
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Núm: 01/11 
 
Data: 31 de març de 2011 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:20 
 
Assistents: 
 
Alcalde: 
- Ramon Cabra i Malaret (CiU) 
Regidors: 
- Albert Sanjuan i Saló (CiU) 
- Joan A. Segado Arcos (CiU) 
-  Adrià Solé i Giralt (CiU) 
- Sílvia Torner i Bernardo (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 
 
 Cada regidor disposa d’una còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
23 de desembre de 2010, motiu que no en fa necessària la seva lectura. 
 L’acta és aprovada per unanimitat i sense esmenes. 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA I RATIFICACIÓ DELS 
QUE S’HI ESCAIGUI  
 
 S’informa al Ple que el Sr. alcalde ha aprovat les següents resolucions 
des de la darrera sessió plenària: 
 
- 36/10, de 31 de desembre, aprovant les factures que consten relacionats del 
núm. 1 al 243. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2011 

 



- 1/11, de 20 de gener, acordant l’adhesió de l’Ajuntament de Castellar del Riu 
al Pla d’Igualtat de Gènere de la comarca del Berguedà 2010-2013 
- 2/11, de 27 de gener, delegant en el 1r. Tinent d’alcalde les atribucions de 
l’alcaldia, entre l’1 i el 7 de febrer. 
- 3/11, de 27 de gener, adjudicant de forma definitiva la llicència de taxi núm. 1 
al Sr. Raül López Fernández, amb el vehicle Ford Transit Tourneo, matrícula 
3488 HBL. 
- 4/11, de 10 de febrer, aprovant definitivament el projecte corresponent a 
l’EDAR d’Espinalbet, per un import total de 454.325,59 euros. 
 El Ple ratifica, per unanimitat, aquesta aprovació. 
- 5/11, de 15 de febrer, aprovant la certificació d’obres núm. 3 de l’obra de 
Xarxa de sanejament i EDAR d’Espinalbet, 3ª i 4ª fases, per import de 
19.146,08 €. 
- 6/11, de 1 de març, concedint al Sr. Francisco Javier Raja Fernández, 
llicència de legalització de l’habitatge unifamiliar aïllat construït al C. Maria 
Àngels Esteban núm. 26 bis. 
- 7/11, de 10 de març, acceptant les subvencions atorgades per la Diputació de 
Barcelona pel finançament dels serveis socials i les polítiques educatives. 
- 8/11, de 24 de març, concedint llicència municipal d’obres al Sr. Josep 
Canudas Soler, per construir una tanca diàfana al costat de la Ctra. BV-4243. 
- 9/11, de 24 de març, concedint llicència municipal d’obres a la societat Llinars 
CB, per instal·lar una nova estació transformadora de MT/BT i obertura i 
tancament de rases. 
- 10/11, de 31 de març, aprovant la certificació d’obres núm. 4 de l’obra de 
Xarxa de sanejament i EDAR d’Espinalbet, 3ª i 4ª fases, per import de 
15.353,79 €. 
 
3 – APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE L’ARXIU 
MUNICIPAL DE CASTELLAR DEL RIU 
 
 L’Arxiu Municipal de Castellar del Riu està adherit al Programa de 
Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de 
Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. 
 Des de la Diputació s’ha proposat l’adopció d’un Reglament del Servei 
d’Arxiu Municipal (SAD) i, per això, l’ha aprovat com a model tipus per a tots els 
municipis que s’hi vulguin adherir. 
 Atès el que disposa l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal d’Avià, 
d’acord amb el model tipus aprovat per la Diputació i que s’ha publicat al BOPB 
núm. 117 de 17 de maig de 2010. 
Segon. Sotmetre a informació pública aquest Reglament, pel termini de trenta 
dies, amb inserció d’anunci al BOPB, DOGC i diari Regió 7. 
Tercer. Considerar el Reglament aprovat definitivament, sense necessitat d’un 
nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap 
reclamació. 
 
 



4 – APROVACIÓ DELS COMPTES DE RECAPTACIÓ DE L’ORGANISME DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA 2010 
 

Vists els comptes de la gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme de 
Gestió Tributària durant l'exercici 2010,  corresponent a les liquidacions d'ingrés 
per rebut i liquidacions d'ingrés directe, així com a certificacions de descobert 
de tributs i preus públics liquidats per l'Ajuntament de Castellar del Riu i pel 
Consell Comarcal, en la gestió de la taxa per recollida i tractament de residus 
urbans. 
 Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en els Comptes 
coincideixen amb els fons transferits a l'Ens. 
 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu 
dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març  i que 
importa les quanties següents: 
 
Concepte Ajuntament Consell Com. 
- Pendent de cobrament en període voluntari en 
data 31 de desembre de 2010: 

  

               Rebuts 9.289,94 0,00 
               Liquidacions 2.444,41 823,08 
- Pendent de cobrament en període executiu en 
data 31 de desembre de 2010: 

