
 
 
 
 
 
 
Núm. 05/15 
 
Data: 25 de juny de 2015 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:10 
 
Assistents: 
Alcalde: 
- Adrià Solé Giralt (CiU) 
Regidors/es:  
- Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) 
- Sílvia Torner Bernardo (CiU) 
- Antoni Gómez Tirado (CiU) 
- Francesc Cervantes Ramos (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 – PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR ELECTE SR. ANTONI GÓMEZ 
TIRADO 
 
 Atès que el dia de constitució de l’actual corporació no va poder prendre 
possessió del seu càrrec, el Sr. Antoni Gómez Tirado ha formulat davant del 
secretari de la corporació declaració sobre causes de possible incompatibilitat , 
sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que li proporcioni o li pugui 
proporcionar ingressos econòmics. 

A continuació, per part del Sr. alcalde, de conformitat a l’article 198 de la 
Llei Orgànica 5/1985, passa a formular-li la següent pregunta : 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Castellar del Riu, amb lleialtat al Rei, i 
respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?” 

El Sr. Antoni Gómez Tirado respon : Sí, ho prometo, per imperatiu legal. 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio 

que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 
2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament 
amb totes les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 25 DE JUNY DE 2015 

 



 
 En conseqüència, el Ple de la corporació es dóna per assabentat de la 
presa de possessió del regidor esmentat. 
 
2 – ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT I LLOC DE CELEBRACIÓ DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES 
 
 Atès el que disposa l’apartat a) de l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. 
 Atès que sempre s’han realitzat els plens cada tres mesos, es considera 
que aquest període ja és ajustat a les necessitats del municipi i es proposa de 
continuar igual. 

Respecte el lloc on celebrar els plens, es considera que cal mantenir 
com a seu institucional el local sociocultural d’Espinalbet. 

Per això, es proposa l'adopció dels següents acords: 
Primer. Celebrar sessions ordinàries amb una periodicitat de tres mesos, a 
comptar des del dia 30 de setembre de 2015. 
Segon. Convocar, a tots els efectes legals, les sessions mitjançant tramesa de 
la convocatòria i de les propostes d’acord per correu electrònic a les adreces 
electròniques que els regidors indiquin al secretari de la corporació, amb una 
anticipació de almenys 48 hores. 

El dia habitual per a la celebració de les sessions es fixa en els tercers 
dimecres de març, juny, setembre i desembre i l’hora a les 18:00 hores. 
Tercer. Realitzar les sessions de la corporació al Local sociocultural 
d’Espinalbet. 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
PERMANENTS. 
 
 Atès el que disposen els articles 58 i 60 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. 
 Considerant que en una corporació petita com és la de Castellar del Riu, 
no és necessària la constitució de comissions informatives permanents, llevat 
de les obligatòries,  sense que això privi a que cada regidoria pugui crear 
comissions d'assessorament no vinculants, segons l’organització pròpia que es 
decideixi, es proposa l'adopció dels següents acords: 
Primer. Constituir com a comissions informatives permanents la Comissió 
especial de Comptes i la Comissió de delimitació territorial, d’existència 
obligatòria. 
Segon. Determinar la composició de la Comissió especial de Comptes amb les 
següents persones: 
- Adrià Solé Giralt 
- Francesc Xavier Raja Fernández 
- Antoni Gómez Tirado 
Tercer. Determinar la composició de la Comissió de delimitació territorial amb 
les següents persones: 
 



Alcalde: Adrià Solé Giralt 
Regidors: Antoni Gómez Tirado i Francesc Cervantes Ramos 
Tècnic. Lluís Minoves Pujols 
Secretari: Ramon Xandri Badia. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
4. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
 Atès que la corporació local està representada en diversos òrgans 
comarcals, amb la constitució del nou Ajuntament, es fa necessari tornar a fixar 
els representants locals en els mateixos, proposant-se els següents acords: 
Únic. Nomenar els següents representants municipals als òrgans que 
s’esmenten: 
• A l’Agència de Desenvolupament del Berguedà: Francesc Cervantes Ramos 
• A la junta de l'A.D.F. "Montesmon" : Antoni Gómez Tirado 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
5.  CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA 
DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DE LES DELEGACIONS 
CONFERIDES ALS REGIDORS. 
 
 Mitjançant els Decrets d’Alcaldia 22/15 i 23/15, de 25 de juny, s’han 
acordat els següents nomenaments i delegacions: 
- Al Sr. Francesc Xavier Raja i Fernández, Primer Tinent d’alcalde i regidor de 
Cultura i Festes 
- A la Sra. Sílvia Torner i Bernardo, regidora d’Atenció a les persones i Noves 
Tecnologies. 
- Al Sr. Antoni Gómez Tirado, regidor de Medi Ambient i Territori 
- Al Sr. Francesc Cervantes Ramos, regidor d’Obres, serveis i Urbanisme. 
La direcció i gestió dels assumptes no relacionats anteriorment i específicament 
Governació, Hisenda i Promoció econòmica , serà portada per aquesta alcaldia. 
 En conseqüència, es proposa al Ple: 
Únic. Donar-se per assabentat dels nomenament de tinent d’alcalde i regidors 
delegats de l’actual equip de govern. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
6 - NOMENAMENT DE TRESORER/A MUNICIPAL 
 

Atès que l’article 2.f. del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter 
nacional disposa “... en les corporacions locals amb secretaries de classe 
tercera, la responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, 
tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a membre de la corporació o a 
funcionari de la mateixa”. 

