
 
 
 
 
 
 
Núm. 02/12 
 
Data: 28 de març 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 LES ACTES DE LES SESSIONS DE 22 DE DESEMBRE 
DE 2011 (ORDINÀRIA) I 8 DE FEBRER DE 2012 (EXTRAORDINÀRIA) 
 
 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 22 de desembre de 2011 
(ordinària) i el 8 de febrer de 2012 (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: 
- 44/11, de 28 de desembre, nomenant com a representant de la corporació a 
la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat, a la Sra. Sònia Marín Ariño. 
- 45/11, de 28 de desembre, aprovant les factures relacionades del número 121 
al 280 al llibre registre de factures. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2012 

 



- 1/12, de 15 de febrer, sobre l’adequació del tipus de gravamen de l’IBI aprovat 
per l’Ajuntament per a l’exercici de 2012 al Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera 
per a la correcció del dèficit públic. 
- 2/12, de 15 de febrer, donant d’alta a la seguretat social com a secretari 
interventor a Ramon Xandri i Badia, amb una dedicació de 20 hores al mes i 
una retribució bruta mensual de 600 € al mes. 
- 3/12, de 22 de febrer, aprovant la certificació d’obres núm. 6 de l’obra: Xarxa 
de sanejament i EDAR d’Espinalbet, 3ª i 4ª fases, d’import 78.697,39 euros. 
- 4/12, de 29 de febrer, autoritzant a l’Organisme de Gestió Tributària perquè 
pugui fraccionar la liquidació feta a nom de Càmping Font Freda, SL en 
concepte d’ endarrerits de l’IBI d’urbana. 
- 5/12, de 29 de febrer, sol·licitant diverses subvencions o suport tècnic o 
material a la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa Xarxa Barcelona 
Municipis de Qualitat, any 2012. 
- 6/12, de 21 de març, d’adhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya, les diputacions catalanes, l’ ACM i la FMC amb què s’estableix el 
Pla d’Assistència Financera Local, que preveu el pagament avançat de 
338.919,64 euros que deu la Generalitat a l’Ajuntament de Castellar del Riu. 
 
3 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL RIU I DE FÍGOLS 
 
 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 16 de febrer de 2012, es va aixecar acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Castellar del Riu i Fígols i es van 
reconèixer les fites següents: 
Fita 1: se situa a l’indret conegut com Rasos de Peguera, a uns trenta-dos metres al 
sud-est del Coll de la Cabrer i a uns dotze metres al sud del marge sud d’un corriol. 
Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Cercs. Les coordenades UTM 
ETRS89 31 N són: X:398967,9 i Y:4666340,4.. 
Fita 2: se situa a l’eix del torrent de les Canals del Catllarí. La línia de terme 
reconeguda entre les fites primera i segona és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X:398727,8 i Y:466379,1. 
Fita 3: se situa al punt d’intersecció entre l’eix del torrent de les Canals del Catllarí i 
l’eix del camí de Castellar del Riu a Fígols. La línia de terme reconeguda entre les fites 
segona i tercera segueix l’eix del torrent de les Canals de Catllarí, al qual es situen 
ambdues fites. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Montmajor. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X:397893,3 i Y:4666583,6. 
 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 16 de febrer de 2012, de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellar del Riu i 
Fígols. 
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 
 
4 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL RIU I DE 
GUIXERS 
 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 23 de febrer de 2012, es va aixecar acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Castellar del Riu i Guixers i es van 
reconèixer les fites següents: 
Fita 1: se situa al capdamunt del serrat de Cal Cogul, a uns dos-cents vint-i-cinc 
metres a l’est del marge est del camí de la Baga de la Costa. Aquesta fita és també 
comuna al terme municipal de Montmajor. Les coordenades UTM ETRS89 31 N són: 
X:394294,6 i Y:4667424,9.. 
Fita 2: se situa a la partida de la Devesa de Can Colell, a l’eix d’un torrent i a uns dos-
cents cinquanta metres al nord-oest del marge nord-oest del camí de Santa 
Magdalena. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona segueix la 
poligonal definida per 12 punts. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X:393239,7 i 
Y:4667232,8. 
Fita 3: se situa a la partida de Santa Magdalena, a uns cent cinquanta metres al nord-
oest del marge nord-oest del camí de Santa Magdalena i a uns dos-cents quinze 
metres a l’oest del marge oest del torrent de Vallsadolla. La línia de terme reconeguda 
entre les fites segona i tercera és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades 
UTM ETRS89 31N són: X:393167,5 i Y:4666805,1. 
Fita 4: se situa al capdamunt del serrat del Pujolet, a uns dos-cents cinquanta metres 
al sud-oest del mas de Sorribons. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i 
quarta és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N 
són: X392978,5 i Y:4666411,1. 
Fita 5: se situa a la partida del Collell i a uns quatre-cents noranta metres a l’est del 
Pla. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la recta 
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X392774,5 i 
Y:4666307,1. 
Fita 6: se situa a la partida del Collell i a uns quaranta metres al nord del marge nord 
de la carretera de Llinars i a uns quatre-cents metres al sud-oest del mas de Sorribons. 
La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa 
entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X392893,5 i Y:4666162,8. 
Fita 7: se situa a l’eix del torrent de Fontanella, a uns cent metres al sud-est del marge 
sud-est del camí de Can Fontanella. La línia de terme reconeguda entre les fites 
sisena i setena segueix la poligonal definida per 4 punts. Les coordenades UTM 
ETRS89 31N són: X392601,5 i Y:4665681,1. 
Fita 8: se situa a la divisòria d’aigües de la serra de Fontanella, a uns setanta-set 
metres al sud-oest del marge sud-oest del torrent de Fontanella. Hi ha una fita de 
pedra, en forma irregular, de trenta-cinc centímetres per vint-i-un centímetres de 
costats a la base i trenta-quatre centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda 
entre les fites setena i vuitena segueix la poligonal definida per 3 punts. Les 
coordenades UTM ETRS89 31N són: X392506,3 i Y:4665634,0. 



