
 
 
 
 
 
 
Núm. 05/12 
 
Data: 18 de desembre 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 LES ACTES DE LES SESSIONS DE 25 DE SETEMBRE 
I 30 D’OCTUBRE DE 2013 
 
 Abans de la sessió s’ha passat una còpia dels esborranys de les actes 
corresponents al Ple de 25 de setembre i 30 d’octubre de 2013 als regidors i 
regidores municipals. 
 No es troba cap esmena a fer-hi i, en conseqüència, són aprovades, per 
unanimitat, les actes esmentades. 
 
2 – INFORMACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de la darrera sessió, el Sr. alcalde ha aprovat 
les següents resolucions: 
--- 24/13, de 9 d’octubre, atorgant llicència municipal d’obres a Vodafone 
España SA, per a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil al dipòsit 
municipal de distribució d’aigües d’Espinalbet. 
--- 25/13, de 9 d’octubre, atorgant llicència ambiental pel funcionament de 
l’estació base de telefonia mòbil situada al dipòsit municipal de distribució 
d’aigües d’Espinalbet. 
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--- 26/13, de 23 d’octubre, modificant el fitxer XISSAP referent a dades 
personals relatives a tràmits de serveis socials. 
--- 27/13, de 27 d’octubre, delegant les competències en polítiques actives a 
favor de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
--- 28/13, de 13 de novembre, aprovant les factures relacionades del número 57 
al 178 del registre de factures de la corporació. 
--- 29/13, de 13 de novembre, aprovant la proposta de calendari fiscal per l’any 
2014 de l’Organisme de Gestió Tributària. 
--- 30/13, de 13 de novembre, acceptant les subvencions programades dins del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” de la Diputació de Barcelona. 
--- 31/13, de 20 de novembre, atorgant llicència de primera ocupació als Srs. 
Pere Fornell i Conxita Seuba per l’habitatge de la parcel·la núm. 10 de la 
urbanització “Cal Pere Sastre”. 
--- 32/13, de 20 de novembre, concedint llicència municipal d’obres al Sr. 
Salvador Roig per a la construcció de tanca de separació de finques a la seva 
finca del C. Maria Àngels Esteban núm. 24. 
--- 33/13, de 4 de desembre, acceptant dues ajudes del Programa 
complementari d’urgència social. 
--- 34/13, de 4 de desembre, practicant a Vodafone España SAU la liquidació 
pel període 01/07/2011 a 31/12/2013 dels serveis generals estipulats per 
conveni, relacionats amb la instal·lació d’un equipament de telecomunicacions. 
--- 35/13, de 11 de desembre, sobre pròrroga de la vigència del contracte 
derivat de serveis de telecomunicacions tramitat pel Consorci Localret 
  
 El Ple es dóna per assabentat 
 
3 – RATIFICACIÓ DECRET 27/13 SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
EN POLÍTIQUES ACTIVES A FAVOR DE L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ 
 
Amb data 27 d’octubre de 2013, el Sr. alcalde president de la corporació va 
aprovar la resolució que es transcriu a continuació: 
 
“DECRET 27/13 sobre DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN POLÍTIQUES ACTIVES A 
FAVOR DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ 
 
Donat que actualment des del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
la tendència és la de convocatòria de polítiques actives a partir de dos procediments, el de 
concurrència competitiva, però cada vegada més establint sistemes de repartiment per municipis. 
 
Donat que “el sistema de repartiment per municipis”, com el seu nom indica, implica la distribució 
municipal dels recursos, a partir de què els ajuntaments i els consells comarcals puguin ser 
entitats beneficiàries o bé les entitats dependents o vinculades a aquestes, entenent doncs com 
entitat depenent o vinculada la que està constituïda per aquests ajuntaments i/o consells 
comarcals.  
 
Donat que la comarca del Berguedà en aquests últims mesos ha estat fent un gran esforç de 
racionalització d’estructures i concertació per tal que tota la promoció econòmica comarcal es 
gestioni des de la recent creada Agència de Desenvolupament del Berguedà, constituïda 



aquesta per 30 dels 31 ajuntaments que integren la comarca, el propi Consell Comarcal i els 
agents socials del territori.  
 