 



Atès que recentment la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la qual es 
modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació 
del sector públic modifica en la seva Disposició final segona la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, 
afegint-hi una disposició transitòria setena referent al règim transitori dels 
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter estatal. Segons 
aquesta disposició, mentre no entri en vigor el Reglament previst a l’article 92 
bis de la Llei 7/1985, manté la seva vigència la normativa reglamentària referida 
als funcionaris inclosos en l’àmbit d’aplicació del citat article, entre ells el 
tresorer. 

Atès que no és possible que les funcions de tresoreria i recaptació siguin 
desenvolupades per un funcionari d’Administració Local amb habilitació de 
caràcter nacional, ni per funcionari de carrera de la Diputació Provincial o 
entitats equivalents, ni funcionari de carrera de la corporació, perquè a banda 
del secretari interventor no n’hi ha cap, procedeix que ocupi aquest càrrec un 
regidor. 
 Per això, es proposa: 
Únic. Nomenar com a tresorer de la corporació al regidor Sr. Francesc Xavier 
Raja i Fernández. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 - ESTABLIMENT DE RETRIBUCIONS I GRATIFICACIONS DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
 Pel volum de feina i responsabilitat que representa ostentar el càrrec 
d’alcalde de l’Ajuntament de Castellar del Riu, es considera ajustat a dret que 
aquest càrrec estigui remunerat, seguint els passos realitzats per municipis de 
població semblant, encara més quan està aprovada una compensació per part 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya. 
 Atès que fa quatre anys es va considerar adient tenir en compte les 
retribucions que estableix la Direcció General d’Administració Local per 
compensar les corporacions d’entre 101 i 500 habitants, es proposa de 
mantenir aquest sou. 
 Respecte a les gratificacions per assistència als plens, es considera que 
és convenient establir-les a partir de la present sessió, per un import similar al 
que s’aplica en municipis propers. 
 Per això, es proposen els següents acords 
Primer. Aprovar una dedicació parcial del 75 per 100 de la jornada (28 hores 
setmanals) de l’alcalde, Sr. Adrià Solé i Giralt, que serà retribuïda amb 774,92 
euros mensuals, amb un total de 12 pagues a l’any, el que representa una 
retribució bruta anual de 9.299,04 €.  
Segon. Aprovar la compatibilitat de la seva dedicació parcial d’alcalde amb la 
seva dedicació professional com a autònom de gestió de benzineres. 
Tercer. Mantenir d’alta a la Seguretat Social al Sr. alcalde amb la dedicació i 
retribució acordades. 
Quart. Actualitzar de forma automàtica la retribució, d’acord amb els criteris 
que estableixi la Direcció General d’Administració Local. 



Cinquè. Establir una gratificació bruta de 80 € per regidor, per l’assistència 
efectiva als plens que realitzi la corporació. 
 
 8 – ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha requerit a l’Ajuntament 
que proposi les persones que han de desenvolupar els càrrecs de jutge/essa 
de pau titular i substitut/a, una vegada ha finalitzat el mandat dels actuals. 
 Mitjançant edicte publicat en el Butlletí oficial de la província de 13 d’abril 
de 2015, es donà un termini de vint dies perquè les persones interessades 
presentessin les seves candidatures, fent-ho públic mitjançant, el tauler 
d’anuncis. Aquest termini s’amplià perquè només s’havia presentat un candidat. 
 Acabat el termini per a la presentació de candidatures, tenim les del Sr. 
Xavier Subirana Erra, actual jutge de pau i del Sr. Pere Raja Fernández. 
 A criteri de la corporació, els dos candidats no es troben inclosos en cap 
de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes per a l’exercici de les 
funcions judicials i, per tant, s’accepten les seves candidatures. 
 Seguidament es passa a efectuar votació secreta, en la qual no participa 
el regidor Sr. Francesc Xavier Raja, per ser germà d’un dels candidats, amb el 
següent resultat: 
 Votació per a jutge de pau titular: 
 - Xavier Subirana Erra :  3  vots 
 - Pere Raja Fernández:  1  vot 
 Votació per a jutge de pau substitut: 
 - Pere Raja Fernández  : 4  vots 
 En conseqüència, havent assolit la majoria absoluta de vots que exigeix 
l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, s’acorda: 
Primer. Elegir pel termini de quatre anys, pels càrrecs que s’indiquen, a les 
persones següents: 
 - Jutge de pau titular: XAVIER SUBIRANA ERRA   
 - Jutge de pau substitut: PERE RAJA FERNÁNDEZ 
Segon: Trametre el present acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, perquè procedeixi a efectuar els nomenaments 
proposats. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


