activitat de Foment i les Bases generals reguladores de la concessió de subvencions, a
l’empara del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003.
L’esmentat Reglament i Bases s’exposen en el seu moment al públic (BOP núm. 41 de 16 de
febrer de 2007) i aquest acord inicial esdevingué definitiu, atès que no hi haguérem
reclamacions.
No obstant s’observa una condició establerta en el Reglament que pot dificultar la gestió de
l’atorgament de les subvencions i és el redactat 2 de l’article 13, que diu: “com regla general
l’import de la subvenció no ultrapassarà el 50% del cost de l’obra o activitat subvencionada.
En els casos en que s’ultrapassi aquest límit, en l’expedient s’haurà de justificar la necessitat
de fer-ho.”

També les Bases Generals recullen aquesta condició a l’apartat segon de l’article 8.
La qual cosa es proposa, canviar l’anterior redactat.
L’Ajuntament Ple
ACORDA:
Modificar el reglament de l’activitat de Fomenten l’article 13 apartat 2, i les bases generals
reguladores de subvencions en l’article 8 segon parraf, substituint-los per present redactat:
“L’import de l subvenció podrà arribar al 100% del cost de l’obra o activitat subvencionada. No
obstant, les bases particulars de cada convocatòria anual podran restablir percentatge
inferior”.
Presenta la proposta la Sra. Antònia Pérez, pel PSC, i diu que l’ordenança general de
subvencions actualment vigent, preveu que les entitats que han rebut subvencions de
l’Ajuntament han de justificar una despesa del doble de la subvenció atorgada, això representa
un problema per les entitats que funcionen amb un pressupost reduir, que son la majoria, ja
que els obliga a buscar finançament alternatiu a la subvenció municipal, cosa que en molts
casos no es fa possible. Tot i que pensem que cal estimular a les entitats ciutadanes perquè
aconsegueixin recursos financers d’altres fons diferents a l’Ajuntament, també entenem que
des de la Institució municipal no podem posar traves a les persones que voluntàriament han
decidit dedicar una part del seu temps. Aquest treball el fan per Castellar, i en aquest sentit no
volem afegir una carrega més a un treball, que ja de per si es feixuc i a més a més necessari i
convenient per estructurar la vida associativa de la ciutat que és molt important. Per això
proposem aquesta modificació en el sentit que el requisit mínim per justificar les subvencions
concedides sigui només fer una despesa igual al de l’import de la subvenció demanada.
En torn d’intervencions per CiU la Sra. Montse Gatell exposa que el vot del seu grup serà
favorable, tot i això volem dir que la documentació demanada per accedir a la subvenció és
molt complexa.
Per part de l’Altraveu la Sra. Gemma Ubasart, diu que des de l’Assemblea de l’Altraveu
valorem com a positiva aquesta modificació, ja que com s’apunta pot facilitar el procés
d’atorgament de subvencions, pensem que un reglament general ha de contemplar tota la
tipologia de casos possibles, i així doncs el reglament de subvencions ha de tenir en compte la
pluralitat de la realitat associativa del municipi. Des de l’Altraveu creiem que la política de
subvencions ha de ser transparent i pública, així doncs demanem a l’equip de govern que a
partir d’ara faci públic els criteris d’accés a les subvencions i els barems pertinents tot
prioritzant elements que fomentin la vitalitat del teixit social i el servei al municipi, també
demanem que siguin públiques les quantitats atorgades a cada entitat.
El Sr. Oriol Papel per ERC, intervé per dir que el vot del seu grup serà a favor, valorem
positivament, tot i que s’ha de veure com funciona. Tot i això no ens agrada aquesta manera
de fer, que es dona per fetes les coses abans que s’aprovin.
En torn de replica la Sra. Antònia Pérez pel PSC, diu que la idea d’aquest reglament ha estat
per unificar els criteris de les subvencions, i s’ha fet en totes les regidories.
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT
8.- REGLAMENT DEL MERCAT AMBULANT
ATÈS que l’Ajuntament té competències en matèria de mercats, ordenació de vies urbanes i
seguretat en llocs públics.
ATÈS que s’ha cregut convenient redactar un reglament que reguli el funcionament de la
venda no sedentària al mercat setmanal i que normalitzi els criteris utilitzats fins ara, tenint en
compte que es tracta d’una ocupació del domini públic d’una forma periòdica, en el que cal
reglar les intensitats d’ús entre l’aprofitament general i el particular.
Vist el parer de la Comissió d’Ordenances.
Vistos els articles 49 i 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 52.2.d) i 178 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.
A l’Ajuntament Ple es proposa l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament del mercat setmanal de Castellar del Vallès.
SEGON.- Exposar al públic aquest reglament mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la
Província durant el període de 30 dies, i si no hi ha al·legacions o suggeriments aquesta
aprovació inicial esdevindrà definitiva.
