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Núm. 04/12 
 
Data: 26 de setembre de 2012 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:30 
 
Assistents: 
 
Alcalde: 
- Adrià Solé i Giralt (CiU) 
Regidors: 
- Joan A. Segado i 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 20 DE JUNY DE 2012 
 
 Abans de la sessió s’ha passat una còpia de l’acta corresponent al Ple 
de 20 de juny de 2012 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, és aprovada, per 
unanimitat, l’acta esmentada. 
 
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: 
--- 9/12, de 27 de juny, concedint llicència municipal d’obres a la Sra. Rosalia 
Barat, per arranjar la teulada en mal estat de la Casa Camperola 
--- 10/12, de 28 de juny, concedint llicència municipal d’obres al Sr. Joan Soler 
Ramon, per a la instal·lació d’aïllament i teules a la coberta de l’edifici del C. 
Maria Àngels Esteban núm. 4 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2012 
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---11/12, de 17 de juliol, concedint llicència municipal d’obres, al Sr. Josep M. 
Plans Comellas, per a la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar al Camí 
d’Espinalbet núm. 8 
---12/12, de 17 de juliol, delegant en el Tinent d’alcalde Sr. Segado les 
atribucions de l’alcaldia, del 18 de juliol al 5 d’agost 
--- 13/12, de 5 de setembre, aprovant la certificació d’obres núm. 7 de l’obra de 
Xarxa de sanejament i EDAR d’Espinalbet, 3ª i 4ª fases, d’import 120.751,03 
euros. 
--- 14/12, de 19 de setembre, modificant el calendari de la Taxa de 
subministrament d’aigua, 2n. trimestre. 
 
3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2013 
 

Pels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació s’ha 
interessat que abans del 30 de setembre es faci proposta, amb caràcter 
definitiu, de les dues festes locals per l’any 2013. 
 D’acord amb l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, la proposta ha 
de ser adoptada pel Ple de la corporació. 
 Vistes les festes que habitualment s’han vingut celebrant al municipi, es 
proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’any 2013,  la designació de les següents festes locals, pels 
diferents nuclis del municipi: 
- Espinalbet : 30 de maig (Dijous de Corpus) i 3 de juny (Dilluns de Corpus) 
- Llinars: 2 de febrer (Festa de la Candelera) i 11 de juny (Sant Bernabé) 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 
 
 Tenint en compte que Castellar del Riu va ser un dels pobles que va 
organitzar la consulta impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la 
població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins la Unió 
Europea, amb una participació molt elevada i amb un resultat favorable 
aclaparador. 
 Atès que, arran del moviment municipalista sorgit després d’aquestes 
consultes populars i de la voluntat de continuar caminant per vies pacífiques 
cap a la independència de Catalunya, es va crear l’Associació de Municipis per 
a la Independència. 
 Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per 
la Independència i el text dels seus Estatuts, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
Primer. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda 
a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
Segon. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
Tercer. Facultar al Sr. alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
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Quart. Delegar en el Sr. Francesc Xavier Raja i Fernández per representar 
aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els 
Estatuts. 
Cinquè. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de 
Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat,1 de Vic i també a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
5 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 
2012-2015” PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 La Diputació de Barcelona, en la seva sessió plenària de 31 de maig de 
2012, va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
 Aquest Pla és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions 
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i té per finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implantació de les actuacions i dels 
recursos que s’hi destinin. 
 En aquest Pla es preveuen 4 àmbits de concertació: 

a) Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals 
b) Manteniment d’equipaments i infraestructures 
c) Reforçament de la solvència de les finances locals 
d) Creació d’equipaments i infraestructures 

Atès que l’article 16 del Pla estableix l’obligació dels ens d’adherir-s’hi 
per tal de poder concretar actuacions de col·laboració, es proposa l’adopció 
dels següents acords: 
Primer. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Castellar del Riu al Protocol 
General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” promogut des de la 
Diputació de Barcelona. 
Segon. Notificar aquest acord mitjançant la plataforma electrònica. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 – APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE TURISME DE 
L’ALT BERGUEDÀ. 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu. en sessió del dia 19/12/2000, va 
acordar aprovar inicialment la constitució del Consorci de Turisme de l’alt 
Berguedà, així com els Estatuts pels quals s’havia de regir. 
 
Durant el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions i l’acord 
quedà aprovat definitivament  
 
Els Estatuts del Consorci van aparèixer publicats al BOP de Barcelona, número 
160, de 5 de juliol de 2001. 
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En data 24 de juliol de 2001  es va celebrar l’acta de constitució del Consorci 
de Turisme de l’Alt Berguedà.  
 
L’article 6 dels Estatuts, recull les finalitats del Consorci, constituint l’objectiu 
essencial del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà la millora, la promoció i el 
foment del turisme i el comerç del territori anomenat l’Alt Berguedà. 
 
