
 
 
 
 
 
 
Núm. 01/12 
 
Data: 20 de març de 2013 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:40 
 
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 desembre de 2012 als regidors i regidores 
municipals i en aquest moment es fa un repàs dels temes que s’hi van tractar. 
 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: 
--- 1/13, de 15 de gener, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya una 
subvenció de 1.496,22 € per a la instal·lació de tecnologies eficients a 
l’enllumenat públic del municipi. 
--- 2/13, de 23 de gener, denegant la sol·licitud de Rasos de Peguera SA, sobre 
l’obtenció de llicència d’activitats d’una estació d’esquí als Rasos de Peguera, 
ja que prèviament és necessari aprovar un Pla Especial per a tota la zona. 
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--- 3/13, de 23 de gener, acceptant la subvenció en espècie de la Diputació de 
Barcelona, consistent en el subministrament d’una vitrina informativa a 
Castellar del Riu. 
--- 4/13, de 26 de febrer, sol·licitant al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat una subvenció de 379.000 € per a l’actuació: 
Arranjament, pavimentació, enllumenat i conservació de carrers, places i 
camins principals, dins del PUOSC 2013-2016 i que la subvenció anual de 
18.799,18 € prevista per a conservació i manteniment es destini a finançar 
despeses relacionades amb la conservació i reparació de les vies públiques i al 
manteniment del servei d’abastament d’aigua potable. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
3 – APROVACIÓ DEL CONVENI REFERENT A LA CESSIÓ DE TERRENYS 
DE LA FINCA “CAL PERE SASTRE” PER A LA CONSTRUCCIÓ D’EDAR 
 
 Atès que amb data 21 de febrer de 2013 es va firmar un conveni entre 
l’Ajuntament de Castellar del Riu, representat pel Sr. alcalde i els Srs. Ramon i 
Fernando Fernández Cabra com a propietaris de la finca “Cal Pere Sastre” i la 
seva mare, Sra. Rosa Cabra Rodellas, com a usufructuària de l’esmentada 
finca, que té per finalitat la cessió dels terrenys on es pugui construir la 
depuradora d’aigües residuals d’Espinalbet. 
 L’esmentat conveni, en la seva part resolutiva, estableix les estipulacions 
que es transcriuen tot seguit : 
“Primera. Els Srs. Ramon i Fernando Fernández Cabra i la Sra. Rosa Cabra 
Rodellas CEDEIXEN en aquest acte a l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL 
RIU, de forma gratuïta i lliure de càrregues, el terreny situat en sòl no 
urbanitzable, de superfície 2.244 m2., necessari per a la construcció de 
l’estació depuradora d’aigües residuals d’Espinalbet. 
 El terreny serà segregat de la finca matriu, constituint una finca 
independent amb la següent descripció:  
“ RÚSTEGA. Porció de terreny procedent de la finca “Cal Pere Sastre”, situada 
en el terme del lloc d’Espinalbet, districte municipal de Castellar del Riu, de 
DOS MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE metres quadrats. LIMITA: al 
nord, amb l’antiga carretera als Rasos de Peguera, avui dia C. Maria Àngels 
Esteban; a l’est amb la finca matriu; a l’oest amb la parcel·la núm. 3 del polígon 
4 del cadastre de rústega, propietat del Sr. Mario Adolfo Polanuer Bendersky, 
procedent de la Finca Cal Ballet i al sud amb la riera de Metge.” 
 En annex 1 s’adjunta plànol del terreny. 
 L’Ajuntament de Castellar del Riu podrà ocupar el terreny, sense 
restriccions, a partir de l’aprovació d’aquest conveni pel Ple municipal. 
Segona. Els Srs. Ramon i Fernando Fernández Cabra i la Sra. Rosa Cabra 
Rodellas autoritzen que s’inscriguin al Registre de la Propietat les servituds de 
pas de les conduccions enterrades de les xarxes de sanejament, aigua, telèfon 
(MT) mitja i (BT) baixa tensió elèctrica que s’han situat dins la seva propietat i 
que tenen per finalitat donar els serveis a la urbanització de “Cal Pere Sastre”, 
de conformitat amb el projecte d’urbanització aprovat. 
 