El Sr. Oscar Lomas, pel PSC diu que és el reglament que regula la venda no sedentària
realitzada per comerciant fora d’un establiment comercial permanent, amb periodicitat
setmanal, i en els perímetres i llocs assenyalats per l’Ajuntament. L’objectiu del reglament no
és de determinar el model de mercat ambulant que es vol, sinó regular els següents aspectes:
- Dia de celebració del mercat
- Funcionament del procés de sol·licitud, autorització i renovació de les parades
- Els horaris d’instal·lació i retirada de les parades
- Les característiques i tamany de les parades
- La regulació en matèria comercial que correspon
Així mateix, es determina quines són les infraccions i sancions en cas d’incompliment del
present reglament. Fins ara no existia cap reglament i per tant, el que permetrà serà regular
les actuals situacions de fet i evitar criteris d’arbitrarietat.
En torn d’intervencions per CiU el Sr. Lluís López manifesta que respecte a aquesta proposta
de reglament del mercat ambulant, des de CiU manifestem que en general coincidim amb el
contingut que recull la proposta. Tot i això entenem que potser hauria estat més aclaridor, a
efectes de lectura i de la pròpia utilització del reglament diferenciar el que seria per un costat
definició del propi mercat, respecte a ubicació, parades, mercaderies que es poden vendre,
autoritzacions dels titulars, horaris o emplaçament, i per un altre costat el funcionament dels
paradistes, l’exercici de la venda, les inspeccions i el règim sancionador; més que res perquè
podria donar la impressió que regulem el funcionament d’una activitat que no s’ha concretat
prèviament i que la definim breument en el propi reglament. És per això que demanem que es
faci una regulació que concreti la definició del mercat ambulant, al marge del present
reglament de funcionament, i sigui portada a ple per a la seva aprovació.
Per ERC el Sr. Jordi Permanyer manifesta el vot favorable del seu grup, s’han incorporat les
modificacions fetes des del grup d’Esquerra i demanem que quan estigui definit aquest model
de mercat la seva competència sigui de la Regidoria de Comerç.
En torn de replica pel PSC el Sr. Oscar Lomas intervé per dir que en el propi reglament es
determina que les competències d’autorització de les parades passen a ser, a partir d’ara, de
la Regidoria de Comerç i Indústria; i sobre el tema del model de mercat, dir que l’objectiu des
de la Regidoria de Comerç i Indústria és realitzar aquest debat un cop estiguin finalitzades de
manera completa les obres de la plaça Major i quedi del tot definit quin serà l’espai que ubiqui
aquest mercat.
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT
9.- REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D’APARCAMENT SUBTERRANI DE
LA PLAÇA MAJOR
ATÈS que l’aparcament subterrani de la plaça Major és un equipament municipal afecte a un
servei públic, que com a tal, cal dotar-lo d’un reglament que estableixi i reguli el seu
funcionament, establint els drets i obligacions tant dels usuaris, com de l’Ajuntament com a
titular del servei públic, i també del gestor o concessionari d’aquest servei.
ATÈS que la Comissió d’Ordenances ha examinat i donat el vist-i-plau a l’esborrany del
reglament elaborat.
Vistos els articles 49 i 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 52.2.d) i 178 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.
A l’Ajuntament Ple es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:

PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament del servei municipal d’aparcament subterrani de
la plaça Major.
SEGON.- Exposar al públic aquest reglament mitjançant anunci inserit al Butlletí Oficial de la
Província durant el període de 30 dies, i si no hi ha al·legacions o suggeriments aquesta
aprovació inicial esdevindrà definitiva.
Presenta la proposta el Sr. Oscar Lomas, pel PSC explicant que l’aparcament subterrani de la
plaça Major, com a equipament afecte a un servei públic, cal dotar-lo d’un reglament que
estableixi i reguli el seu funcionament. Aquest reglament regula diversos aspectes: - normes
de funcionament de l’aparcament; - normes de circulació. - drets i obligacions dels usuaris, del
gestor i de l’Ajuntament; - infraccions i sancions en el seu cas.
L’ús de l’aparcament : Rotació horària: característiques de funcionament
- Pupil·latge: nocturn de 20’30h a 9h i 24h. I finalment els dies de funcionament i horaris que
serien de dilluns a dissabtes de 8 a 22h i diumenges de 10’30h a 18’30h.
S’obra un torn d’intervencions amb la Sra. Gemma Perich , tot dient que un equipament
d’aquestes característiques en la nostra Vila, ajudarà en el futur a reactivar i descongestionar
la zona, pel que fa a aparcaments, Tots sabem que a la zona del Calisso i a la plaça Major s’hi
desenvolupen moltes activitats culturals, comercials, escolars, administratives, i de ben segur
que ara s’incrementaran més l’ocupació d’aquest aparcament quan l’edifici cultural i l’Auditori
estigui en ple funcionament. És evident que aquesta obra ha costat molts esforços a tots els
castellarencs, i per això se n’ha de treure el màxim rendiment i gestionar-ho bé.
Després d’agrair que la petició de que el pàrking obris el diumenge, demanem que es portés a
valoració del Ple la memòria de rendiment d’aquest aparcament per tal de valorar novament si
cal ampliar la proposta d’horaris, i que es reformulés la senyalització. Finalment preguntar a
partir de quan tindrà vigència aquest horari.
Per ERC el Sr. Oriol Papell intervé tot manifestant-se a favor del reglament i també contents
per haver-se recollit algunes de les propostes que van fer tot i continuem trobant insuficient
l’horari.