L’article 36, Dissolució del Consorci, preveu:  
“El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 

a) Per compliment de les seves finalitats. 
b) Per acord del Consell General, adoptat amb el vot favorable d’un mínim 

de les dues terceres parts dels ens consorciats. Cas de no assolir-se els 
acords esmentats, cada ens consorciat conservarà el seu dret de 
separació, d’acord amb l’establert a l’article 34. 

c) Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
d) Per la separació d’un o diversos membres, si amb això el Consorci 

esdevé inoperant. 
e) Per incompliment de l’objecte. 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens. 

 
L’acord del Consell General sobre dissolució del Consorci especificarà la forma 
de liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions als ens i 
entitats consorciades, basant-se en la ponderació dels criteris de preservació 
de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada 
ens consorciat al llarg de la durada del Consorci.” 
 
També l’article 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, disposa:  
“Article 324. Dissolució i liquidació 
1. El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els estatuts, 
per alguna de les següents: 
a) Compliment de la finalitat del consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant. 
e) Incompliment de l'objecte. 
f) Transformació del consorci en un altre ens. 
 
2. L'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan superior de govern del consorci, 
per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans 
competents dels seus membres. L'esmentat acord ha de determinar la forma 
en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió 
de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades.” 
 
L’article 313.2 del ROAS es remet a la tramitació general per crear, adherir-se, 
modificar, separar-se o dissoldre i sotmet tots els acords a una informació 
pública de trenta dies.    
 
Donat que avancem cap a un futur que serà marcat especialment per 
l’acceleració, la innovació i la cooperació, on, alhora, la concertació territorial i 
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la unitat d’acció esdevindran dos elements fonamentals per bastir un nou model 
de desenvolupament sostenible i competitiu a llarg termini. 
 
Davant que el sector públic al Berguedà ha d’assolir una major eficàcia de 
gestió i optimitzar els recursos escassos per tal de millorar la qualitat de 
l’ocupació i augmentar la competitivitat de l’economia, cal afrontar la necessitat 
i l’oportunitat de passar de la falta de cohesió territorial d’organismes existents, 
cap a la gestió estratègica unificada en el marc d’un sol ens. Un repte que a 
banda de basar-se en la pluralitat i la concertació público-privada, ha d’implicar 
el lideratge i recollir el paper aglutinador del Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Per tot això, després de l’enorme utilitat dels diferents ens públics que han 
operat a la comarca del Berguedà com el Consorci de Formació i d’Iniciatives 
Cercs-Berguedà, el Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, el Consorci del 
Parc Fluvial,  patronats comarcals,etc.,davant la necessitat d’afrontar els nous 
reptes des l’eficiència, l’eficàcia, la concertació,i la proximitat, fa que sigui 
necessària vertebració d’una agència de desenvolupament del Berguedà.   
 
Per tal d’articular-la, l’ens que d’ara en endavant s’anomenarà Agència de 
Desenvolupament Comarcal es creu pertinent modificar i transformar els 
estatuts  del Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, per tal 
d’aprofitar i emprar les seves infraestructures i/o immobilitzat existent , a la 
vegada que serveixi per aglutinar en un únic projecte tota la experiència i 
sinergies acumulades de tots els agents i  entitats implicades en la creació de 
la nova agencia. 
 
L’agència, doncs, significa una fita històrica de concertació territorial al 
Berguedà, i, alhora, un  compromís inequívoc per tal de treballar de forma 
conjunta i consensuada, de detectar les necessitats, de coordinar i planificar les 
polítiques, i, en definitiva, de construir un desenvolupament comarcal 
competitiu, intel·ligent i sostenible.  
 
Com a pas necessari per a la integració de tots els agents de la comarca en 
aquesta Agència, s’ha de procedir a la dissolució i liquidació dels actuals 
consorcis.  
 
És per això que es proposa. 
 
PRIMER: Acordar aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme de 
l’Alt Berguedà.  
 
SEGON. Exposar l’acord al públic durant un termini de trenta dies als efectes 
de presentació d’al·legacions. 
 
Encarregar al Consorci  la publicació conjunta del present acord.  
 
Les al·legacions es podran presentar al Consorci de Turisme de l’alt Berguedà 
o a qualsevol dels registres de les entitats públiques consorciades.  
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En cas que no es presentin al·legacions, l’acord quedarà definitivament aprovat 
sense necessitat de nou acord.  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES  I ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE S’HI ADHEREIXIN PER A LA 
PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI. 
 
 Des del Consell Comarcal del Berguedà s’ha posat de manifest la 
voluntat de la majoria de taxistes de la comarca de poder prestar el servei de 
taxi en qualsevol dels termes municipals dels municipis de la comarca que s’hi 
avinguin, amb independència del lloc que tinguin la llicència. 
 Per poder vehicular aquesta petició, és necessari aprovar i firmar un 
conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques que, en la 
seva part expositiva i resolutiva, diu literalment : 
 
“EXPOSEN 
 
I.- L'article 23 de la Llei 19/2003, del taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les 
zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents 
municipis, de manera que l'ordenació adequada dels serveis transcendeixi els 
interessos de cada un dels municipis de la zona. 
 
