
 
 
 
 
 
 
Núm. 08/11 
 
Data: 22 de desembre de 2011 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:45 
 
Assistents: 
 
Alcalde: 
- Adrià Solé i Giralt (CiU) 
Regidors: 
- Joan A. Segado Arcos (CiU) 
- Sílvia Torner i Bernardo (CiU) 
- Sònia Marín i Ariño (CiU) 
- Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 El Sr. president declara oberta la sessió i es tracten els afers compresos 
a l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES DARRERES SESSIONS 
PLENÀRIES 
 
 Abans de la sessió s’ha passat una còpia de les actes als regidors i 
regidores municipals i en aquest moment es fa un repàs dels temes que es van 
tractar. 
 No es troba cap esmena a fer-hi i, en conseqüència, són aprovades, per 
unanimitat, les actes de les sessions  realitzades el 21 de setembre de 2011 
(ordinària) i el 9 de novembre de 2011 (extraordinària). 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA  
 
 S’informa al Ple que el Sr. alcalde, des de la darrera sessió ordinària, ha 
aprovat les següents resolucions: 
- 34/11, de 19 d’octubre, atorgant a l’AMPA de l’Escola Vall de Lord i SES de 

Sant Llorenç de Morunys una subvenció de 250 € per activitats diverses del 
curs 2011/2012 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2011 

 



- 35/11, de 26 d’octubre, concedint llicència municipal d’obres als Srs. Pere 
Fornell i Conxita Seuba per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat 
a la parcel·la 10 de la urbanització “Cal Pere Sastre” 

- 36/11, de 2 de novembre, denegant la llicència de primera ocupació 
demanada pel Sr. Sebastián Ortega, per l’habitatge construït a la parcel·la 
1 de la urbanització “Cal Pere Sastre”, d’acord amb informe tècnic. 

- 37/11, de 8 de novembre, delegant en el 1r. Tinent d’alcalde les atribucions 
de l’alcaldia, entre el 15 i el 29 de novembre de 2011. 

- 38/11, de 30 de novembre, concedint llicència municipal d’obres a la 
societat KNAUF GmbH Sucursal España per realitzar 6 sondejos a les 
parcel·les rústegues 98 i 99 del polígon 2 de Castellar del Riu. 

- 39/11, de 5 de desembre, acordant l’adhesió de l’Ajuntament al Protocol de 
col·laboració amb la Gerència de Serveis d’Esports per poder disposar del 
material esportiu de préstec. 

- 40/11, de 5 de desembre, concedint llicència municipal d’obres al Sr. 
Ramon Gonfaus Sant per a la construcció de la teulada i de les façanes, 
per l’acabament de l’habitatge unifamiliar aïllat situat a la parcel·la 67 
d’Espinalbet. 

- 41/11, de 5 de desembre, concedint llicència municipal d’obres al Sr. Josep 
Pujols Padullés, per fer una rasa al vial i col·locació de dos tubs per passar 
serveis particulars d’electricitat i aigua. 

- 42/11, de 5 de desembre, concedint llicència de primera ocupació al Sr. 
Francesc Cervantes Ramos, per l’habitatge construït a la parcel·la 78 del 
nucli d’Espinalbet. 

- 43/11, de 14 de desembre, aprovant la liquidació del Pressupost general de 
l’exercici de 2010.  

 
El ple es dóna per assabentat 

 
3 – INFORMACIÓ SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DE 2010 
 
Aquesta alcaldia, mitjançant Decret 43/11, de 14 de desembre de 2011, ha 
aprovat la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Castellar del 
Riu, corresponent a l’exercici de 2010, amb aquest resultat : 
- Drets reconeguts nets  ...............................    522.868,67 € 
- Obligacions reconegudes netes  ...............     521.613,24 € 
- Resultat pressupostari   ............................          1.255,43 € 
- Desviacions positives de finançament ......                      0  
- Desviacions negatives de finançament .....                      0  
- Despeses finançades amb romanent tres. .                     0  
 Resultat pressupostari ajustat ...........          1.255,43 € 
 ========================================== 