En torn de replica el Sr. Oscar Lomas pel PSC, diu que no hi haurà cap inconvenient en
presentar un balanç del concessionari, i pel que fa a la senyalització dir que de ben segur que
hi ha moltes coses a millorar, i des dels Serveis Tècnics hi ha diversos requeriments que ja
s’han fet arribar a l’empresa concessionària per millorar el servei.
Per acabar dir que quan estiguin col·locades les portes de tancament, aproximadament en
dues setmanes, això permetrà fer el pupil·latge i tancar per les nits, i serà a partir d’aquí quan
es comencin a aplicar aquest horaris.
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT
10.-

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST

VISTA la liquidació del pressupost de l’ajuntament corresponent a l’exercici 2007, aprovada
per resolució de l’alcalde de 29 de febrer de 2008.
ATÈS que l’article 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix
que de la liquidació, una vegada aprovada, ha de donar-se compte al Ple de l’entitat local en la
primera sessió que celebri.
L’Ajuntament Ple:
Es dóna per assabentat de la resolució de l’alcalde de 29 de febrer de 2008 per la qual
s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Castellar del Vallès corresponent a
l’exercici de 2007.
El Sr. Oscar Lomas, pel PSC explica que es dona compte de la liquidació del pressupost
2007, aprovat per Decret de l’Alcaldia. Posteriorment, a inicis de juny, la comissió especial de
comptes on estan representats els diferents grups podran analitzar el compte general, i es
podrà entrar en detall en l’estat d’execució de totes les partides durant aquest 2007. És en
aquest punt on podem veure quina és la situació real de l’Ajuntament, en quin punt ens
trobem. Abans d’entrar en quin ha estat el romanent de tresoreria, analitzem breument quina
ha estat l’estructura d’ingressos i despeses. Els ingressos corrents han estat de 21’2 milions

d’euros, dels quals 14 milions provenen d’impostos i taxes ( 66%) i 6’9 de subvencions d’altres
administracions (33%). L’objectiu en els propers anys és, com ja s’ha iniciat en aquest
pressupost 2008, és de créixer a traves d’aquells impostos que graven el patrimoni i de les
subvencions a rebre, fet que permetrà augmentar la despesa sense augmentar la pressió
fiscal. Pel que fa a la despesa corrent ha estat de 20’7 milions d’euros, dels quals 8 milions (
38%) han estat despeses de personal i 10’8 milions despeses de béns i servei (52’2%). Pel
que fa a càrrega financera (amortitzacions + interessos), ha estat de 2’7 milions d’euros (
12’7% respecte els ingressos corrents). L’objectiu en els propers anys és reduir aquest
percentatge fins al 10%, ja que en els darrers anys ha anat en augment per l’incompliment
reiterat de la llei d’estabilitat pressupostària, fet que ara amb el nou reglament és totalment
impossible. Entrem ara en quin ha estat el romanent de tresoreria d’aquesta any. La liquidació
permet veure quin ha esta el resultat de l’exercici, quin és el romanent de tresoreria total, i
sobretot, quin és la xifra clau en tot Ajuntament: el romanent de tresoreria per a despeses
generals. El romanent de tresoreria de despeses generals ens indica si amb els diners que
tenim als comptes més el que ens deuen som capaços de pagar tot el que devem. Es
fa
saber quin va ser el benefici o pèrdua de l’Ajuntament, la xifra és la ridícula quantitat de
1.139’67 €. És a dir, si ho tinguéssim que pagar tot el que devem, cobrant tot el que ens
deuen ens sobrarien poc més de mil euros. Doncs bé, aquest ha estat el pitjor exercici dels
últims 30 anys. Mai en tota la història la situació econòmica de l’Ajuntament havia estat de
tanta debilitat, sembla que s’han acabat els anys de ser un Ajuntament ric, on teníem un
superàvit com l’any anterior de 2.200.000 €, o de 1.100.000 € fa 2 anys. Per tant s’originen
dues preguntes:
1.- Perquè hem arribat a aquest punt de tenir aquest ridícul romanent de tresoreria.?
2.- Quines conseqüències té això? ·
Pel que fa a com hem arribat a aquí; bàsicament existeix el mateix problema que el PSC, des
de l’oposició i el govern portem denunciant: el 2007 va ser un pressupost mal fet, amb els
ingressos inflats per tal de compensar unes despeses a l’alça (que encara van anar més a
l’alça....però això és el següent punt de l’ordre del dia) i perquè com dèiem en el mes de
desembre: com pot ser que la previsió per ingressos relacionats amb la construcció s’augmenti
un 20% respecte al pressupost de l’any anterior? Això ha portat a que amb els ingressos de
construcció es generi un diferencial de 1.400.000 €.
Per la banda de despesa, per una part una despesa insuficient en el pressupost; una seguretat
social (400.000 €) per sota, llums i consums infravalorats (ho tenim que carregar amb la
relació de factures que debatrem a continuació) i a banda una modificació de crèdit per poder
pagar les nòmines del mes de desembre (529.000 €, un augment del 7%).
A banda de les despeses insuficients hi hem d’afegir partides com la de via pública que ens
hem accedit del pressupost.