II.- De conformitat amb l'exposat anteriorment, els ajuntaments de .........................., 
.........................., ................................., ................................, ..................................., 
............................... i ................................. consideren necessària la prestació conjunta 
del servei de taxi en l'àmbit dels seus termes municipals, de tal manera que els taxis 
de tots aquests municipis puguin actuar conjuntament en qualsevol dels seus termes 
municipals.  
 
III.- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, com a administració competent en matèria de transport interurbà a 
Catalunya, valora positivament la iniciativa d’aquests ajuntaments atès que pot 
contribuir a la millora dels serveis de transport públic que es desenvolupen entre el 
seus respectius termes municipals, concretament dels servei de taxi. 
 
IV.- En conseqüència, les parts, mitjançant aquest instrument, estableixen un marc de 
col·laboració en el qual es concreten les actuacions a desenvolupar per a la prestació 
conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de ............................., 
............................., ................................., .................................., ..............................., 
............................... i ...................................... 
  
Per tot plegat, i d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
Primer.- Objecte del conveni 
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Aquest conveni té per objecte definir les actuacions de les parts per a la prestació 
conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de ..........................., 
........................, .............................., ...................................., .................................., 
.................................. i ................................ 
 
Segon.- Prestació conjunta territorial 
 
Els ajuntaments de ................................, ..............................., ..............................., 
.............................., ......................................., ..................................... i 
.................................. es comprometen a permetre la prestació del servei de taxi en els 
seus respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de qualsevol dels 
municipis esmentats. 
 
Tercer.- Tarifes 
 
Els ajuntaments de ............................., ................................, ............................, 
................................., ................................., ..................................... i 
............................... es comprometen a aplicar les mateixes tarifes al serveis de taxi 
que tinguin origen i destinació en qualsevol dels seus termes municipals. 
 
Quart.- Atorgament de llicències 
 
Cadascun dels ajuntaments signants d'aquest conveni mantindran la seva 
competència d'atorgament de les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi 
corresponents al seu municipi  reconeguda en l'article 5 de la Llei 19/2003, del taxi.  
 
Cinquè.-  Compromís del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en la seva qualitat  
administració competent en matèria de transport interurbà a Catalunya, dona la seva 
conformitat a la prestació conjunta del servei de taxi en els municipis de 
..............................., ............................, ..............................., ...................................., 
..............................., ............................. i .........................., i es compromet a donar 
suport legal i tècnic per a la seva correcta implementació.  
 
Sisè.- Comissió de seguiment  
 
Als efectes de vetllar pel correcte desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni, es 
crea una Comissió de Seguiment integrada per un representant de cadascuna de les 
parts signants. El règim de funcionament d'aquesta Comissió es determinarà per mutu 
acord. 
 
Setè.- Vigència 
 
Aquest conveni tindrà una vigència d'un any, a comptar des de la data de la seva 
signatura, prorrogable anualment per mutu acord de les parts.  
 
Vuitè.- Incompliment 
 
La no observació per qualsevulla de les parts de les obligacions establertes en aquest 
Conveni facultarà a les restants a exigir-ne el seu compliment efectiu, i en cas que 
aquest no es produeixi, la resolució del Conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció 
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Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest Conveni que no puguin 
ser resoltes per la Comissió de Seguiment prevista en el pacte sisè d’aquest Conveni, 
restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. “ 
 
Considerant que pels veïns del municipi és un avantatge poder disposar del 
servei d’altres taxis de la comarca, es proposa 
 
Primer. Aprovar la proposta de conveni entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i els Ajuntaments de la comarca que s’hi 
adhereixin per a la prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests 
municipis, d’acord amb la minuta que s’ha transcric en la part expositiva. 
 
Segon. Autoritzar al Sr. alcalde perquè firmi aquest conveni. 
 
Tercer. Notificar aquests acords al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 A petició del regidor Sr. Francesc Xavier Raja, es planteja la possibilitat 
d’incloure a l’ordre del dia la proposta de posar la bandera estelada a la façana 
de l’Ajuntament. 
 Per unanimitat s’acorda incloure aquest punt a l’ordre del dia i, en 
conseqüència, es passa a debatre’l. 
 El Sr. Raja defensa la proposta de penjar l’estelada en un pal que es 
posaria davant de la façana de l’ajuntament, en consonància amb l’adhesió que 
s’ha fet a l’Associació de Municipis per la Independència i l’actitud que estan 
adoptant altres ajuntaments al respecte. 
 En el torn d’intervencions, els Srs. Adrià Solé i Joan A. Segado no veuen 
clar deixar la bandera penjada davant de l’edifici pel perill de que es puguin 
donar actes de vandalisme per persones contràries a la independència, com 
havia passat al Pi de les Tres Branques i el Sr. Solé també considera que cal 
esperar nous esdeveniments. 
 Posada a votació la proposta, aquesta és desestimada per 1 vot a favor 
(Sr. Raja), 2 vots en contra (Sr. Solé i Sra. Torner) i 2 abstencions (Sr. Segado i 
Sra. Marín) 
 
9 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari certifico  