Aquesta alcaldia , disposa:  
 
Primer:  Delegar les competències en polítiques actives a favor de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà de la qual en forma part aquest ajuntament per tal que sigui 
aquesta entitat qui pugui participar en les convocatòries, especialment aquelles que estableixen 
sistemes de repartiment per municipis per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Segon: Encarregar la provisió i prestació de les polítiques actives a l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, de manera que aquesta pugui implementar projectes propis 
com a entitat beneficiària i tots aquells que impliquin encàrrec de gestió municipal d’acord amb 
les especificitats de cada convocatòria.  
 
Tercer:  Notificar aquests acords a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per tal que ho 
pugui comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart: Ratificar aquests acords en el proper Ple municipal que aquest Ajuntament celebri.” 
 
Atès que es preveu expressament en la resolució que cal la ratificació del Ple, 
per unanimitat, s’acorda : 
 
Únic. Ratificar, en la seva integritat, la Resolució d’alcaldia 27/13 per la qual es 
deleguen les competències en polítiques actives d’ocupació a favor de 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
 
4 – RATIFICACIÓ DECRET 35/13 SOBRE PRÒRROGA DEL CONTRACTE 
DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS GESTIONAT PEL CONSORCI 
LOCALRET 
 
El Sr. alcalde president de la corporació, amb data 11 de desembre de 2013, 
adoptà l’acord que es transcriu a continuació: 
 
“DECRET 35/13 
 
Atès que el Consorci LOCALRET, a través del seu Consell d'Administració,  va 
aprovar en data 17 de novembre de 2005 l’acord marc per a l'homologació de diversos 
serveis de telecomunicacions, agrupats en els següents LOTS: 
 
LOT 1.- SERVEIS DE TELEFONIA FIXA 
LOT 2.- SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES  
LOT 3.- SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
Atès que aquest Consorci, mitjançant Decret de Presidència del 9 de desembre de 
2010, va aprovar l’adjudicació del contracte derivat de serveis anomenat “Serveis de 
telecomunicacions dels municipis, consells comarcals i ens locals adherits al 
procés de compra agregada de les comarques de l’Anoia, del Bages, del 
Berguedà, de la Cerdanya, d’Osona, del Ripollès i del Solsonès” envers l’acord 
marc d’homologació esmentat, dividit en tres lots i a favor de les empreses operadores 



que s’indiquen, per un termini de dos anys prorrogable per mutu acord de les parts, 
fins un màxim de dos anys més: 
 

- LOT 1.- Serveis de comunicacions de telefonia fixa, a favor de l’empresa 
TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU.   

- LOT 2.- Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades) a favor de l’empresa 
TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, SA  

- LOT 3.- Serveis de comunicació de dades i accés a internet, , a favor de 
l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU. 

 
Atès que, per Decret del 21 de desembre de 2012, es va aprovar una pròrroga per un 
període d'un any, amb efectes des del 21 de desembre de 2012 fins el 22 de 
desembre de 2013, amb les condicions d'execució establertes al contracte inicial. 
 
Atès que, en virtut del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci Localret per tal de dur a terme la contractació centralitzada dels serveis de  
telecomunicacions (veu, mòbil i dades),  el Consorci Localret, per Decret de 
Presidència de data 30 d’octubre 2013, va aprovar l’expedient de contractació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis derivat de 
l’acord marc esmentat anomenat “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells 
comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona, adherits al procés de 
contractació agregada”, amb un pressupost de licitació de 21.950.350,47 €, IVA inclòs 
del 21% i un període de vigència de dos anys, prorrogables fins a un màxim de dos 
anys més. 
 
Ateses les dificultats sorgides durant la fase de recollida d’informació i de comprovació 
i anàlisi de tots els aspectes tècnics i econòmics necessaris per a l’elaboració del Plec 
de prescripcions tècniques de l’esmentat procés de contractació agregada, l’aprovació 
de l’inici de l’expedient ha sofert un endarreriment respecte de la previsió inicial, per la 
qual cosa la seva entrada en vigor està prevista per l’1 de març de 2014.  
 
Atès que aquest Ajuntament està interessat en poder obtenir els beneficis d'aquesta 
nova  contractació agregada, actualment en fase de licitació i que, per tant, considera 
necessari autoritzar al Consorci Localret per tal que pugui prorrogar el contracte vigent 
fins l’entrada en vigor de forma efectiva del nou que, com s’ha dit, està prevista pel 
pròxim 1 de març. 
 
