
 
 
 
 
 
 
Núm. 02/12 
 
Data: 19 de juny de 2013 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 Abans de la sessió s’ha passat una còpia de l’esborrany de l’acta 
corresponent al Ple de 20 de març de 2013 als regidors i regidores municipals. 
 No es troba cap esmena a fer-hi i, en conseqüència, és aprovada, per 
unanimitat, l’acta esmentada. 
 
2 – INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de la darrera sessió, el Sr. alcalde ha aprovat 
les següents resolucions: 
--- 5/13, de 3 d’abril, sobre el contracte derivat de l’acord marc del 
subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel 
Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SA. 
--- 6/13, de 17 d’abril, aprovant el text del conveni de col·laboració a formalitzar 
entre la Diputació de Barcelona, l’ADF Montesmon i els Ajuntaments dels 
municipis que formen part de l’ADF, per a la participació al Pla d’informació i 
vigilància contra els incendis forestals 2013. 
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--- 7/13, de 17 d’abril, autoritzant l’anul·lació d’un recàrrec de constrenyiment, 
interessos i costes de procediment d’un rebut de la taxa per subministrament 
d’aigua. 
--- 8/13, de 24 d’abril, sol·licitant a la Diputació de Barcelona 5 subvencions 
econòmiques i 2 recursos materials en el marc del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015. 
--- 9/13, de 15 de maig, aprovant les factures relacionades al llibre de factures 
del 239 al 270 de l’any 2012 i de l’1 al 56 de l’any 2013. 
--- 10/13, de 22 de maig, d’adhesió al sistema de contractació centralitzada de 
serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades). 
--- 11/13, de 23 de maig, autoritzant l’anul·lació de recàrrec de constrenyiment, 
interessos i costes de procediment d’un rebut de la taxa per subministrament 
d’aigua. 
--- 12/13, de 23 de maig, concedint llicència municipal d’obres a la Sra. Maria 
Dolors Barons Rosset, per als treballs de reparació de desperfectes existents a 
la teulada de la casa “el Torrent”. 
--- 13/13, de 12 de juny, concedint llicència municipal d’obres al Sr. Jordi Casas 
Solà, per a la legalització d’un habitatge existent a la Ctra. de Berga a Castellar 
del Riu núm. 14. 
--- 14/13, de 12 de juny, concedint al Sr. Jordi Casas Solà llicència d’obres per 
la reforma interior de l’habitatge, sense afectar elements estructurals, a la finca 
situada a la Ctra. de Berga a Castellar del Riu núm. 14 
--- 15/13, de 12 de juny, concedint llicència municipal d’obres al Sr. Ramon 
Gonfaus Sant per a l’acabament dels interiors de l’habitatge unifamiliar aïllat 
situat a la parcel·la 67 (Cal Manubens). 
--- 16/13, de 19 de juny, desestimant escrit de reclamació de la Sra. M. Dolors 
Barons Rosset, en relació al rebut del 4t. trimestre de 2012 de la taxa per 
subministrament d’aigua. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
3 – APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR 
DEL RIU I EXCAVACIONS SERRA DEL VERD, SL, PER LIQUIDAR DEUTES 
MUNICIPALS. 
 
 El Sr. alcalde, en data 7 de juny de 2013, va subscriure amb 
l’administrador de la societat Excavacions Serra del Verd, SL un conveni on es 
regula la liquidació dels deutes municipals amb la mateixa. 
 Els pactes a que es va arribar es transcriuen a continuació: 
 
“PRIMER. L’Ajuntament de Castellar del Riu reconeix a Excavacions Serra del 
Verd, S.L. un deute per import total de 17.600,00 € (DISSET MIL SIS-CENTS 
euros), corresponents a les següents factures: 

• Núm. 100/06, de 20/10/2006, d’import : 12.200,00 € (IVA inclòs) 
• Núm. 100/08, de 30/11/2008, d’import 5.400,00 € (IVA inclòs) 

SEGON. El Sr. Joan Serra, en nom d’Excavacions Serra del Verd, SL 
manifesta la seva total conformitat  amb el reconeixement d’aquest deute i es 
compromet a no reclamar cap altra quantitat, per cap concepte, a l’Ajuntament 
de Castellar del Riu per treballs realitzats al seu càrrec fins el dia d’avui. 
 



TERCER. Es pacta, de mutu acord, la liquidació del deute en aquests terminis: 
--- Setembre/Octubre de 2013..................... 5.400,00 € 
--- Desembre 2013/Gener 2014 .................. 6.100,00 € 
--- Maig/Juny 2014 ...................................... 6.100,00 € 
 El pagament es realitzarà mitjançant l’expedició de xecs nominatius  
barrats, a nom d’Excavacions Serra del Verd, SL 
QUART. El Sr. Alcalde donarà compte d’aquest conveni al Ple de la corporació 
en la primera sessió ordinària que realitzi, el qual l’haurà d’aprovar en la seva 
integritat; si no fos així, els pactes anteriors quedarien sense efecte.” 
 
 En conseqüència i considerant que el conveni s’ajusta a dret, per 
unanimitat, s’acorda 
 
ÚNIC. Ratificar en la seva integritat el conveni de data 7 de juny, signat pel Sr. 
alcalde president de la corporació amb el Sr. Joan Serra Vila, Administrador de 
la societat Excavacions Serra del Verd, SL, que té per finalitat liquidar deutes 
municipals. 
 
4 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar la seva incorporació a l’ordre del dia, es passa a 
debatre la següent moció: 
 
MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA 
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS 
 
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels 
territoris de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País 
Valencià, passant per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer. 
 
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 
1966 ençà, han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les 
tradicions pròpies de la nostra nació. 
 
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter 
social, col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels 
segles i la seva vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les 
diverses situacions polítiques i socials i superar períodes històrics molt difícils al 
llarg del temps. 
 
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels 
territoris que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit 
de nació d’una comunitat història com a símbol d’esperança. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació d’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant 
Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans. 
 
 



 
Segon. D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla 
catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant 
Joan la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular 
arrelada en una de les tradicions més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, 
demanar-los que emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva. 
 
Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del 
Canigó a la nostra localitat. 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural. 
 
 La proposta és desestimada per 1 vot a favor (Joan A. Segado), 1 vot en 
contra (Sònia Marín) i 3 abstencions (Adrià Solé, Sílvia Torner i Francesc 
Xavier Raja. 
 
5 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