Quines conseqüències té això?. Reflexa la nefasta situació econòmica que l’anterior equip de
govern va fer en el seu darrer pressupost, però les conseqüències les tindrem en els
pressupostos que haurà de gestionar aquest equip de govern. Carregar les factures al
pressupost del 2008 hi exigeix ajustar les despeses que teníem previstes per aquest any ja
que part ho tindrem que utilitzar per donar cabuda a factures de l’any anterior. Per tant i en
conclusió toca aplicar la recepta en economia que l’anterior equip de govern no va fer saber,
saber quines són les nostres limitacions, contenció de la despesa i rigorositat en la gestió.
La Corporació es donà per assabentada
11.- RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS
Vista la relació de factures que figura a l’expedient, corresponent a despeses realitzades l’any
2007 i anteriors que no ha estat possible comptabilitzar en l’any en que s’han produït les
corresponents prestacions per no existir crèdit pressupostari i suficient.
ATÈS que l’article 60.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspondrà al
Ple de l’entitat el reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
pressupostària.

Vist l’informe de l’interventor.
L’Ajuntament Ple
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement dels crèdits expressats a la relació que figura a
l’expedient, per un import total d’1.672.550,95 euros.
SEGON.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament
corresponents a les referides factures a càrrec de les partides corresponents del pressupost
municipal.
TERCER.- Expedir les corresponents ordres de pagament contra la Tresoreria municipal a
favor de les persones interessades que es detallen a la relació de referència.
Presenta la proposta el Sr. Oscar Lomas, pel PSC, portem a aprovació el reconeixement de
l’obligació de pagament de tot un seguit de factures dels exercicis anteriors, que corresponen
a serveis realment prestats i que per tant, és legítim el seu pagament, però que en no existir
consignació en el seu pressupost s’han d’aplicar en pressupostos següents.
Existeixen dos grans paquets:
- Inversions: augmenten fins a 460.000 €, que corresponen a obres d’exercicis anteriors i que,
o bé tota o bé part de la factura no tenia finançament. Tot i això, aquestes no tenen més
problemes ja que amb el romanent no compromès d’inversions del 2007 es podran finançar
sense problemes.
- Ordinari: és el preocupant: 1.200.000 € de factures que no tenen cabuda en el pressupost
del 2007. Quan al mes de desembre comunicàvem que existia un dèficit que el nou equip de
govern havia d’assumir, l’anterior equip de govern ens emplaçava ha parlar en el moment de
la liquidació de l’exercici. Doncs bé, ha arribat el moment: 1’2 milions d’euros de factures que
s’hauran d’incorporar.
Perquè com es funcionava fins ara; en exercicis anteriors com que teníem romanents de
tresoreria per despeses generals molts elevats ens permetia finançar les factures sense
consignació (sempre entre 300-400 mil euros). Aquest any ja no es així, com hem vist el
romanent de tresoreria tendeix a 0, però per contra les factures sense consignació són més
elevades que mai.
Perquè s’arriba a aquesta xifra tan elevada?. Ja que els partits de l’anterior equip de govern
han estat analitzant les factures físicament (sembla que ara li han agafat el gust, potser
hagués estat millor que haguessin tingut més precaució amb les despeses i factures abans de
que marxessin.....), anem a fer un anàlisi complert de la composició de les factures i el perquè
s’arriba fins aquí. Comencem amb un anàlisi simplista: agafen l’any, el tallem en un abans i
desprès i veiem que queda abans del nou equip de govern 490.000 € de factures sense
consignació à no està malament, en mig any queda pendent el que quedava pendent en anys
sencers en exercicis anteriors; però analitzem el que passa d’aquí en endavant: La llum
queden pendent factures dels últims mesos de l’any, la neteja queden pendent factures dels
últims mesos de l’any; la recollida d’escombraries també, els consums igual; els contractes de
manteniment fixos també queden pendent factures dels últims mesos de l’any.
Lògic, portem mesos dient que el pressupost 2007 estava mal fet, que les partides de consum
estaven retallades, però clar, quan això ho dèiem al mes de novembre, tant CiU com ERC ens
acusava de voler dur a l’engany a la gent. Bé, doncs més clar que ho tenim ara sembla
impossible. Total, que la mala pressupostació dels consums fa que 510.000 € de factures
queden pendents.
Però queda un tercer bloc de prop de 150.000 €, corresponents bàsicament a factures de via
pública. Suposo que igual que han tingut cura de mirar les factures, també tenien en el seu
temps de mirar quin era l’estat d’execució de les partides que es veien afectades, nosaltres si
que vam tenir cura de treure’ns l’estat d’execució de partides de la mateixa setmana que vam
entrar, i avui ens serveix per continuar analitzant aquest tema. Les partides que es veuen
afectades per aquestes factures que augmenten fins a 150.000 € són, per exemple, la
maquinària consumida a 21 de juny en un 83%, la partida de manteniment de vehicles 62%;
el material d’obra consumit en un 81%; el material d’instal·lacions en un 76%, el de
manteniment clavegueram en un 96%; les despeses tècniques cultura consumides en un

120%.