Vist informe tècnic emès a l’efecte respecte del cost que suposarà per aquest 
Ajuntament la pròrroga, fixant-la en la quantitat de 406,00 euros, IVA inclòs, la qual 
anirà a càrrec íntegrament de l'any 2014. 
 
Atès que aquesta pròrroga, que cal considerar transitòria i necessària, del contracte 
fins ara vigent, no ha de suposar inicialment cap increment de la previsió 
pressupostària prevista per l’any 2014, tenint en compte que l’endarreriment de 
l’entrada en vigor del nou contracte serà coberta per aquesta pròrroga i que, en tot 
cas, caldrà complementar-ho en els mesos que correspongui de l’exercici 2016. 
 
Vist l’informe favorable de la Intervenció respecte de l’existència de consignació 
pressupostària per cobrir aquesta pròrroga transitòria dins de l’exercici de 2014 per 
l’endarreriment sobrevingut del nou contracte i, en tot cas, la necessitat de 
comprometre la despesa futura addicional per l’any 2016 pels mesos que afecti 
d’aquest exercici, la qual també tindrà caràcter de despesa pluriennal en els termes 
que estableix el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2004. 



 
Vist que l’òrgan competent per acceptar aquesta pròrroga transitòria és el Ple de la 
corporació, tanmateix la necessitat de donar continuitat a aquest servei i la celeritat 
que requereix la seva aprovació, aconsella que es faci mitjançant el present Decret, tot 
i condicionant-lo a la seva posterior ratificació per part de l'òrgan competent esmentat. 
 
En virtut del què s’ha exposat, RESOLC: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de CASTELLAR DEL RIU, com a municipi adherit i 
beneficiari del contracte derivat de “serveis de telecomunicacions dels municipis, 
consells comarcals i ens locals adherits al procés de compra agregada de les 
comarques de l’Anoia, del Bages, del Berguedà, de la Cerdanya, d’Osona, del Ripollès 
i del Solsonès”, manifesta la seva conformitat a que el Consorci Localret pugui 
prorrogar la seva vigència amb caràcter transitori fins l’entrada en vigor de forma 
efectiva del nou contracte resultant de la contractació centralitzada que aquest 
Consorci està duent a terme, previst inicialment per l’1 de març, la qual tindrà les 
mateixes condicions econòmiques que han regit fins ara el contracte derivat de serveis 
de telecomunicacions, desglossat en les següents fases i adjudicat a les respectives 
empreses següents: 
 
- Lot 1.- Serveis de comunicació de telefonia fixa, a l'empresa TELEFÒNICA DE 

ESPAÑA SAU. 
- Lot 2.- Serveis de comunicacions mòbils (veu i dades), a l'empresa TELEFÒNICA 

MOVILES DE ESPAÑA SAU. 
- Lot 3.- Serveis de comunicació de dades i accés a Internet, a l'empresa 

TELEFÒNICA DE ESPAÑA SAU 
 
Segon.- Aprovar la disposició de la despesa que comporta aquesta pròrroga, la qual 
anirà a càrrec de l'autorització en el seu dia aprovada per a la contractació 
centralitzada pel període 2014 i 2015, amb la regularització pressupostària que al 
respecte consideri adient dur a terme la Intervenció municipal. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple per al seu coneixement i ratificació, 
en ser l’òrgan competent.. 
 
Quart.- Notificar la present resolució al Consorci Localret.” 
 
Tenint en compte que el Ple és l’òrgan amb competències per aquest 
assumpte, cal ratificar la resolució perquè tingui validesa. 
 
Per tot això, per unanimitat, s’acorda: 
 
Únic. Ratificar, en la seva totalitat, la resolució d’alcaldia 35/13, de 11 de 
desembre, per la qual es dóna conformitat a la proposta del Consorci Localret 
de que es prorrogui el contracte de serveis de telecomunicacions, al qual 
l’Ajuntament de Castellar del Riu hi està adherit. 
 
