
 
 
 
 
 
 
Núm. 02/14 
 
Data: 30 d’abril de 2014 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 18:30 
 
Assistents: 
Alcalde: 
- Adrià Solé i Giralt (CiU) 
Regidors/es: 
- Joan A. Segado i Arcos (CiU) 
- Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusa l’assistència: 
- Sílvia Torner i Bernardo (CiU) 
- Sònia Marín i Ariño (CiU) 
 
 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 18 DE DESEMBRE 
DE 2013 I 5 DE MARÇ DE 2014 
 
 Cada regidor ha disposat amb anterioritat d’una còpia dels esborranys 
de les actes anteriors, per això no es llegeixen aquestes. S’aproven les actes 
per unanimitat i sense esmenes. 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE ELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que el Sr. alcalde, des de l’anterior sessió ordinària, ha 
aprovat les resolucions que es resumeixen: 
-1/14, de 22 de gener, donant l’assabentat a Tradia Telecom, SAU, per 
l’exercici de l’activitat de Centre de telecomunicacions a la zona de la 
Figuerassa. 
- 2/14, de 29 de gener, aprovant les factures, nòmines i rebuts relacionats del 
núm. 179 al 204 de l’any 2013, del registre de factures de la corporació. 
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- 3/14, de 29 de gener, acceptant l’ajut de 8.203,20 € amb càrrec a l’exercici de 
2013 i de 8.203,19 € per a l’exercici de 2014, concedits per la Diputació de 
Barcelona dins la línia de suport al finançament dels plans locals d’ocupació. 
- 4/14, de 5 de febrer, transmetent a favor del Sr. Jaume Palau la llicència 
d’obres 9/13 inicialment a nom del Centre Excursionista Montserrat, pels 
treballs de manteniment i conservació de la coberta del refugi de muntanya del 
Xalet dels Rasos. 
- 5/14, de 25 de febrer, concedint al Sr. Manel Rubio Padilla, llicència municipal 
d’obres per a la instal·lació d’un “vailet” al límit de la seva finca del C. Maria 
Àngels Esteban núm. 11 
- 6/14, de 18 de març, aprovant la sol·licitud de diverses subvencions a la 
Diputació de Barcelona, dins del Programa complementari de suport a 
l’economia productiva local i del Catàleg de recursos i serveis 2014. 
- 7/14, de 19 de març, denominant el carrer de la urbanització de Cal Pere 
Sastre com a C. Cal Pere Sastre 
 
3 – RATIFICACIÓ DECRET 07/14 SOBRE DENOMINACIÓ COM A CARRER 
CAL PERE SASTRE AL VIAL DE LA URBANITZACIÓ DE CAL PERE 
SASTRE 
 
 En data 19 de març de 2014, el Sr. alcalde va dictar la resolució que es 
transcriu a continuació : 
  
“DECRET D’ALCALDIA 07/14 

Atès que per a la gestió correcte del Padró municipal d’Habitants és necessari 
denominar, amb urgència, el carrer que dóna accés a les parcel·les del sector de Cal 
Pere Sastre, en el nucli d’Espinalbet, perquè hi ha persones que s’hi volen empadronar 
i actualment no es disposa de cap nom oficial. 

Ateses les competències de l’alcaldia per a resoldre els assumptes de gestió 
municipal corrents, 
RESOLC: 
Primer. Denominar el carrer de la urbanització de Cal Pere Sastre com a Carrer Cal 
Pere Sastre i numerar les parcel·les de forma correlativa, atès que pel costat sud no hi 
ha parcel·les. 
Segon. Comunicar aquest acord a l’oficina gestora de la Diputació del Padró municipal 
d’Habitants. 
Tercer. Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió ordinària de la 
corporació, perquè sigui ratificat. “ 
 
 Atesa la necessitat de ratificar aquesta resolució i la conveniència de fer 
el tràmit d’exposició pública, per unanimitat, s’acorda: 
 
Primer. Denominar el carrer que dóna accés a totes les parcel·les edificables 
de la urbanització Can Pere Sastre com a Carrer Cal Pere Sastre i numerar les 
finques de forma correlativa (1,2,3...), ja que només es pot edificar per un 
costat.  
Segon. Exposar al públic aquesta proposta pel termini de vint dies, als efectes 
de la presentació d’al·legacions, amb inserció d’anunci al BOPB i al tauler 
d’anuncis municipal. 
Tercer. Considerar aprovada definitivament aquesta denominació si durant el 
termini d’exposició pública no es presenta cap al·legació. 



4 – CONCESSIÓ D’AJUTS I SUBVENCIONS 
 
 Vista la sol·licitud presentada per l’Associació pro disminuïts psíquics del 
Berguedà, demanant la col·laboració municipal, com cada any, per finançar les 
seves activitats (Escola Llar Santa Maria de Queralt, Taller Coloma.....). 
 Atès que l’Ajuntament de Castellar del Riu sempre ha volgut col·laborar 
amb aquesta entitat social perquè considera que realitza una funció molt 
important d’integració de les persones amb disminució psíquica de la comarca, 
per unanimitat, s’acorda: 
 Únic. Concedir a l’Associació pro disminuïts psíquics del Berguedà una 
subvenció de DOS-CENTS CINQUANTA (250,00 €) euros en concepte de 
col·laboració en el finançament de les activitats de l’associació, any 2014. 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER 
L’EXERCICI 2014 
 

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2014, 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 2014, segons el següent resum per capítols: 
 
INGRESSOS: 
    Cap Denominació Euros  
1 Impostos directes 37.050,00  
2 Impostos indirectes 3.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 30.635,05  
4 Transferències corrents 123.171,95  
5 Ingressos patrimonials 2.000,00  
7 Transferències de capital 132.143,00  
    
                         Total ingressos…….. 328.000,00  
    =============================== 
DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 49.634,50  
2 Despeses de béns corrents i serveis 114.251,86  
3 Despeses financeres 2.700,00  
4 Transferències corrents 6.400,00  
6 Inversions reals 132.143,00  
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Passius financers 22.870,64  

                           Total despeses……. 328.000,00  
    =============================== 



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  A2 
     
 
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. 
 
6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’acordar, per unanimitat, la seva inclusió dins l’ordre del dia, es 
passa a debatre el següent assumpte: 
 
6.1 -  APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL 
CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 
 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les 
Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de 
desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de 
les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat 
de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, 
encapçalats pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de 
la mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de 
Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a 
President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la 
Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable 
inspirador de tot aquell procés. 
 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i 
culturals. 



En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per 
a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es 
posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques 
que han estès la seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar  una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà 
les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que 
perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de 
Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del 
Treball.  
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys del naixement de la Mancomunitat, i, 
és per això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan 
important, i vol traslladar a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta 
singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta 
altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu 
esperit i el seu treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la 
Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en 
el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917: 
 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar 
a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una 
província. Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny 
encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots 
sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys 
accentuades o atenuades, formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat 
de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal 
de participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No hi ha intervencions en aquest punt 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
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