Quines conseqüències té això, com ja avançava en l’explicació de la liquidació del pressupost,
avui no existeix romanent de tresoreria per despeses generals que puguem incorporar, per
tant, totes aquestes despeses hauran d’anar contra pressupost del 2008. En definitiva, hem de
patir avui les conseqüències d’una mala gestió, d’una mala pressupostació i d’un nefast control
pressupostari.
S’obra un torn d’intervencions amb la Sra. Montse Gatell per CiU, tot dient que el regidor ha
fet gran explicació per tornar a dir que malament que fèiem les coses deixar, i no per explicar
el que és un reconeixement extrajudicial de crèdit.
Val a dir que el pressupost del 2007 que es va aprovar a finals del 2006, era aprovat per
l’equip de govern anterior, no executat en la seva totalitat per l’equip de govern anterior sinó
també pel nou equip de govern del PSC. Hi ha tota una sèrie de consideracions a fer, algunes
de les imputacions que fa a l’antic equip de govern per mala gestió són fàcilment explicables,
n’hi ha d’altres que no i per això emplaço al regidor a fer una reunió per parlar-ne.
Tenim factures de SECE que és l’empresa que ens fa el manteniment de l’enllumenat públic,
moltes són per arreglar desperfectes a causa de col·lisions, accidents, etc.. això ho paga
posteriorment l’assegurança, però primer ho ha de pagar l’Ajuntament, així doncs, això suma
un total i aquest total suma a altres que també tenen una explicació determinada. També hi
ha altres casos com factures de la neteja dels polígons, com una despesa extra d’unes factures
que encara ha de pagar.
Del Decret de Liquidació es desprèn que s’han gastat 1 milió d’euros menys de despesa
corrent, però no queda prou clar ni hi ha la suficient informació perquè la liquidació sigui
entenible, continua la seva exposició fent un resum de factures pendents i despeses, d’entre
elles en destaca la despesa de contractació de serveis de l’inventor, unes despeses que segons
la Junta de Govern Local havia de ser de 100€ el 2007, i ara apareix una factura de 7.500 €.
És evident que és una selecció de factures, ni ha unes i no hi ha unes altres.
La Sra. Gemma Ubasart per l’Altraveu, diu que no es la primera modificació pressupostària
que se’n presenta ha aprovació des de que estem a l’Ajuntament, del pressupost original ja
s’han presentat tres modificacions o reconeixements, un funcionament normal i correcte de
l’Administració Pública hauria de tenir com objectiu que aquestes coses no passessin, veiem
com s’han anat acumulant factures per valor de mes 1’5 milió d’euros, sense consignació
pressupostària. Des de l’Altraveu no podem deixar d’apuntar que es tracta d’una situació
anòmala, que no ens agrada i que farem el possible perquè no torni a passar. És cert que el
pressupost amb el que s’ha operat l’any 2007 havia estat elaborat per l’anterior equip de
govern format per CiU i ERC i sembla que no era l’ideal i també és cert que quan es va fer el
canvi de govern el mes de juny, algunes de les partides ja estaven esgotades o a punt
d’esgotar-se, tot i això també ens preocupa el fet que algunes d’algunes d’aquestes factures,
pel motiu que sigui s’hagin generat en el període del govern socialista saben la situació
econòmica en la que es trobava el municipi. Per acabar des de l’Assemblea de l’Altraveu
reiterem la demanda de publicitat de l’Auditoria o informe econòmic que en el seu moment
sens va dir que es duria a terme, volem saber la situació econòmica real dels comptes
municipals, volem transparència en qüestions pressupostàries que ens afecten a totes i a tots.
Per ERC el Sr. Jordi Permanyer diu que enllaçant la liquidació del pressupost amb el
reconeixement exjudicial de crèdit, pel que fa a la liquidació s’ha canviat una mica la forma i el
sistema i tenim poca informació per poder-ho analitzar. És cert que ara s’ha de convocar la
comissió especial de comptes on hi som representats tots els grups i que tindrem un període
de temps per revisar a fons i analitzar tota la documentació.
S’ha dit que l’Ajuntament de Castellar no complia la Llei d’Estabilitat Pressupostària, aquesta
Llei va en contra del bon finançament dels municipis i no permetia que tingués masses
recursos, cal tenir en compte que les liquidacions van a Sindicatura de Comptes i si no es
complia la Llei anava signada per la Sindicatura, per tant era una cosa habitual. La situació
que ens trobem de la liquidació del 2007 i el Reconeixement de Crèdits és una situació
semblant a la majoria d’Ajuntament, i les modificacions de crèdit també són habituals, ja que
per molt que afinis un pressupost sempre hi ha condicionants, nous ingressos, despeses

imprevistes que fan que s’hagin de fer modificacions pressupostàries, justament per adequar
el pressupost.
Tot fent un anàlisis de les factures que surten d’aquest reconeixement extrajudicial hi ha una
mica de tot, hi ha factures que si que corresponen a l’anterior equip de govern, despeses
generades per nou equip de govern, val a dir que el pressupost va ser fet per un altre equip de
govern i va pressupostar una sèrie de coses, ben fet o mal fet, curt o llarg, però una sèrie de
coses molt concretes que el nou equip de govern ha fet com ampliació de serveis, de
contracte, extres, també un increment considerable de personal, que ha fet pujar la despesa i
destacar les noves actuacions. Al parlar de reconeixement extrajudicial de crèdits i la liquidació
del pressupost anterior, i sobretot en un any electoral, que és quan es fan més coses i coses
que no estan pressupostades i alhora es generen mes despeses, per tant jo diria que és una
culpa compartida.