5 – RATIFICACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB 
L’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES PEL PROJECTE “NOVA SABA DEL 
PI DE LES TRES BRANQUES” 
 
 



Amb data 4 de desembre de 2013, els Ajuntaments de Folgueroles i de 
Castellar del Riu van signar el conveni que es transcriu a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A PORTAR A TERME EL PROJECTE 
“NOVA SABA PEL PI DE LES TRES BRANQUES” 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El present conveni ve a consolidar la col·laboració entre l’Ajuntament de Folgueroles i 
l’Ajuntament de Castellar del Riu, per tal de poder realitzar de forma plena el projecte 
nomenat “Nova Saba pel Pi de les Tres Branques”. Aquest projecte consta d’unes 
etapes pràctiques que es detallen més endavant i alhora té un rellevant accent 
d’agermanament i suma d’esforços per fer encara més palesa la petjada de Jacint 
Verdaguer tot incrementant la rellevància del Pi de les Tres Branques com a l’Arbre de 
la Pàtria i la seva singularitat. En definitiva, el projecte que es portarà a terme ve a ser 
un intercanvi entre ambdós municipis, interconnectats per la figura de Verdaguer, ja 
que, per un costat, Castellar del Riu té la gran sort de comptar, al Pla de Campllonc, 
amb el Pi de les Tres Branques que Jacint Verdaguer va elevar a la categoria de 
l’Arbre de la Pàtria i, per un altre costat, Folgueroles com a poble natal del poeta. 
 
1.1 FINALITAT DEL PROJECTE 
 
L’Ajuntament de Castellar del Riu cedirà a l’Ajuntament de Folgueroles un nou pi amb 
tres branques que hagi estat localitzat en un indret proper a l’Arbre de la Pàtria del Pla 
de Campllong, per tal que sigui traslladat i plantat al poble de Folgueroles i perquè, 
una vegada realitzada l’operació, es pugui considerar l’arbre plantat a Folgueroles com 
una prolongació de l’Arbre de la Pàtria de Campllong. 
 
1.2 ENTITATS QUE HI INTERVENEN 
 
Aquest conveni se signa, per una part, per l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU, 
representat pel seu Alcalde, l’Il·lustríssim Senyor Adrià Solé i Giralt, i per una altra part 
l’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES, representat pel seu Alcalde, l’Il·lustríssim 
Senyor Carles Baronet i Aldabó. 
 
Ambdós Ajuntaments signen aquest “Conveni de col·laboració” per tal de fer realitat el 
projecte abans esmentat. Alhora, es considera escaient fer esment que en aquest 
mateix projecte hi intervenen d’una forma activa les següents entitats: 
 

- Assemblea Nacional Catalana. Agrupació local de Folgueroles. 
- Assemblea Nacional Catalana. Agrupació local de Berga. 
- Fundació Jacint Verdaguer. 
- Amics de Verdaguer. 

 
1.3 MANIFESTEN 
 
Que el projecte “Nova Saba pel Pi de les Tres Branques” és d’interès comú per 
ambdós municipis i que contribuirà de forma favorable a donar encara més valor a 
l’Arbre de la Pàtria així com a donar una major projecció tant a la figura de Jacint 
Verdaguer com als dos  municipis impulsors del projecte.  
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 



2. PACTES 
 
Primer.- Objecte 
 
És l’objecte d’aquest conveni fixar el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Folgueroles i l’Ajuntament de Castellar del Riu per tal de portar a terme de forma plena 
el projecte “Nova Saba pel Pi de les Tres Branques” en totes les seves fases. 
 
Segon.- Compromisos dels Ajuntaments signants 
 
En virtut d’aquest conveni de col·laboració, i per garantir el correcte desenvolupament 
del projecte, els Ajuntaments adopten els compromisos que tot seguit es detallen: 
 
- Per part de l’AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU: 
 

1. Localitzar en una ubicació propera a l’Arbre de la Pàtria del Pla de Campllong, 
un pi de tres branques apte per a ser trasplantant. La morfologia de l’arbre 
designat tindrà suficient entitat per tal de que, una vegada plantat a 
Folgueroles, prengui rellevància i pugui ser entès com un element d’especial 
importància. Tanmateix la tipologia vegetal de l’arbre designat tindrà les 
mateixes característiques de les de l’Arbre de la Pàtria. 