 
L’estat de romanent de tresoreria general, ha quedat determinat per les 

següents quantitats : 
- Deutors pendents de cobrament fi exercici: 
D’ingressos, conceptes pressupostaris .     495.962,54 € 
Pendent de cobrament N.P. ..................       16.794,36 € 
Saldos de cobrament dubtós ............       -     3.105,18 € 



Pendent de cobrament net .................         509.651,72 € 
- Creditors pendents de pagament fi exercici: 
De despeses, partides pressupostàries.      498.873,08 € 
D’altres operacions no pressupost. .....            6.122,35 € 
Pendent de pagament net....................     504.995,43 € 
- Fons líquids a la tresoreria ................         32.059,85 € 
- Romanent líquid de tresoreria ...........         36.716,14 € 
- Romanent per a despeses amb f.afectat                  0 
- Romanent per a despeses generals ...     36.716,14 € 

 
Atès el que disposa l’article 193.5 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Donar-se per assabentat de la liquidació del pressupost de la 
corporació, exercici de 2010, d’acord amb les dades contingudes al Decret 
d’Alcaldia 43/11 de 14 de desembre. 
Segon. Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
  
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
4 – APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE L’ACM PER A UN FINANÇAMENT 
LOCAL CATALÀ 
 
Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just 
pels ens locals.  
 
Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans 
amb l’objectiu de garantir la suficiència financera.  
 
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és 
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura 
econòmica, que comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, 
als nostres ciutadans.  
 
Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del 
principi de connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova 
atribució de competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels 
recursos suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera 
que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis 
traspassats”.  
 
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha 
d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”.  
 
Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos 
que els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca 
que milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.  



Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte 
Fiscal just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els 
catalans, petició que abandera el Govern del país.  
 
Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el 
seu compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament 
catalana que garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada 
al pacte fiscal, suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb 
uns criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat.  
 
Es proposa el següent:  
 
ACORD  
 
Primer

 

.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances 
locals que suposi una millora en el finançament dels governs locals.  

Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un 
pacte fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el 
finançament de Catalunya i també dels governs locals 
 
Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
5 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva incorporació a l’ordre del dia, 
són tractats els assumptes que segueixen : 
 
5.1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL RIU I BERGA 
 
 El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 21 de setembre de 2011, va 
aprovar iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Castellar del 
Riu amb els municipis limítrofs, nomenant la Comissió de Delimitació 
preceptiva. 
 En data 21 de desembre de 2011, es va aixecar acta de les operacions 
de delimitació entre els termes municipals de Castellar del Riu i Berga i es van 
reconèixer les fites següents: 
Fita 1: se situa a l’indret conegut com la Serra de Queralt, al capdamunt del turó 
conegut com la Serra de l’Àliga. Aquesta fita és també comuna al municipi de Capolat. 
Les coordenades UTM són: X:400849,3 i Y:4662292,7. 
Fita 2: se situa al sud de la partida de la Baga de Cal Pere Sastre, a l’indret conegut 
com la Serra de Queralt i a una divisòria d’aigües. La línia de terme reconeguda entre 
les fites primera i segona segueix la divisòria d’aigües de la Serra de Queralt, a la qual 
es troben situades ambdues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X:402565,5 i 
Y:4662752,3. 
Fita 3: se situa a l’indret conegut com l’Alou, a uns setanta-dos metres al sud-est del 
marge est de la carretera BV-4243 i al marge sud de la carretera de Berga a Castellar 



del Riu. La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta 
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X:402403,8 i 
Y:4663451,7. 
Fita 4: se situa al capdamunt de la Balma de l’Alou, a uns dos-cents seixanta-dos 
metres al nord-est del marge nord de la carretera BV-4243. La línia de terme 
reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X:402430,1 i Y: 4663799,7. 
Fita 5: se situa a l’indret conegut com el Serrat de la Figuerassa, a una divisòria 
d’aigües, i a uns setze metres al sud-oest del marge sud de la carretera de la 
Figuerassa. La línia de terme entre les fites quarta i cinquena és la recta compresa 
entre totes dues. Aquesta fita és també comuna al municipi de Cercs. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X:402912,4 i Y:4664154,1. 
 Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de 
sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb 
el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 Per això, es proposa 
Primer. Aprovar en la seva integritat l’acta de data 21 de desembre de 2011, 
de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellar del 
Riu i Berga 
Segon. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local  
perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5.2 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL RIU I CERCS 
 
