
 
 
 
 
 
 
Núm. 03/12 
 
Data: 25 de setembre de 2013 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 18:50 
 
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 19 de juny 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: 
--- 17/13, de 26 de juny, aprovant la liquidació del pressupost de l’exercici de 
2012. 
--- 18/13, de 24 de juliol, concedint al Sr. Josep Vilardaga llicència per a la 
substitució del material de la coberta a la seva casa refugi de la zona del xalet 
dels Rasos de Peguera. 
--- 19/13, de 24 de juliol, concedint llicencia d’obres al Sr. Jordi Casas, per la 
construcció d’un mur de 23 m.l. de llargada x 1,70 m. d’alçada entre la parcel·la 
83C i la 41 (Ctra. de Berga a Castellar del Riu núm. 14). 
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--- 20/13, de 31 de juliol, delegant en el primer tinent d’alcalde les atribucions 
de l’alcaldia, entre l’1 i el 16 d’agost, per vacances. 
--- 21/13, de 16 d’agost, atorgant al Centre Excursionista Montserrat llicència 
per a treballs de manteniment i conservació de la coberta del refugi de 
muntanya del Xalet dels Rasos. 
--- 22/13, de 9 de setembre, acceptant la subvenció de 22.143 € per a realitzar 
l’actuació: Condicionament captació d’aigua, en el marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 
--- 23/13, de 25 de setembre, encarregant al Consell Comarcal del Berguedà la 
sol·licitud de subvenció per a la contractació de persones aturades, 
prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació i/o subsidi. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
3 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2012 
 
Vista la documentació corresponent al Compte General del Pressupost de 
2012, 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 17 de 
juliol de 2013. 
 
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 17 de juliol 
de 2013, 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 2012, d’acord amb la 
documentació aportada 
 
Segon. Remetre la documentació preceptiva a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
 La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
4 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CESSIÓ  AL CONSELL COMARCAL 
DEL BERGUEDÀ DE LES PARTICIPACIONS A LA SOCIETAT BERGUEDÀ 
INICIATIVES SD, SL 
 
 L’Ajuntament de Castellar del Riu és titular de 4 participacions de la 
societat Berguedà Iniciatives SD, SL que a tancament de l’any 2012 tenien un 
valor de 761,52 €. 
 
 



 Aquesta societat, amb el procés de racionalització d’organismes de 
desenvolupament econòmic del Berguedà, ha deixat de tenir activitat i ha 
proposat a les corporacions que hi participen de que cedeixin les seves 
participacions al Consell Comarcal del Berguedà 
 Pels serveis econòmics municipals s’ha instruït expedient, de conformitat 
amb l’article 211 de la Llei municipal de Règim Local, aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, havent-lo exposat al públic pel termini de trenta 
dies, d’acord amb edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 17 de 
juny de 2013, sense que s’hagi presentat cap al·legació al respecte. 
 Per tot això, es proposa : 
Primer. Cedir gratuïtament al Consell Comarcal del Berguedà les 4 
participacions de l’Ajuntament de Castellar del Riu a la societat Berguedà 
Iniciatives SD, SL. 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà i a la societat 
Berguedà Iniciatives SD, SL. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST PERQUÈ LA 
COMARCA DEL BERGUEDÀ DISPOSI D’UNA TELEVISIÓ PÚBLICA, 
LEGAL I AMB EMISSIÓ PER TDT 
 
 Per part de les associació de veïns de Berga s’ha tramès la següent 
proposta de moció per resoldre al Ple municipal: 
 

“Les associacions de veïns de Berga creiem que la nostra ciutat i comarca ha de 
disposar de mitjans de comunicació que vertebrin social i culturalment el dia a dia dels 
ciutadans. Per això considerem imprescindible que el Berguedà disposi de una 
Televisió pròpia i pública. 

Davant de l’anunci de tancament de la Televisió Municipal de Berga perquè no 
s’ha trobat una solució legal que permeti la continuïtat de les emissions, i davant de la 
importància social, cultural i comunicativa d’aquest mitjà envers la comarca, 
demanem als grups polítics que formen el ple de la corporació municipal: 

1) Que tots els grups facin els possibles a través dels seus partits i càrrecs 
institucionals perquè el Berguedà no es quedi sense Televisió Pública Pròpia i 
que aquest mitjà pugui continuar les seves emissions. 

2) Instar a l’equip de govern i a la resta de partits de l’ajuntament, a fer pinya 
davant de les administracions competents per aconseguir no aturar, o en tot 
cas activar tant aviat com sigui possible, les emissions de la Televisió Pública 
que, juntament amb les Ràdios municipals, la Premsa escrita i els mitjans 
digitals, permeten als ciutadans estar informats del dia a dia de la nostra 
comarca. 

3) L’aprovació d’aquest manifest de suport al ple ordinari de l’ajuntament, i fer 
arribar la resolució al Conseller de la Presidència de la Generalitat, Hble. Sr. 
Francesc Homs i al President de la Diputació de Barcelona, Exc. Sr. Salvador 
Esteve, perquè prenguin consciència de la problemàtica sorgida i puguin 
treballar per a una ràpida solució.   

4) Demanar a totes les entitats, grups, institucions i ciutadans de la comarca del 
Berguedà que se sumin a aquesta moció signant els documents que hi haurà a 
les zones d’atenció als ciutadans dels respectius ajuntaments. 



 
Considerant que aquesta reivindicació és justa i es mereix el suport municipal, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
PRIMER. Manifestar que l’Ajuntament de Castellar del Riu s’adhereix al 
manifest que les Associacions de Veïns de Berga van fer durant el mes d’agost 
de 2013, demanant que el Berguedà pugui disposar d’un canal de televisió 
públic, legal i de TDT. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al representant de les Associacions de Veïns 
de Berga, al Conseller de la Presidència de la Generalitat i al President de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins l’ordre del dia, es 
posen a debat els següents assumptes: 
 
6.1 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2014 
 

Pels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació s’ha 
interessat que es faci proposta, amb caràcter definitiu, de les dues festes locals 
per l’any 2014. 
 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 2014,  la designació de les següents festes locals, pels 
diferents nuclis del municipi: 
- Espinalbet : 19  i 23 de juny 
- Llinars: 11 de juny i 8 de setembre 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6.2 – APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA PEL CONDICIONAMENT DE LA 
CAPTACIÓ D’AIGUA DE LA FONT DE CANAL OBSCURA. 
 
 Vista la documentació tècnica redactada per l’arquitecte municipal Sr. 
Lluís Minoves i Pujols, per a la realització de l’actuació: Condicionament de la 
captació d’aigua de la Font de Canal Obscura, que té un pressupost total de 
22.143,00 €. 
 Atès que aquesta actuació té la consideració d’obra menor, de 
conformitat amb els articles 34 i 37.6 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es considera que amb la 
documentació tècnica presentada és suficient per tirar endavant la millora. 



 Atesa la necessitat i urgència de realitzar l’actuació, que té com a finalitat 
garantir la salubritat de l’aigua que es recull de la font esmentada. 
 Per tot això, s’aprova: 
Primer. Aprovar la memòria valorada de l’actuació: Condicionament de la 
captació d’aigua de la font de Canal Obscura, redactada per l’arquitecte 
municipal. 
Segon. Declarar l’actuació d’utilitat pública, amb necessitat d’ocupació dels 
terrenys que hi són compresos (camí d’accés), a l’efecte de l’expropiació 
forçosa, si és necessària. 
Tercer. Autoritzar al Sr. alcalde per a realitzar quants tràmits siguin necessaris 
per poder arribar a executar aquesta actuació. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 