Val a dir que cal analitzar tot el mandat, s’està parlant del 2007, però que va passar en els
anys anteriors, parlem-ne del tema. Avanço que el grup d’ERC votarà a favor, però de totes
maneres cal tenir clar que estem parlant de despeses fetes que van encaminades a donar
serveis als ciutadans.
En torn de replica el Sr. Oscar Lomas, pel PSC explica que el fet de no aplicar la Llei
d’Estabilitat Pressupostària suposa augmentar la càrrega financera any a any, si te n’endeutes
per sobre del que estàs amortitzant implica que cada any tens més càrrega financera.
Continua dient que el grup de CiU ha mencionat que potser caldria explicar el que és un
reconeixement extrajudicial de crèdit, i em remeto al començament de la meva exposició on
he dit que portàvem a aprovació el reconeixement de l’obligació de pagament de tot un seguit
de factures dels exercicis anteriors, que corresponen a serveis realment prestats i que per
tant, és legítim el seu pagament, però que en no existir consignació en el seu pressupost s’han
d’aplicar en pressupostos següents, i això és la definició de reconeixement de crèdits.
Sobre el tema de personal, evidentment no ha de sortit en aquesta relació, ja que com he dit
són relacions de factures. Les desviacions mencionades ja van ser exposades en el debat dels
pressupostos, però si és necessari en podem tornar a parlar.
VOTACIÓ: LA PROPOSTA FOU APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, AMB EL SEGÜENT
RESULTAT:
Vots a favor: TRETZE (13) dels regidors del PSC, d’ERC i el regidor no adscrit
Vots en contra: CAP
( 0)
Abstencions : VUIT ( 8) dels regidors de CiU, i de l’Altraveu
12.- ADHESIO AL CONVENI SOBRE LA LAÏCITAT
ATÈS que, amb data 15 de desembre de 2004, es va signar un conveni de col·laboració entre
la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat, plataforma d’entitats que està formada per
Cooperació, Unió General de Treballadors UGT, Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica FMRP, Comissió Obrera Nacional de Catalunya CONC, Federació de Mares i Pares
d’Alumnes de Catalunya FAPAC, Unió Sindical de Treballadors de l’Ensenyament de Catalunya
USTEC-STE’s, Gran Lògia de Catalunya i Balears (G.L.S.E.), Gran Orient de Catalunya
(G.O.C.), Ateus de Catalunya, Confederació General del Treball CGT, Moviment Laic i
Progressista, format per Esplais Catalans, Escola Lliure El Sol, Casals de Joves de Catalunya,
cooperativa Entorn, Acció Escolta de Catalunya, Fundació Terra i Fundació Ferrer i Guàrdia.
ATÈS que les institucions que subscriuen aquest conveni reconeixen la conveniència de la
separació o distinció entre el poder polític i les creences religioses, és a dir, la laïcitat.
ATÈS que les institucions esmentades reconeixen els drets que es deriven de la llibertat de
consciència, de pensament i religiosa, limitats pels altres drets de tots els homes i de totes les
dones i per les normes de convivència. I que reconeixen també que cap dels drets relatius a
una determinada creença, religió o línia de pensament concrets, no ha de ser imposat com a
deure a ningú.
ATÈS que la laïcitat afavoreix la convivència en el pla d’igualtat entre totes les possibles
opcions espirituals, sense oposar-se a cap i respectant-les totes. Que cal construir un teixit

cívic fonamentat en els valors de la pluralitat, de la tolerància activa i del respecte democràtic
per a totes i cadascuna de les opcions personals i socials que no intentin imposar-se per
damunt de les altres. Que la laïcitat és garantia de diàleg i d’intercanvi pacífic i fecund entre
les persones i les idees.
ATÈS que la laïcitat exigeix la separació entre l’àmbit polític, que regeix l’organització general
de les societats humanes, i l’àmbit religiós o filosòfic, que permeten a tot ésser humà d’escollir
el sentit que dóna a la seva vida. El primer domini pertany al dret públic, mentre que el segon
pertany al dret privat.
ATÈS que la convivència en societat ha de permetre l’assoliment d’un equilibri entre les esferes
pública i privada. L’àmbit o l’espai públic defineix allò que és comú. Les conviccions espirituals,
religioses o no, pertanyen a l’àmbit privat, en el sentit que no són compartides per tothom.
Però aquesta privacitat de les conviccions espirituals, religioses o no, no vol dir que aquestes
es limitin a un afer íntim, ja que implica també l’exteriorització de la llibertat de culte,
l’associació i la persecució d’objectius; tenen, doncs, una dimensió social.
ATÈS que l’exercici i el desplegament dels drets i dels deures associats a la democràcia genera
la construcció de la “Ciutat” com aquell espai en el qual tots els seus habitants es reconeixen
iguals. El reconeixement de l’altre, amb independència de la seva raça, llengua, origen, gènere
o religió, és la característica dominant d’una societat democràtica avançada. El reconeixement
de l’altre és el primer valor, precisament, de la laïcitat.