 El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 21 de setembre de 2011, va 
aprovar iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal de Castellar del 
Riu amb els municipis limítrofs, nomenant la Comissió de Delimitació 
preceptiva. 
 En data 21 de desembre de 2011, es va aixecar acta de les operacions 
de delimitació entre els termes municipals de Castellar del Riu i Cercs i es van 
reconèixer les fites següents: 
Fita 1: se situa a l’indret conegut com el Serrat de la Figuerassa, a una divisòria 
d’aigües, i a uns setze metres al sud-oest del marge sud de la carretera de la 
Figuerassa. La línia de terme entre les fites quarta i cinquena és la recta compresa 
entre totes dues. Aquesta fita és també comuna al municipi de Berga. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X:402912,4 i Y:4664154,1. 
Fita 2: se situa entre la partida de la Plana Rodona, al nord i la partida de les Planes, al 
sud, a l’indret conegut com Turó del Serratel i a uns vuitanta-sis metres al nord del 
marge nord d’un camí. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona és 
la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X:402052,6 
i Y:4664601,8. 
Fita 3: se situa a la Serra de Corbera, a l’indret conegut com el Pla i a una divisòria 
d’aigües. La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta 
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X:400979,2 i 
Y:4665234,2. 
Fita 4: se situa al nord-est de la partida del Pla de la Bassa, al capdamunt del turó del 
Cap de l’Hospital, a una divisòria d’aigües i a uns cent setanta-sis metres a l’est del 
Coll del Tagast. Es reconeix com a fita un munt de pedres de cinquanta centímetres de 



longitud per cinquanta centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les 
fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM 
ED50 31T són: X:400610,0 i Y:4665599,0. 
Fita 5: se situa a l’oest de la partida del Pla de la Bassa, a l’indret conegut com el 
Baret, a una divisòrian d’aigües. Hi ha una fita en forma irregular de vint-i-tres 
centímetres per vuit centímetres de costats a la base i de dotze centímetres d’alçària. 
Presenta en la seva part superior, una línia vermella pintada. La línia de terme 
reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X:399812,6 i Y:4665588,4. 
Fita 6: se situa a l’est de la partida dels Rasos de Baix, a l’indret conegut com la 
Gabera del Roset, i a uns deu metres al nord del marge nord d’un corriol i a uns setze 
metres al sud-est d’una bassa. La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i 
sisena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: 
X:399453,5 i Y:4665678,2. 
Fita 7: se situa entre la partida de Rasos del Mig al nord-est i la partida de Rasos de 
Baix al sud-oest, a l’indret conegut com els Rasos de Baix, i a uns vint-i-quatre metres 
al nord-est del vèrtex geodèsic 2800900001. La línia de terme reconeguda entre les 
fites sisena i setena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM 
ED50 31T són: X:399329,5 i Y:4665916,8. 
Fita 8: se situa a l’indret conegut com Rasos de Peguera, a uns trenta-dos metres al 
sud-est del Coll de la Creu del Cabrer, i a uns dotze metres al sud del marge sud d’un 
corriol. La línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena és la recta 
compresa entre totes dues. Aquesta fita és també comuna al municipi de Fígols. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X:399061,5 i Y:4666544,4 
 Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de 
sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb 
el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 Per això, es proposa 
Primer. Aprovar en la seva integritat l’acta de data 21 de desembre de 2011, 
de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellar del 
Riu i Cercs. 
Segon. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local  
perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 
  