Tercera. L’Ajuntament de Castellar del Riu destinarà el terreny cedit a la 
construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Espinalbet i així ho 
farà constar en el POUM que s’està tramitant. 
 Aquesta estació depuradora es podrà realitzar per fases, una de les 
quals pot ser la instal·lació de la depuradora prevista en el projecte 
d’urbanització “Can Pere Sastre”, ja sigui a càrrec dels promotors de la 
urbanització com de l’Ajuntament. 
Quarta. La cessió objecte del present  conveni queda condicionada a la efectiva 
construcció de l'estació depuradora o d’alguna de les seves fases en un termini 
no superior a deu anys, de forma que en el supòsit d’executar una altra solució 
de sanejament d'aigües o no materialitzar-se en el termini establert, quedaria 
sense efecte. 
Cinquena. El Sr. Alcalde donarà compte d'aquest conveni en la propera sessió 
plenària que celebri la corporació, perquè sigui ratificat. 
Sisena. L’Ajuntament de Castellar del Riu, al seu càrrec, realitzarà els tràmits 
pertinents per a la inscripció de la cessió del terreny i de la servitud de pas al 
Registre de la Propietat de Berga i n’assumirà totes les despeses i tributs 
 La propietat es compromet a facilitar quants documents i autoritzacions 
siguin necessaris per realitzar aquest tràmit.” 
 Considerant que aquest conveni s’ha subscrit vetllant per l’interès públic 
municipal, per unanimitat, s’acorda: 
Primer. Ratificar, en la seva totalitat, el conveni de data 21 de febrer de 2013, 
subscrit entre el Sr. alcalde president de la corporació i els Srs. Ramon 
Fernández Cabra, Fernando Fernández Cabra i Rosa Cabra Rodellas, pel qual 
els propietaris de la finca Cal Pere Sastre cedeixen 2.244 m2. de terreny per a 
la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Espinalbet i 
autoritzen les servituds de pas per dins la seva propietat de les conduccions de 
les xarxes de sanejament, aigua, telèfon i electricitat relacionades amb la 
urbanització “Cal Pere Sastre”. 
Segon. Classificar el terreny cedit com a bé de domini públic afecte al servei 
públic. 
Tercer. Iniciar els tràmits necessaris per inscriure aquest bé al Registre de la 
Propietat de Berga, autoritzant al Sr. alcalde la signatura de quants documents 
públics siguin necessaris al respecte. 
 
4 – APROVACIÓ DELS COMPTES DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, ANY 2012  
 

Vistos els comptes de la gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme 
de Gestió Tributària durant l'exercici 2012,  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 2012: 

  

               Rebuts 5.804,73 0,00 
               Liquidacions 1.941,24 0,00 
- Pendent de cobrament en període executiu en 
data 31 de desembre de 2012: 

  

               Rebuts 9.301,61 503,01 
               Certificacions 23.152,24 400,06 
 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 2012 presentats per 
l'ORGT corresponents al tributs locals 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE COL·LECTOR DE 
SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS D’ESPINALBET  A FUMANYA. 
 

Aquest Ajuntament va encarregar a l’enginyer de camins Sr. Josep 
Santandreu i Peralba la redacció del projecte de col·lector d’aigües residuals 
d’Espinalbet a Fumanya, entenent que aquesta actuació és una solució ràpida i 
viable per resoldre el problema del sanejament de les aigües residuals del nucli 
d’Espinalbet, tenint en compte que no hi ha cap previsió a curt o mitjà termini 
de que es pugui construir la depuradora prevista en el PSARU 2005. 

Vist el projecte tècnic presentat per l’enginyer esmentat, que junt amb la 
memòria, els plànols, el plec de condicions, l’estudi de seguretat i salut i el 
pressupost, conté una detallada anàlisi ambiental. 

Atès que el col·lector projectat transcorre una part pel terme municipal 
de Castellar del Riu i una part pel de Berga. 

Atès que el col·lector transcorre per sòl no urbanitzable, essent-li 
d’aplicació l’article 47.4.d) i 48.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat 
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer, en tractar-se d’una actuació específica d’interès públic. 