  

               Rebuts 5.697,63 643,18 
               Certificacions 419,07 0,00 
 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament, s'acorda, per 
unanimitat: 
 Aprovar els comptes de la gestió recaptatòria de 2010 presentats per 
l'ORGT corresponents al tributs locals 
 
5 - APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ 2011 I DE LA 
PLANTILLA ORGÀNICA 
 

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2011, elevat a 
aquesta corporació local pel Sr. President, en la forma prevista per l'article 168 
del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals, les bases d’execució i la Plantilla 
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i 
eventual. 
 Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els 
serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos 
que s'estableixen per atendre'ls, es proposa l'adopció dels següents acords: 
Primer.- Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, per a l’exercici 
de 2011, segons el següent resum per capítols: 
 
 
 
 
 



INGRESSOS: 
    Cap Denominació Euros  
1 Impostos directes 33.050,00  
2 Impostos indirectes 6.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 60.976,36  
4 Transferències corrents 116.176,00  
5 Ingressos patrimonials 100,00  
7 
9 

Transferències de capital 
Passius financers 

115.697,64 
214.000,00 

 

                         Total ingressos…….. 546.000,00  
    =============================== 
 
DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 44.179,37  
2 Despeses de béns corrents i serveis 126.966,42  
3 Despeses financeres 1.409,59  
4 Transferències corrents 3.401,00  
6 Inversions reals 370.043,62  
                           Total despeses……. 546.000,00  
    =============================== 
 
Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost. 
Tercer. Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual: 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI     
Denominació Nombre Ocupades Vacants Grup 
1. Funcionari d'habilitació estatal     
1.1. Subescala Secretaria     
       Secretaria-Intervenció 1 1  B 
     
 
B) PERSONAL LABORAL FIX    
Denominació Nombre Ocupades Vacants 
Auxiliar administratiu 1 1 *  
(*) de forma interina    
 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

   

Denominació Nombre Ocupades Vacants 
Operari manteniment 2 2 (**)  
(**) Plans d’ocupació    
 
Quart. Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla 
aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província. 
Cinquè. Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat 
de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 



6 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ: 
CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR D’ESPINALBET, 1ª FASE. APROVACIÓ DEL 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS. 
 
Atès que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent 
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del 
procediment obert. 
 
Vist l’ informe favorable unit a l’expedient emès pel secretari interventor.  
 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre el pagament 
del contracte d’execució de l’obra titulada: Construcció de l’EDAR d’Espinalbet, 
1ª fase. 
 
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix, de conformitat amb 
allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 
licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 251.656,91 euros 
(IVA vigent exclòs) 
 
Atesa la competència del Ple per a l’aprovació de l’expedient, atribuïda per la 
disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic, i l’article 274.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del contracte 
d’obres: Construcció de l’EDAR d’Espinalbet, 1ª fase. 
 
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat 
contracte, amb aprovació del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 251.656,91 euros 
(IVA vigent exclòs) 
 
Quart: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOPB, al 
DOGC i a la pàgina web municipal, concedint un termini de 26 dies, comptats 
des de la darrera publicació de l’anunci del contracte, per  a la presentació de 
proposicions. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – RATIFICACIÓ DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER LA PARTICIPACIÓ EN EL PLA D’INFORMACIÓ I 
VIGILÀNCIA CONTRA ELS INCENDIS FORESTALS 2011 
 
 Vist l’esborrany de conveni de col·laboració a subscriure entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Avià, Capolat, Castellar del Riu, 



l’Espunyola, Montclar, Montmajor i l’ADF Montesmon, que regula el Pla 
d’Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2011. 
 Atès que el compromís de l’Ajuntament de Castellar del Riu és la de 
col·laborar en l’execució del Pla i en el procés de selecció del personal, així 
com finançar les despeses generades pel consum de combustible, les 
reparacions i substitucions de rodes i el rentat del vehicle, amb una quantitat de 
168,00 €, per unanimitat, s’acorda: 
Primer. Aprovar el text del conveni a subscriure amb la Diputació de Barcelona 
i els Ajuntaments que formen part de l’ADF “Montesmon”. 
Segon. Autoritzar al Sr. alcalde la signatura del conveni i quants altres 
documents que hi tinguin relació. 
 
