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Núm. 06/12 
 
Data: 19 de desembre de 2012 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:10 
 
Assistents: 
 
Alcalde: 
- Adrià Solé i Giralt (CiU) 
Regidors/es: 
- 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 LES ACTES DE LES DARRERES SESSIONS 
PLENÀRIES 
 
 Abans de la sessió s’ha passat una còpia de les actes corresponents al 
Ple de 26 de setembre de 2012 (ordinària) i 30 d’octubre de 2012 
(extraordinària) 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 esmentades. 
 
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: 
--- 15/12, de 26 de setembre, aprovant la liquidació del Pressupost de l’any 
2011. 
--- 16/12, de 7 de novembre, incoant la tramitació d’expedient administratiu 
previ a l’aprovació del Pla especial en SNU presentat per Knauf. 
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--- 17/12, de 21 de novembre, acceptant el fons que la Diputació ha destinat a 
l’Ajuntament de Castellar del Riu dins del Programa complementari “Suport a la 
Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis 
Públics Locals”. 
--- 18/12, de 21 de novembre, manifestant la conformitat a que el Consorci 
Localret prorrogui per un any més el contracte derivat de serveis de 
telecomunicacions adjudicat a Telefònica. 
--- 19/12, de 21 de novembre, aprovant les factures relacionades del 95 al 238 
del llibre registre de factures. 
 
3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE NO DISPONIBILITAT DELS 
RECURSOS DESTINATS A LA PAGA EXTRA DE NADAL 
 
 Mitjançant l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, es va 
suprimir la paga extraordinària de desembre a gairebé tot el personal del sector 
públic. 
 Segons nota informativa de 23 d’octubre de la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, cal bloquejar els crèdits corresponents en l’import de les quanties 
que correspongui percebre en el mes de desembre, conseqüència de la 
supressió tant de la paga extraordinària, com de la paga addicional de 
complement específic o pagues addicionals equivalents de l’esmentat mes, 
mitjançant un acord de no disponibilitat. 
 Pel secretari interventor municipal s’han calculat els imports afectats per 
la supressió d’aquesta paga. 
 Atès el que disposa l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Declarar la no disponibilitat dels següents crèdits del pressupost de 
2012, a resultes de la supressió de la paga extraordinària de desembre i altres 
complements addicionals: 
 
Aplicació Explicació     Import 
9-12001 Ret. bàsiques funcionaris   600,00 
9-13100 Ret. personal laboral contractat  205,10 
        805,10 
Segon. Traslladar aquesta resolució al personal administratiu responsable de 
la comptabilitat. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 1/12 DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 28 de març de 2012, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2012, acord que va 
esdevenir definitiu en no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública. 
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Atesa la necessitat d’incorporar al pressupost noves aplicacions 
pressupostàries. 
  
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
es proposta l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 1/12 de modificació del pressupost 
municipal de 2012, d’acord amb la documentació que consta a l’expedient.  
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient pel termini de 15 dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB 
 
TERCER. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no 
es presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
5 – APROVACIÓ DE MOCIÓ EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA PERQUÈ EL POBLE DE CATALUNYA 
PUGUI DETERMINAR LLIUREMENT I DEMOCRÀTICA EL SEU FUTUR 
COL·LECTIU MITJANÇANT UNA CONSULTA 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que, des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat 
diferents propostes polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la 
llengua i la nació catalanes, afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus 
ciutadans. Bona part d’aquestes propostes s’han articulat des dels municipis 
catalans, durant anys les úniques institucions de les que hem disposat per 
vehicular políticament el catalanisme. 
 
Atès que gran part del catalanisme ha buscat un encaix de la nostra realitat 
nacional al si de l’Estat espanyol aportant estabilitat, democràcia i progrés, a 
canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i l’autogovern, tot 
i que una part d’aquest catalanisme polític també ha comptat amb partidaris de 
l’Estat propi des dels seus inicis, cercant el concert de les nacions el marc de 
relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles d’Europa. 
 
Atès que, trenta anys després de l’aposta del catalanisme per encaixar a l’Estat 
Espanyol mentre construïa i enfortia la democràcia superada la llarga nit del 
franquisme, el balanç és clarament insuficient de cara als reptes de futur que 
tenim com a societat malgrat els avenços assolits. 
 
Atès que durant els darrers anys, les aspiracions del catalanisme han topat 
amb una clara voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern i, de 
forma molt significativa, amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
l’Estatut d’Autonomia de 2006. Un fet que s’ha vist agreujat per l’incompliment 
dels compromisos adquirits amb el Govern de la Generalitat, la manca 
d’inversions molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el 
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menyspreu i l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit 
fiscal galopant que posa en risc la cohesió social i el progrés econòmic. 
Atès que aquesta situació ha portat a una part important de la ciutadania i a 
diferents actors socials, econòmics i polítics a proposar l’horitzó d’un Estat 
propi, com la resta d’Estats europeus. Un Estat que tingui per objectiu servir al 
benestar, el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin 
sigui el seu origen o condició. 
 