Fita 9: se situa al punt d’intersecció entre l’eix del camí de Llinars a Sisquer i l’eix del 
torrent de la Font Pudia. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena 
és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: 
X:392438,5 i Y:4665540,1. 
Fita 10: se situa a l’eix del torrent d’Aigua de Llinars, a uns seixanta-sis metres a l’oest 
del marge oest de la carretera de Llinars i a uns cent vuitanta metres al nord de la 
Caseta. La línia de terme reconeguda entre les fites novena i desena segueix la 
poligonal definida per una relació de 22 punts. Les coordenades UTM ETRS89 31N 
són: X:393268,7 i Y:4664224,9. 
Fita 11: se situa a l’eix del torrent d’Aigua de Llinars, a uns trenta-tres metres a l’oest 
del marge oest de la carretera de Llinars i a uns setanta-cinc metres a l’est de la 
Caseta. La línia de terme reconeguda entre les fites desena i onzena segueix l’eix del 
torrent d’Aigua de Llinars, havent-se definit 25 punts. Les coordenades UTM ETRS89 
31N són: X:393289,5 i Y:4664015,1. 
Fita 12: se situa a la partida de Llinars d’Aiguadora, al capdamunt de la serra de Cal 
Company. Es reconeix com a fita una roca nativa de setanta-cinc centímetres per 
cinquanta centímetres de costats a la base i setanta-cinc centímetres d’alçària. Té 
gravada una creu a la part superior, els braços de la qual mesuren 14 centímetres de 
llargada cada un d’ells. La línia de terme reconeguda entre les fites onzena i dotzena 
segueix la poligonal definida per 9 punts. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: 
X:393519,0 i Y:4663469,4. 

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 23 de febrer de 2012, de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellar del Riu i 
Guixers. 
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 – RECOLZAMENT A L’AJUNTAMENT DE CASSERRES EN LA SEVA 
PETICIÓ DE MILLORA DEL SEU EMBASSAMENT COM A RESERVA 
D’AIGUA PER A CAS D’INCENDI 
 
 L’Ajuntament de Casserres ha tramès a aquesta corporació l’acord que 
va adoptar la seva Junta de Govern local, en sessió de 23 de febrer de 2012, 
referent al projecte de millora de l’embassament de Casserres, consistent en el 
desguàs de fons, dragat, neteja i adequació per a presa de bombers. Aquest 
embassament es podria utilitzar com a reserva d’aigua en cas d’incendi. 
 Tenint en compte la gran capacitat i bona ubicació d’aquest 
embassament, a la zona central del Berguedà, és evident que si estigués 
degudament condicionat seria d’una gran ajuda pels equips d’extinció 
d’incendis en el supòsit de produir-se un gran incendi a la zona. 
 Per això, es proposa: 
 



Primer. Donar el recolzament del Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu a la 
proposta de l’Ajuntament de Casserres de portar a terme els treballs previstos 
en el projecte constructiu del desguàs de fons, dragat, neteja i adequació per a 
presa de bombers a l’embassament de Casserres, entenent que seria una obra 
molt important per a la prevenció d’incendis al Berguedà i part nord del Bages. 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Casserres. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE 2011 
PRESENTADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
 

Vistos els comptes de la gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme 
de Gestió Tributària durant l'exercici 2011,  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 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 2011: 

  

               Rebuts 5.944,01 0,00 
               Liquidacions 22.553,48 603,50 
- Pendent de cobrament en període executiu en 
data 31 de desembre de 2011: 

  

               Rebuts 13.139,29 395,01 
               Certificacions 1.065,84 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 2011 presentats per 
l'ORGT corresponents al tributs locals 
 
7 - INFORMACIÓ SOBRE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT 
NOTIFICADES AL MINISTERI D’HISENDA I ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES. 
 