8 – RATIFICACIÓ DE CONVENI SUBSCRIT AMB VODAFONE PER A LA 
INSTAL·LACIÓ D’UN EQUIPAMENT DE TELECOMUNICACIONS SOBRE 
UN DIPÒSIT MUNICIPAL D’AIGUA 
 
 Vist el conveni signat pel Sr. alcalde amb data 7 de març de 2011 amb la 
societat Vodafone España, S.A.U., per l’autorització d’ús d’un espai damunt del 
dipòsit d’aigua municipal situat al polígon 5, parcel·la 71 d’Espinalbet, per a la 
instal·lació d’un equipament de telecomunicacions. 
 Les estipulacions més destacades del conveni són: 
Abast de la instal·lació: Un sistema d’antenes (2 antenes omnidireccionals 
d’aproximadament 5 m. d’alçada i una paràbola d’enllaç amb la xarxa d’uns 30 
cm. de diàmetre i un repetidor; cables que connecten el repetidor a les antenes 
i a l’electricitat; suports pel repetidor i els cables. 
Durada: cinc anys, prorrogables per períodes de cinc anys. 
Compensació: 600 € anuals 
Responsabilitat: De Vodafone pels danys materials i corporals que per la seva 
causa s’ocasionin a l’immoble o a tercers, tenint subscrit a aquests afectes una 
assegurança de responsabilitat civil. 
 Considerant que aquest conveni és d’interès municipal, ja que permetrà 
que la telefonia mòbil arribi millor al nucli i, a més, s’obté una compensació 
econòmica, per unanimitat, s’acorda: 
Únic. Ratificar, en la seva integritat, el conveni i la seva addenda subscrits pel 
Sr. alcalde amb Vodafone els dies 7 i 8 de març respectivament, que té per 
finalitat la instal·lació d’un equipament de telecomunicacions sobre un dipòsit 
d’aigua situat al nucli d’Espinalbet.  
 
9 – CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
 
 Vistes les sol·licituds de col·laboració econòmica presentades per 
l’Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà i la Colla Gegantera 
d’Espinalbet. 
 Atès que l’Ajuntament de Castellar del Riu ajuda des de fa molts anys a 
aquestes associacions, que realitzen una gran tasca social en el camp de la 
integració social i laboral de les persones disminuïdes la primera i en la 
promoció cultural del municipi la segona, per unanimitat, s’acorda: 
Primer. Atorgar a l’Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà una 
subvenció de 300,00 € per col·laborar en les activitats que realitzen, any 2011. 



Segon. Concedir una subvenció de 1.000 € a la Colla Gegantera d’Espinalbet 
per col·laborar en l’organització de les següents activitats: Festa country; 
Trobada de gegants 2011; despeses de transport a les trobades i festa de Sant 
Cristòfol. 
 
10 – APROVACIÓ DEM LA MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL 
SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES 
CATALANES QUE EXIGEIX A LA GENERALITAT A INTRODUIR EL 
CASTELLÀ COM A LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA. 
 
 El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en 
la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el 
Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua 
vehicular al costat del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de 
forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament 
obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia 
que la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la 
presència del castellà de manera "equitativa" respecte del català. 
 
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també 
com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma 
Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que 
calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per 
la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el 
castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb 
el català". "De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que 
totes les comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant 
oral com escrita que li siguin remeses pel centre [d'ensenyament] siguin 
també en castellà", conclou la part dispositiva de la sentència. 
 
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es 
produeix a més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que 
ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i 
garantir la integració de les persones nouvingudes. 
 
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot 
regular la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució 
espanyola, i perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la 
família”.  
 
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que 
comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la 
situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants 
en el context europeu i en d’altres països plurilingües. 
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, 
fa un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys 
protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un 
nombre similar de parlants. Els informes, per exemple, destaquen el tracte 
impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis 
que imposen la llengua castellana al nostre territori.  



Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans. 
 
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra 
llengua amb l’objectiu de la seva extinció.  
 
En relació als antecedents exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
  
Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal 
Suprem que signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles 
catalanes, que ha suposat i d’una manera demostrada, com així ho exposa el 
darrer informe PISA, un model d’èxit. 
 
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les 
escoles catalanes. 
 
Tercer.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir 
la Llei d’Educació de Catalunya. 
 
Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al 
Tribunal Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
11 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 S’aprova per unanimitat la inclusió del següent punt a l’ordre del dia: 
 
11.1 – ACCEPTACIÓ AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 El president de la Diputació de Barcelona ha notificat la concessió d’un 
ajut de 50.000 € per a l’actuació: Xarxa de sanejament d’Espinalbet (EDAR), en 
el marc del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (2008-
2011), en l’àmbit de suport als equipaments i les infraestructures. 
 Atès que, segons les normes de gestió del Pla, pertoca fer l’acceptació 
expressa de la subvenció, per unanimitat, s’acorda: 
Primer. Acceptar l’ajut de la Diputació de Barcelona, per import de 50.000 € per 
a l’actuació: Xarxa de sanejament d’Espinalbet (EDAR), codi XBMQ: 
11/X/71240. Centre gestor: Servei d’Equipament i Espai Públic, així com les 
condicions per a la seva formalització i execució, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011. 
Segon. Comunicar aquest acord al Centre Gestor de la Diputació de Barcelona 
per a la seva constància. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 
  L’alcalde    El secretari 


	Euros
	Euros