 
2. Realitzar les gestions necessàries per tal que l’arbre designat sigui apte per a 

ser trasplantat, per la qual cosa realitzarà els tràmits necessaris amb la 
propietat de l’arbre i resoldrà qualsevol altre aspecte legal aplicable que pugui 
sorgir per tal que sigui possible el trasplantament. 

 
3. Dur a terme els treballs de preparació de l’arbre designat per tal de possibilitar 

el seu desarrelament. Aquest treballs es realitzaran amb mà d’obra 
especialitzada. 

 
4. Restitució medi ambiental. Realitzar els treballs de nova adequació de les 

zones afectades pels treballs de arrancada de l’arbre designat, deixant les 
zones en correctes condicions i amb la corresponent reparació d’elements 
malmesos. 

 
5. Cedir de forma gratuïta l’arbre a l’Ajuntament de Folgueroles, en el marc del 

que disposa aquest conveni. 
 

6. Publicitar i fer difusió del projecte de la manera més àmplia possible dins 
l’àmbit d’actuació funcional propi de l’Ajuntament, de forma que aporti valor per 
a tots els agents que hi col·laboren, i incorporant la figura Jacint Verdaguer en 
el missatge així com l’agermanament entre els municipis. 

 
- Per part de l’AJUNTAMENT DE FOLGUEROLES: 
 

1. Localitzar un emplaçament en el terme municipal de Folgueroles, amb els 
condicionants legals i urbanístics resolts i aptes per a poder-hi ubicar el nou Pi 
de les Tres Branques cedit per l’Ajuntament de Castellar del Riu. 

 
2. L’emplaçament escollit serà en una localització singular, de forma que l’arbre, 

un cop plantat prengui una especial rellevància i sigui apte per a ser visitat i 
venerat, si s’escau. L’entorn més immediat a l’emplaçament designat tindrà 
vinculació amb Jacint Verdaguer, per tal d’aportar d’aquesta manera una major 
càrrega simbòlica. 



 
3. Realitzar els treballs de millora i adequació de l’emplaçament escollit, de 

manera que resulti un espai digne i que permeti que l’arbre hi prengui una 
especial importància. Alhora, es realitzaran els treballs de millora i manteniment 
necessaris al llarg del temps per tal que l’emplaçament no es degradi i perduri 
com un àmbit singular i cuidat. 

 
4. Seguiment i cura de l’estat vital de l’arbre per tal de garantir la seva 

supervivència al llarg del temps.  
 

5. Dur a terme els següents treballs: 
 

a. Càrrega i trasllat de l’arbre designat des del Pla de Campllong fins a 
l’emplaçament escollit a Folgueroles. 

b. Descàrrega i nova plantació de l’arbre a Folgueroles. 
 

6. Realitzar un acte institucional en el transcurs de la Festa Verdaguer de l’any 
posterior a aquell en què se signa aquest conveni, per tal d’atorgar a l’arbre, ja 
situat a Folgueroles i amb l’entorn adequat, el caràcter simbòlic de prolongació 
de l’Arbre de la Pàtria de Castellar del Riu. 

 
7. Concretar de forma permanent i periòdica un acte concret a l’entorn del Pi de 

les Tres Branques a Folgueroles per tal de garantir la permanència en el temps 
de la càrrega simbòlica que s’atorgarà al Pi de Folgueroles. Aquest acte 
s’inclourà de forma permanent en els actes anuals de la Festa Verdaguer. 

 
8. Publicitar i fer difusió del projecte, de la manera més àmplia possible dins 

l’àmbit d’actuació funcional propi de l’Ajuntament, de forma que aporti valor per 
a tots els agents que hi col·laboren i incorporant la figura Jacint Verdaguer en 
el missatge així com l’agermanament entre els municipis. 

 
Tercer.- Vigència 
 
Pel que fa als aspectes pràctics i logístics, el present conveni serà vigent des de la 
data de la seva signatura fins a finalització del projecte. Per que fa referència als actes 
i compromisos que es descriuen i que han de perdurar en el temps tindran una 
vigència indefinida. 
 
Quart.- Causes d’extinció del conveni 
 
Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents: 
 

- L’incompliment de les obligacions derivades d’aquest conveni per part d’alguna 
de les parts signatàries. 