ATÈS que la laïcitat preserva l’espai públic de les ingerències de qualsevol creença, ideològica,
filosòfica o religiosa que tingui vocació monopolística i excloent. La laïcitat defensa la societat
democràtica de la seva fragmentació en comunitats oposades i preserva la unitat de l’espai
públic, al qual tothom pertany.
ATÈS que la laïcitat és molt més que una barrera front a qualsevol creença totalitarista i
sectària. És un principi actiu que impregna la societat i les persones i que promou el dret de
pertànyer a una religió i el dret a no tenir cap religió. La laïcitat és l’humanisme derivat dels
valors democràtics que fa a tots els homes i a totes les dones radicalment iguals en l’espai
públic per tal de garantir el seu dret a ser diferents en l’espai privat.
ATÈS que la Lliga per la Laïcitat, creada a Barcelona el 13 d’octubre de 2003, aniversari de la
mort de Francesc Ferrer i Guàrdia, és un conjunt d’entitats socials, que abasten des del món
sindical fins a associacions de pares i mares d’alumnes i sectors representatius d’inquietuds
pedagògiques fortament arrelades a la societat catalana, i vol contribuir a fer costat al Govern
de la Generalitat de Catalunya per tal que basteixi un veritable espai públic en què sigui
possible un diàleg democràtic, d’impuls dels valors humanistes que integren la tradició del
pensament progressista català.
ATÈS que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, vol establir
una línia de col·laboració amb la Lliga per la Laïcitat que permeti una reflexió conjunta i un
observatori compartit sobre la llibertat de consciència, sobre la seva vigència efectiva, sobre
les fórmules del seu impuls i sobre les mesures adequades per a la seva preservació.
ATÈS que les administracions públiques, entre elles els Ajuntaments, no han d’identificar-se
amb cap creença religiosa ni cap creença filosòfica, i que cap creença religiosa ni cap creença
filosòfica no ha de pretendre imposar-se a través del poder polític.
L’Ajuntament Ple
ACORDA:
PRIMER.- Manifestar l’acord i adhesió de l’Ajuntament de Castellar del Vallès als motius i
objectius del Conveni signat el dia 15 de desembre de 2004 entre la Generalitat de Catalunya i
la Lliga per la Laïcitat.
SEGON.- Comprometre’s a aplicar, dins del propi àmbit d’actuació municipal, els objectius
expressats en el Conveni anteriorment esmentat, en el sentit de separar les actuacions pròpies
de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós.
TERCER.- Comunicar aquests acords al Departament de Presidència de la Generalitat de
Catalunya i a la Lliga per la Laïcitat.
Defensa la proposta el Sr. Joan Creus, pel PSC, tot dient que és l’adhesió d’aquest
Ajuntament al conveni signat el 2004 entre la Generalitat de Catalunya i la Lliga per la Laïcitat,

així com el compromís d’aplicar els objectius del mateix en el sentit de separar les actuacions
pròpies de la gestió municipal de qualsevol manifestació de caire religiós.
S’obra un torn d’intervencions amb el grup de l’Altraveu i la Sra. Gemma Ubasart que diu
tota mesura o declaració que s’adopti en favor d’una major democratització de les nostres
societats serà evidentment recolzada, així doncs l’adhesió al conveni sobre la Laïcitat criem
que va en aquesta direcció, i recordar la separació entre l’estat i l’església, en aquest sentit
criem que les mancances del sistema educatiu no podem solucionar-se més amb la concertació
d’escoles religioses, que l’apel·lació a la pluralitat religiosa no pot servir per reintroduir cap fe
a l’escola o en altres àmbits de la societat, que la institució religiosa no ha de ser la veu més
escoltada en el debat sobre la despenalització de l’avortament, l’eutanàsia o el reconeixement
de dret homosexuals i transsexuals, esperem doncs que l’aprovació d’aquesta moció no quedi
en paper mullat i serveixi perquè en prenguem nota i separem l’activitat institucional i
religiosa a aquí a Castellar. Esperem que el Govern de Catalunya, que és qui va signar aquest
conveni es posi a treballar en aquesta direcció amb valentia, replantejar la política educativa
de concerts que beneficia de manera clara a l’església catòlica, fer una vegada per totes el
debat sobre l’avortament i l’eutanàsia sense interferències o trencar amb la centralitat
familiaristes de les polítiques socials, poden ser algunes de les mesures per començar a
treballar, encoratgem doncs, a l’equip de govern a instar als nivell de govern superior en els
que el seu partit governa, perquè es passi d’una vegada per totes de les declaracions als fets.
Per ERC el Sr. Oriol Papell intervé tot dient que el vot del seu grup serà a favor perquè el
partit d’Esquerra sempre ha estat un partit laic.
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT
13.- PROPOSTA SOBRE CENSOS
Els censos feudals són uns impostos medievals que els senyors imposaven als seus vassalls.
Es tracta d’un anacronisme que, malgrat les diferents lleis aprovades que aboleixen el sistema
feudal i eliminaven els privilegis dels senyors, encara subsisteix en diverses poblacions
catalanes entre les que es troba Castellar del Vallès.