Es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el projecte denominat: Col·lector d’aigües residuals 
d’Espinalbet a Fumanya, redactat per l’enginyer de camins Sr. Josep 
Santandreu i Peralba, col·legiat núm. 6.866, que té un pressupost d’execució 
material de 167.732,72 € i un pressupost total d’execució per contracte de 
241.518,34 €. 
Segon. Sotmetre a informació pública el projecte pel termini d’un mes, donant 
audiència a l’Ajuntament de Berga perquè emeti els informes i adopti els acords 
que estimi pertinents, en transcorre una part del col·lector pel seu terme 
municipal. 
Tercer. Sol·licitar els informes previstos a l’article 48.1 de la Llei d’urbanisme.  
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
 



6 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL 
RIU A L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ 
Com a conseqüència de la proposta rebuda pel Consorci de Formació i 
d’Iniciatives de Cercs – Berguedà, actualment Agència de Desenvolupament 
del Berguedà, s’ha instruït expedient corresponent per a l’adhesió d’aquest 
Ajuntament a l’esmentada entitat local de caràcter associatiu.  
Vist que queda degudament acreditat que es donen els requisits establerts per 
l’article 312.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
Vist els estatuts vigents del consorci, aprovats per la seva Junta General en 
data 21 de desembre de 2012.  
Vist l’informe jurídic i econòmic favorables, que figuren en l’expedient, i atès 
que per tal d’adherir-nos al Consorci cal l’aprovació inicial, la submissió a 
informació pública i l’aprovació definitiva, tal i com es disposa en l’article 313 
del ROAS; 
Atès que l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple municipal, 
requerint-se el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, d’acord amb el què disposa l’article 47.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 114.3.d) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Es proposa l’adopció dels següents  
ACORDS 
Primer. Aprovar inicialment l’adhesió a l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, així com els Estatuts pels quals es regeix. 
Segon. Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, 
als efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial del Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació. 
Tercer. Nomenar al Sr. Francesc Xavier Raja Fernández com a representant 
de l’Ajuntament de Castellar del Riu a la Junta General de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà 
Quart. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Berguedà, als 
efectes de l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per tal 
que en el termini màxim de trenta dies pugui emetre el seu informe. 
Cinquè. Comunicar aquests acords a l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, amb requeriment que notifiquin a aquest Ajuntament la seva 
acceptació de delegació i donin compte del compliment de l’encàrrec realitzat 
en acord tercer. 
Sisè. Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius els acords precedents, especialment perquè sol·liciti 
les autoritzacions administratives que, si escau, siguin preceptives. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 



7 – APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE LES PARTICIPACIONS MUNICIPALS A 
LA SOCIETAT BERGUEDÀ INICIATIVES SD, SL AL CONSELL COMARCAL 
DEL BERGUEDÀ 
 
 Des de la societat Berguedà Iniciatives SD, SL s’ha comunicat a 
l’Ajuntament que, a partir de finals d’abril de 2013, la societat deixarà de tenir 
activitat i restarà una societat instrumental de l’agència de desenvolupament 
del Berguedà i/o Consell Comarcal del Berguedà. 
 La mateixa societat, per acord de 29 de juny de 2012, va acordà què les 
participacions de tots els membres es cedissin a l’agència esmentada. 
Tanmateix, la Diputació de Barcelona preveu fer la cessió de les seves 
participacions en el Consell Comarcal del Berguedà. 
 L’article 211 de la Llei municipal de Règim Local, aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que els ens locals poden cedir 
gratuïtament els béns patrimonials, mitjançant la instrucció prèvia d’un 
expedient . 
 Per tot això, per unanimitat, s’acorda: 
Primer. Iniciar el tràmit de cessió de les 4 participacions que l’Ajuntament de 
Castellar del Riu té de la societat Berguedà Iniciatives SD, SL, al Consell 
Comarcal del Berguedà. 
Segon. Exposar al públic l’expedient que s’incoï, pel termini de trenta dies, 
durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions. 
 
8 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE 
LA CORPORACIÓ EXERCICI 2013 
 

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2013, 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 2013, segons el següent resum per capítols: 
 
INGRESSOS: 
    Cap Denominació Euros  
1 Impostos directes 37.050,00  
2 Impostos indirectes 6.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 16.943,12  
4 Transferències corrents 118.006,88  
5 Ingressos patrimonials 2.000,00  
7 Transferències de capital 60.000,00  
    
                         Total ingressos…….. 240.000,00  
    =============================== 
 



DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 41.374,50  
2 Despeses de béns corrents i serveis 110.607,42  
3 Despeses financeres 4.257,59  
4 Transferències corrents 3.900,00  
6 Inversions reals 60.000,00  
9 
 

Passius financers 19.860,49  

                           Total despeses……. 240.000,00  
    =============================== 
 
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 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
10  - PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo certifico. 


	Euros
	Euros

