
 
 
 
 
 
 
Núm. 01/17 
 
Data: 29 de març de 2017 
Hora d’inici: 17:30 
Hora de finalització: 18:45 
 
Assistents: 
Alcalde: 
- Adrià Solé Giralt  
Regidors/es:  
- Francesc Xavier Raja Fernández  
- Sílvia Torner Bernardo  
- Francesc Cervantes Ramos  
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusa l’assistència el Sr. Antoni Gómez Tirado  
 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 Junt amb la convocatòria de la sessió, s’ha passat per correu electrònic 
a tots/es els/les regidors/es l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió 
plenària del dia 28 de desembre de 2016 (ordinària) , raó per la qual no és 
llegida. 
 L’acta és aprovada per unanimitat i sense esmenes. 
 
2 – INFORMACIÓ AL PLE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
 
 Es dóna compte al Ple que des de l’anterior sessió ordinària, el Sr. alcalde 
ha aprovat les següents resolucions : 
- 01/17, de 1 de febrer, d’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a 
l’empresa Endesa Energia, SA  
- 02/17, de 17 de febrer, aprovant la pròrroga del pressupost municipal de 
l’exercici de 2016. 
- 03/17, de 28 de març, adjudicant provisionalment la llicència d’auto taxi núm. 
1 al Sr. Joan Josep Calvo Casals, amb el vehicle 2564 JSM. 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2017 

 



3 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2015 
 
Vista la documentació corresponent al Compte General del Pressupost de 
2015, format per la intervenció municipal, integrada pels comptes i estats 
relacionats a la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/3565/2008.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes el dia 27 de 
desembre de 20146 
 
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 9 de gener 
de 2017, 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 2015, 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 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DE 2017 
 
Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2017, 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 2017, segons el següent resum per capítols: 
 
INGRESSOS: 
    Cap Denominació             Euros 

1 Impostos directes 42.020,00 
2 Impostos indirectes 3.000,00 
3 Taxes i altres ingressos 29.405,00 
4 Transferències corrents 112.868,11 
5 Ingressos patrimonials 100,00 
7 Transferències de capital 87.606,89 
                         Total ingressos…….. 275.000,00 
    =============================== 



DESPESES: 
Cap Denominació            Euros 

 
1 Despeses de personal 54.318,38 
2 Despeses de béns corrents i serveis 102.187,95 
3 Despeses financeres 1.300,00 
4 Transferències corrents 6.716,14 
6 Inversions reals 87.606,89 
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Passius financers 22.870,64 

                           Total despeses……. 275.000,00 
    =============================== 
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. 
 
5 – APROVACIÓ DE MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PEL 
REFERÈNDUM 
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat 
reiteradament al llarg del temps. 
 
Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables 
raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves estructures polítiques no el reconeguin així. 
 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més 
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració 
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població. 



Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es 
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la 
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen 
materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 
 
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les 
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a 
decidir. 
 
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en 
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat 
amb l’Estat. Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de 
voluntat política dels Governs d’Espanya. 
 
El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com 
un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no 
per crear-ne de nous o per agreujar els existents Les persones, entitats, 
organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el 
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet 
el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços. 
 
Per tot això : 
 
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les 
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un 
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà 
de ser políticament vinculant i efectiu. 
 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles 
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum. 
 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà 
la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes 
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb 
l’Estat espanyol. 
 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les 
societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del 
poble que s’expressa amb el vot. 
 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. 
Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat 
de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya 
 



6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de votar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es posa a debat el següent assumpte: 
 
6.1 – APROVACIÓ DE CONVENI AMB ENDESA PER LA CESSIÓ D’UNA 
CASETA A LA FIGUERASSA. 
 
Atès que Endesa Distribución Eléctrica és propietària d’una caseta que donava 
suport a una instal·lació de telecomunicacions situada al paratge de “la 
Figuerassa”, en terme municipal de Castellar del Riu. 
 
Atès que aquesta caseta actualment no té cap utilitat per a l’empresa elèctrica i 
era la seva intenció enderrocar-la. 
 
Atès que l’Ajuntament ha manifestat el seu interès en que abans d’enderrocar-
la la cedís a la corporació local perquè encara podria tenir alguna utilitat, tenint 
en compte la pràctica del parapent a la zona. 
 
Atès que s’ha redactat l’esborrany de conveni que es transcriu a continuació: 
 
“En Barcelona  a … de marzo de dos mil diecisiete 
 
REUNIDOS 
De una parte, D. M. L. L. y D. F. T. G., mayores de edad, vecinos de Barcelona, con domicilio 
profesional en ... y provistos de DNI  nº....  y nº ......, respectivamente. 
Y de otra D. Adrià Solé Giralt, mayor de edad, vecino de Castellar del Riu con domicilio 
profesional en el Ajuntament de Castellar del Riu y provisto del DNI núm. ....,  
 
INTERVIENEN 
D. M. L. L. y D. F. T. G., en nombre y representación de ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELECTRICA, S.L.U., entidad domiciliada en Barcelona,... y con CIF ...... 
Y D. Adrià Solé Giralt, en nombre y representación del Ajuntament de Castellar del Riu, sito en 
Ctra. de Berga a Rasos de Peguera, Km. 2,5, núcleo de Espinalbet y con CIF. P0804900I, en 
su calidad de Alcalde. 
 