 Mitjançant el Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer, l’Estat ha 
determinat obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
 Aquesta informació ha estat tramesa per via telemàtica amb signatura 
electrònica del secretari interventor amb data 14 de març. 



 En compliment de l’article 3.2 del Reial Decret llei, cal donar-ne compte 
al Ple. 
 Per això, s’informa que la relació d’obligacions pendents de pagament 
als contractistes que reuneixen els requisits establerts per l’article 2 de la 
norma abans esmentada, està formada per 4 proveïdors, amb un total de 8 
factures que tenen un import total de 166.319,68 euros. 
 
8 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A 
2012 

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2012, 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 2012, segons el següent resum per capítols: 
 
INGRESSOS: 
    Cap Denominació Euros  
1 Impostos directes 58.050,00  
2 Impostos indirectes 6.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 21.747,00  
4 Transferències corrents 94.153,00  
5 Ingressos patrimonials 50,00  
    
                         Total ingressos…….. 180.000,00  
    =============================== 
 
DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 40.535,00  
2 Despeses de béns corrents i serveis 112.364,00  
3 Despeses financeres 2.300,00  
4 Transferències corrents 3.401,00  
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Passius financers 21.400,00  

                           Total despeses……. 180.000,00  
    =============================== 
 
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    
 
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. 
 
9 – CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS I AJUTS 
 
 Vista la sol·licitud presentada per l’Associació Pro Disminuïts Psíquics 
del Berguedà demanant una col·laboració econòmica pel manteniment de les 
activitats de l’associació i del Taller Coloma per l’any 2012. 
 Atès que s’ha vingut col·laborant amb aquesta entitat des de fa molts 
anys perquè realitza una important tasca d’integració social de les persones 
disminuïdes es considera que cal mantenir la mateixa i, per unanimitat, 
s’acorda: 
Únic. Atorgar a l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà una 
subvenció de 250 € per col·laborar a finançar les seves activitats, any 2012, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 3.48900 
 
10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de que es votés, per unanimitat, la seva inclusió dins l’ordre del 
dia, es passa a debatre l’assumpte següent: 
 
10.1 – RECOLZAMENT DE LA MOCIÓ DEMANANT EL MANTENIMENT DEL 
PROGRAMA MINER. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La història econòmica del Berguedà està lligada a la indústria tèxtil i a la 
mineria. Des del segle XIX a mitjans del segle XX, va ser una comarca 
industrialitzada i un destacat centre d’activitat econòmica. L’existència 
d’importants jaciments miners a l’Alt Berguedà va propiciar l’aparició de 
diferents explotacions d’extracció de carbó, així com fàbriques de ciment. Així 
mateix, l’existència del riu Llobregat va afavorir la instal·lació de fàbriques 
tèxtils al llarg de tota la zona anomenada “Conca del Llobregat”. 
 



Tot i així, l’explotació de les mines es va anar abandonant per la dificultat i cost 
d’extracció del carbó. De la mateixa manera, la indústria tèxtil també va iniciar 
una tònica recessiva, enfrontant la comarca a una difícil reconversió. 
 
Una de les eines cabdals per aconseguir la reactivació econòmica de la 
comarca ha estat i és el “Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y 
Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras 
2006-2012” perquè té com a objectius d’una banda ordenar la mineria i el 
carbó, tenint en compte els aspectes socials i regionals derivats i, per altra 
banda, pretén atenuar la pèrdua de llocs de treball, fomentant la creació 
d’ocupació. 
 
En aquests darrers anys els municipis i ens supramunicipals berguedans 
beneficiaris dels ajuts per a infraestructures del Pla del Carbó 2006-2012 han 
tractat de promoure projectes d’infraestructures amb l’objectiu de generar 
noves activitats econòmiques en els sectors del turisme, la indústria i els 
serveis i crear llocs de treball alternatius a la mineria. Tots els projectes han 
estat acordats i aprovats tant a la Mesa Regional del Carbó de Catalunya com 
a la Comissió de Cooperació Estat-Generalitat. 
 
En aquests moments i atesa la decisió del Govern de l’Estat, mitjançant l’acord 
del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2011, d’eliminació dels ajuts per 
infraestructures del Pla del Carbó, molts d’aquests projectes estan en risc i per 
tant està en perill la reactivació econòmica de la comarca del Berguedà. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
Primer. Instar al Govern de l’Estat a complir, íntegrament, el Plan Nacional de 
Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y 
Sostenible de las Comarcas Mineras 2006-2012 i assumir la responsabilitat que 
li correspon en la reactivació econòmica de la comarca del Berguedà. 
 
Segon. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a recolzar tots els 
projectes que han estat acordats i aprovats tant a la Mesa Regional del Carbó 
de Catalunya com a la Comissió de Cooperació Estat-Generalitat. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Energia i Mines 
de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya i 
del Congrés de Diputats. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
11 – PRECS I PREGUNTES 
 No n’hi ha 
 
Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari certifico. 
 
  L’alcalde     El secretari 
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