- El mutu acord de les parts signatàries. 
- La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o finalitat prevista en el present 

document. 
- Qualsevol de les causes de resolució previstes en aquest conveni o en el marc 

normatiu vigent. 
 
Cinquè.- Modificació del conveni 
 
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en 
relació amb la matèria aquí continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses 



i els acords orals i escrits que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest 
conveni. 
 
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de formalitzar-se per escrit en el qual 
consti l’acord d’ambdues parts. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’otorguen signen el present conveni, per 
duplicat, en els llocs i data que s’assenyalen. 
 
Folgueroles / Castellar del Riu, 4 de desembre de 2013. 
 
Per l’Ajuntament de Castellar del Riu. 
L’Alcalde, 
 
Il·lustríssim Senyor Adrià Solé i Giralt 

Per l’Ajuntament de Folgueroles. 
L’Alcalde, 
 
Il·lustríssim Senyor Carles Baronet i 
Aldabó ” 

 
Considerant que és un assumpte que requereix la ratificació del Ple de la 
corporació, per unanimitat, s’acorda : 
 
ÚNIC. Ratificar, en la seva integritat, el conveni de data 4 de desembre de 
2013, subscrit entre els Srs. Alcaldes de Folgueroles i de Castellar del Riu, que 
està relacionat amb el projecte denominat: “Nova saba del Pi de les Tres 
Branques. “ 
 
6 – ADHESIÓ AL PLA DE PROMOCIÓ DE BERGA I LA SEVA ZONA COM A 
DESTINACIÓ DE TURISME FAMILIAR I DE MUNTANYA 
 
 El Sr. alcalde explica que ha assistit a un parell de reunions promogudes 
per l’Ajuntament de Berga i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, on 
els han exposat la voluntat de treballar perquè l’Agència Catalana de Turisme 
reconegui a Berga i els municipis de l’entorn com a destinació familiar 
certificada. 
 En aquest projecte hi estan implicats els ajuntaments  i els establiments 
dedicats al turisme (càmpings, restaurants, hotels, cases de turisme rural...) 
que, a canvi d’una quota anual, sortiran anunciats en les pàgines web i 
productes associats de l’Agència Catalana de Turisme. 
 Considerant que és una iniciativa que ha de rebre el suport municipal, 
per unanimitat, s’acorda: 
Primer. Adherir l’Ajuntament de Castellar del Riu al pla de promoció de Berga i 
la seva zona com a destinació de turisme familiar i de muntanya. 
Segon. Demanar l’adhesió al projecte dels establiments turístics del municipi. 
Tercer. Autoritzar al Sr. alcalde perquè pugui signar els documents necessaris 
perquè es pugui dur a terme aquesta adhesió. 
 
7 – CONCESSIONS DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS 
 
 Per les entitats locals: Colla de Trabucaires de Castellar del Riu i Colla 
Gegantera d’Espinalbet, s’han presentat escrits demanant el suport econòmic 
de l’Ajuntament per les activitats realitzades durant l’any 2013. 



 Tenint en compte que ambdues entitats col·laboren molt activament en 
la majoria de festes de caire cultural i social que es realitzen al municipi i són 
uns actius imprescindibles per a la dinamització cultural de Castellar del Riu, 
per unanimitat, s’acorda: 
Primer. Atorgar a la Colla de Trabucaires de Castellar del Riu una subvenció 
de 1.000 € per col·laborar al finançament de la seva activitat ordinària, any 
2013. 
Segon. Atorgar a la Colla Gegantera d’Espinalbet una subvenció de 1.000 € 
per col·laborar al finançament ordinari de l’entitat, any 2013. 
Tercer. Disposar el pagament d’aquests ajuts amb càrrec a la partida 3.48900 
del pressupost de la corporació. 
  
8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins l’ordre del dia, es 
tracta l’assumpte següent 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA SOBRE LA 
INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. 
 
Atès que des de l’Associació de Municipis per la Independència s’ha tramès 
una declaració institucional que diu : 
 
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació 
catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per 
representants electes per la ciutadania de Castellar del Riu, vol manifestar. 
 
Primer. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques 
al Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de 
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
 
Segon. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui 
realitat. 
 
Tercer. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i 
en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 
 
El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu, per unanimitat, aprova donar suport 
a aquesta declaració. 
 
9 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


