
 
 
 
 
 
 
Núm. 03/12 
 
Data: 20 de juny de 2012 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 18:30 
 
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 DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA 
 
 Abans de la sessió s’ha passat una còpia de l’acta corresponent al Ple 
de 28 de març 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 de la sessió plenària de l’Ajuntament de Castellar del Riu del 
dia 28 de març de 2012. 
 
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: 
- 7/12, de 18 d’abril, aprovant totes les factures, nòmines i rebuts que consten 
relacionats del núm. 1 al 94 al registre de factures de la corporació. 
- 8/12, de 16 de maig, acceptant 3 ajuts del fons de prestació de la Diputació de 
Barcelona per al finançament dels serveis socials bàsics, el finançament dels 
serveis socials d’atenció domiciliària i el desenvolupament de polítiques 
educatives. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 20 DE JUNY DE 2012 

 



3 – APROVACIÓ DE LES DADES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2012 
 Atès que des de la Diputació de Barcelona s’han tancat els processos de 
depuració d’inscripcions al Padró municipal d’Habitants a data 1 de gener de 
2012. 
 Atès que el resultat d’aquesta gestió ha de ser aprovada durant 
l’exercici, de conformitat amb l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, de 11/07, 
segons  la redacció donada pel Reial Decret 2612/1986, de 20/12. 
 Es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar com a xifra de població oficial a 1 de gener de 2012 la de 174 
habitants (95 homes i 79 dones) 
Segon. Comunicar aquesta xifra a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 Després d’acordar per unanimitat la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es passa a debatre l’assumpte següent: 
 
4.1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE CASTELLAR DEL RIU I DE 
MONTMAJOR 
 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 19 de juny de 2012, es va aixecar acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Castellar del Riu i Montmajor i es van 
reconèixer 8 fites 
 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 19 de juny de 2012, de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellar del Riu i 
Montmajor. 
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 – PRECS I PREGUNTES. 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 
  L’alcalde     El secretari 