Y reconociendo mutua y recíprocamente la capacidad legal necesaria para contratar y 
obligarse en las calidades en que actúan, de común acuerdo: 
 
MANIFIESTAN 
 
I.- Que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U., es propietaria de una Estación de 
Telecomunicaciones para su red propia de Telecontrol, ubicada sobre una parcela cercada, 
cuya propiedad actual se desconoce, que dispone de una caseta de 24,86m2  (dimensiones 
5,65m x 4,4m) y torre autosoportada de base rectangular de 1.2mx1,2m. Dicha infraestructura 
está emplazada sobre un terreno de 300m2 (dimensiones 20m x15m) en el Polígono 005, 
parcela 47 Cal Pla-La Figuerassa 005, término municipal de Castellar del Riu (CP 08619), 
referencia catastral: 08049A00500047000OX y fue construida aproximadamente el año 1969. 
II.- Que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U, en 2016 trasladó su equipamiento a otro 
emplazamiento propiedad de un tercero cesando la actividad en dicha instalación de “La 
Figuerassa”.  
III.- Que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U, con el fin de eliminar la infraestructura 
en desuso presentó un proyecto al Ajuntament de Castellar del Riu a fin de disponer de la 
pertinente licencia de obras. 
IV.- Que el AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU, ante la solicitud de la licencia de obras 
por parte de Endesa para la demolición y retirada de la infraestructura existente de “La 



Figuerassa”, le ha trasladado  su interés en no desmantelar la caseta de la estación y así 
mismo en adquirir en propiedad la citada instalación y asumir su gestión. 
 
En base a los puntos anteriormente manifestados: 
 
ACUERDAN 

- 1. Que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, visto el interés del AJUNTAMENT DE 
CASTELLAR DEL RIU en el uso y gestión de la caseta y cercado de la estación de 
Telecomunicaciones de la Figuerassa, objeto del presente documento, concluye 
desestimar el desmantelamiento de la caseta y el cercado y donar la propiedad de la 
instalación descrita en el Expositivo I a favor del AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL 
RIU, traspasándole los permisos de que dispone para su construcción. 
 

- 2. Que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, solamente desmantelará (realizado) la 
torre auto-soportada y gestionará su traslado al desguace. 
 

- 3. Que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, con la donación de la propiedad de la 
infraestructura y el desmantelamiento de la torre auto-soportada queda, a todos los 
efectos, desvinculada completamente de la infraestructura de La Figuerassa. 
 

- 4. Que el AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU, asume, a todos los efectos, la 
propiedad y por lo tanto la gestión de la infraestructura de la caseta y el cercado de la 
estación de Telecomunicaciones de la Figuerassa, objeto del presente documento. 
 

- 5. Que el AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU, como gestor de la infraestructura 
de referencia, será el único responsable de posibles costes derivados del 
mantenimiento ó desmantelamiento futuro de la infraestructura, así como de posibles 
reclamaciones de terceros relacionadas directa o indirectamente con la infraestructura, 
si las hubiere. Y en consecuencia con ello, se obliga, a mantener indemne a EDE frente 
a cualquier gasto y/o reclamación derivados de la referida infraestructura, que se 
ocasionen desde esta fecha. 
 

- 6. Que ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA mantendrá la acometida del suministro 
eléctrico de forma que si el AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL RIU necesita 
disponer de electricidad en  esta caseta, la empresa no pondrá ningún impedimento, 
salvo la instalación del contador, para volver a conectar. 
 
Firmas... “ 

 
De conformitat amb l’article 31 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, es considera que es tracta d’una 
adquisició de bé a títol lucratiu, sense càrregues per a l’ajuntament i que, no 
precisa taxació pericial per a la seva acceptació. 
 
Tenint en compte l’ús de promoció esportiva o turística que se li pot donar a 
aquesta caseta, es considera que el bé ha de quedar afectat al servei públic. 
 
Per tot això, per unanimitat, s’acorda : 
 
PRIMER. Aprovar la minuta del conveni a subscriure amb ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., per a la cessió d’una caseta sense ús 
específic situada al paratge “La Figuerassa”, en terme municipal de Castellar 
del Riu. 
 
SEGON. Autoritzar al Sr. alcalde la signatura de l’esmentat conveni i de quants 
altres documents siguin necessaris perquè es pugui materialitzar la donació 
esmentada. 



TERCER. Incorporar aquest bé al patrimoni de la corporació , segons la 
descripció que consta als antecedents, classificant-lo com a bé adscrit al servei 
públic. 
 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No hi ha intervencions 
 
 
 L’alcalde     El secretari 