Atès que allò que en el passat fou un desig avui és vist com una necessitat 
inajornable per una part creixent de la ciutadania de Catalunya, i que només 
així es pot entendre que el passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de 
catalans i catalanes protagonitzessin la manifestació més massiva que ha vist 
mai la ciutat de Barcelona que, de manera pacífica i democràtica, van sortir al 
carrer demanant clarament que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. 
Un anhel que, segons totes les enquestes, és compartit per una majoria de la 
societat catalana, que veu en l’instrument d’un Estat l’eina imprescindible per 
fer front als reptes de la nostra societat. 
 
Atès que els ajuntaments catalans han estat també protagonistes d’aquesta 
evolució, sigui per haver acollit les consultes populars per la independència de 
Catalunya organitzades per la societat civil, ja sigui per haver estat 
capdavanteres amb diverses iniciatives arreu del territori, demanant la creació 
d’una hisenda pròpia, una administració fiscal, una de justícia, tot apel·lant a 
l’esperit cívic europeu per donar suport a la independència de Catalunya. 
 
Atès que les diputacions catalanes han mostrat la seva voluntat de col·laborar 
amb el Govern de la Generalitat en la tasca de construir estructures d’Estat, ja 
sigui com a organismes de recaptació d'impostos o bé assessorant la 
Generalitat arran de l'àmplia experiència en tributs que tenen, i que la signatura 
d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i les 
quatre diputacions provincials catalanes que busca establir les bases de la 
futura hisenda pròpia. 
 
Atès que el 26 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya constatava la 
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i 
democràtica el seu futur col·lectiu i instava el govern a fer una consulta a la 
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat 
d’Europa, prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
Atès que aquesta voluntat de que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya 
puguin decidir amb plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una 
majoria de les forces polítiques parlamentàries i pel President de la Generalitat. 
 
Per tot això, sol·licitem al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.  L’Ajuntament de Castellar del Riu expressa el seu reconeixement i 
es felicita per l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 
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de setembre pels carrers de Barcelona, sota el lema “ Catalunya nou Estat 
d’Europa”. 
 
SEGON. Reafirmem el compromís dels governs locals com a part activa de la 
construcció nacional. L’administració local, en particular els ajuntaments, han 
estat en període democràtic l’administració més habitual per fer participar els 
ciutadans en els afers públics i d’interès general. 
 
TERCER. Constatem que al llarg d’aquests darrers trenta anys, els intents 
d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són 
avui una via sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en 
el dret a decidir. 
 
QUART. Expressem la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, i que el 
poble català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, 
per tal de garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, 
l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la llengua pròpies. 
 
CINQUÈ. Instem al Govern de la Generalitat, les forces polítiques, els agents 
socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a 
terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la 
comunitat internacional, la Unió Europea i el govern espanyol, per tal que la 
ciutadania de Catalunya pugui determinar el futur col·lectiu en un marc de 
plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència 
democràtica i sense coaccions de cap mena. 
 
SISÈ. Donem ple suport a la decisió del Parlament de Catalunya que el poble 
de Catalunya pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu 
mitjançant una consulta a la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya 
esdevingui un nou Estat d’Europa, prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
SETÈ. Ens posem a disposició del Govern i del Parlament de Catalunya per 
impulsar la tasca d’endegar estructures d’Estat que facilitin la realització de la 
consulta abans esmentada a la ciutadania, així com la posada en marxa d’una 
hisenda pròpia dins la propera legislatura. 
 
VUITÈ. Fem arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
6 – CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
 
 Atès que les dues associacions en actiu del municipi: Colla de 
Trabucaires de Castellar del Riu i Colla de Geganters d’Espinalbet han 
demanat a l’Ajuntament una subvenció per les activitats realitzades durant l’any 
2012. 
 Atès que aquestes associacions organitzen un seguit d’activitats que 
ajuden a la dinamització social i cultural del municipi i col·laboren 
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desinteressadament en les festes locals promogudes per l’Ajuntament, es 
considera justa la concessió de la col·laboració econòmica que demanen. 
 Per tot això, per unanimitat, s’acorda : 
Primer. Concedir a la Colla de Trabucaires de Castellar del Riu i a la Colla de 
Geganters d’Espinalbet una subvenció de MIL euros (1.000 €) a cadascuna 
d’elles per ajudar al finançament de les activitats promogudes per aquestes 
entitats durant l’any 2012. 
Segon. Notificar aquest acord a les associacions esmentades. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de votar per unanimitat la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es passa a debatre l’assumpte següent: 
 
7.1 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2011 
 
Vista la documentació corresponent al Compte General del Pressupost de 
2011, format per la intervenció municipal, integrada pels comptes i estats 
relacionats a la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes el dia 26 de 
setembre de 2012. 
 
Atès que el Compte ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies, 
d’acord amb l’edicte anunciat en el Butlletí Oficial de la Província de 15 
d’octubre de 2012, sense que durant aquest període i els vuit dies següents 
s’hagi presentat cap escrit de reclamació al respecte. 
 
Per això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de 
Castellar del Riu corresponent a l’exercici de 2011, d’acord amb la 
documentació aportada 
 
Segon. Remetre la documentació preceptiva a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
 La proposta s’aprova per unanimitat 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari certifico 