En un principi, els censos feudals van ser abolits per llei l’any 1837 –Reial Decret de 2 de
febrer de 1837 i Decret de 26 d’agost de 1837-. No obstant, algunes propietats registrades
abans de la promulgació de la llei no en van ser afectades ja que nombroses emfitèusios de
senyors jurisdiccionals varen accedir als registre de la propietat sense títols vigents.
La Llei de Censos de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya l’any 1990 i que
afavoria l'extinció d'antics gravàmens tampoc va servir per abolir-los completament. Malgrat
aquestes iniciatives legals molts censalistes no solament van aconseguir no ser-ne afectats, si
no que els seus hereus han mantingut intacte aquest privilegi medieval i han continuat cobrant
aquest impost feudal.
Actualment hi ha una proposta al Parlament de Catalunya que té com a principal objectiu
introduir una esmena al codi civil que suposi la cancel·lació total dels censos feudals i
jurisdiccionals i alliberi als afectats d’aquest gravàmen feudal.
Donat que les censos a Castellar afecten a una part significativa dels castellarencs, que es
veuen obligats a pagar important quantitats de diners, i que es tracta d’uns privilegis feudals
anacrònics, injustos i impropis del segle XXI.
L’Ajuntament Ple
ACORDA:
PRIMER.- Instar al senyor Carlos de Fontcoberta i Balaguer i a altres possibles censalistes a
que en un termini no superior als tres mesos, renunciï unilateralment a tots els seus drets de
censalista sobre propietats i béns de censataris a Castellar de Vallès.
SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya a la modificació del Llibre Cinquè del Codi civil de
Catalunya relatiu als drets reals per a la abolició definitiva dels drets de cens i així fer entrar al
dret civil català en la modernitat que exigeix la nostra societat actual.
TERCER.- Trametre el present acord al President de la Generalitat i al President del Parlament
de Catalunya.

El Sr. Joan Creus, pel PSC defensa la proposta tot dient que és evident que els censos
feudals són uns impostos que s’han abolir, actualment hi ha una proposta la Parlament de
Catalunya que té com a principal objectiu introduir una esmena al Codi Civil que suposi la
cancel·lació total d’aquests censos feudals i jurisdiccionals i que alliberi als afectats d’aquest
gravamen. Donat que els censos a Castellar afecte a una part significativa dels castellarencs
que es veuen obligats apagar importants quantitats de diners i que es tracta d’uns privilegis
fiscals anacrònics i injustos del segle XXI, proposem l’abolició definitiva dels drets de cens.
En torn d’intervencions el Sr. Francesc Centeno per l’Altraveu, diu que votaran a favor de la
proposta, tot i que ens hagués agradat que aquest govern hagués estat més valent i agosarat
com en un principi correspondria a la joventut de la majoria dels components d’aquest govern.
Per ERC el Sr. Oriol Papell intervé tot recordant que en el seu moment els censos van ser
molt bons pel progrés de Catalunya, terres abandonades i gens treballades, amb aquests
censos van renéixer ja que el contracte establia que calia deixar la terra amb més bon estat
del que estava a canvi de pagar una part del rendiment que se’n treia. Actualment encara
queden alguns d’aquest censos, i depèn del Sr. Fontcuberta i només depèn d’ell renunciar-hi o
no, i en te tot el dret , ens agradi o no, però el que si que va en el bon camí és instar al
Parlament que intenti trobar una solució.
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT
14.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
14.- No n’hi ha
15.- SUGGERIMENTS I PREGUNTES
Inicia el torn amb el Sr. Jordi Permanyer per ERC tot dient que han rebut la documentació
relativa a la contractació del Sr. Monagas, serà estudiada i ja se’n parlarà, però encara queden
per contestar dues preguntes:
1.- en quina dada ha finalitzat aquest contracte
2.- si l’equip de govern té la intenció de prorrogar-lo.
Intervé el Sr. Oscar Lomas, per PSC, i diu que el contracte va finalitzar durant el mes de
febrer tot i que posteriorment s’ha realitzat algun treball puntual d’assessorament i actualment
s’està en el procés de valorar la idoneïtat i sobretot la disponibilitat pressupostària per
continuar endavant amb aquesta iniciativa.
Per l’Altraveu el Sr. Francesc Centeno menciona que està pendent el tema de la solució pel
problema de la carretera, i per últim suggerir que s’agiliti tot el tema del consell de
comunicació i consell de cultura.
També per ERC el Sr. Oriol Papell pregunta si hi ha la possibilitat de fer un estudi de
viabilitat economitza per l’aigua que es bombeja de sota l’edifici de la ràdio, per si es pot fer
servis aquesta aigua per la nova escola del Sol i la Lluna, pel tennis i pels horts.
Li contesta el Sr. Aleix Canalis, pel PSC i diu que els Serveis Tècnics municipals estan
treballant en aquesta línia i un cop estigui el projecte definit i l’empresa constructora d’aquesta
escola, puguem subministrar aquesta aigua.
I no havent-hi cap cas més assumptes a tractar, essent les dotze de la nit, s’aixeca la sessió
de la qual s’estén la present Acta que signa com a fedatari d’aquests acords el Secretari, amb
el vist-i-plau del Sr. Alcalde.

