
Núm: 04/10 

Data: 23 de setembre de 2010 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:45 

Assistents: 

Alcalde: 
 Ramon Cabra i Malaret (CiU) 
Regidors: 
 Albert Sanjuan i Saló (CiU) 
 Joan A. Segado Arcos (CiU) 
  Adrià Solé i Giralt (CiU) 
 Sílvia Torner i Bernardo (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 DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA 

Cada regidor disposa d’una còpia de l’esborrany de l’acta de la sessió de 
17 de juny de 2010, motiu que no en fa necessària la seva lectura. 

L’acta és aprovada per unanimitat i sense esmenes. 

2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 

S’informa al Ple que el Sr. alcalde ha aprovat  les següents  resolucions 
des de la darrera sessió plenària: 
 14/10, de 6 de juliol, aprovant la realització del pla d’ocupació: Rehabilitació i 
millora  dels  locals municipals  de Castellar del Riu  i  la  contractació de  la Sra. 
Helena Viñals com a oficial 2ª de serveis. 
 15/10, de 6 de  juliol, aprovant  la  liquidació del Pressupost de  la corporació, 
exercici de 2008. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2010



 16/10, de 13 de  juliol,  concedint  llicència municipal d’obres a  la Sra. Dolors 
Escat,  per  reforma  interior  i  ampliació  de  la  terrassa de  l’habitatge  situat  a  la 
Ctra. de Berga a Rasos de Peguera núm. 6 
 17/10, de 13 de juliol, denegant el tràmit de llicència d’activitats demanat per 
Costa Ginebreda, SL, per  l’activitat de Centre d’Esports de Muntanya, perquè 
les Normes subsidiàries de planejament estableixen que cal tramitar abans un 
pla especial. 
 18/10, de 12 d’agost, ampliant pel termini de sis mesos la pròrroga concedida 
al Sr. Francesc Cervantes Ramos, pels  treballs de construcció d’habitatge de 
planta baixa i primera planta a la parcel∙la 78 del nucli d’Espinalbet. 
  19/10,  de  12 d’agost,  concedint  llicència municipal  d’obres  a  la Sra.  Teresa 
Vilaseca Mujal, per treure la teulada de fibrociment i entariment i col∙locació de 
teules de formigó a la finca “Xalet la Rosa”. 
 20/10, de 25 d’agost, ampliant en un mes el termini per a resoldre el recurs de 
reposició interposat per Costa Ginebreda SL contra el Decret 17/10. 
 21/10, de 20 de setembre, demanant l’adhesió de  l’Ajuntament al Programa: 
Tècnics Territorials d’Educació, que promou la Diputació de Barcelona. 

3  –  DECLARACIÓ DE CONFORMITAT DE  L’EXECUCIÓ  FINANÇADA PEL 
FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL 

L’Ajuntament  de  Castellar  del  Riu  va  obtenir  del  Fons  Estatal  per  a 
l’Ocupació  i  la  Sostenibilitat  Local  una  subvenció  de  15.892,00  euros  per  a 
l’execució  de  l’actuació:  Adequació  de  la  instal∙lació  elèctrica  del  local 
sociocultural d’Espinalbet a la normativa. 

Atès que l’actuació s’ha realitzat de conformitat amb la memòria valorada 
redactada  i  el  contracte  d’adjudicació,  procedeix  donar  conformitat  a  la  seva 
execució. 

Per això, per unanimitat, s’acorda: 
Únic. Declarar la conformitat del Ple amb l’execució de l’obra: Adequació de la 
instal∙lació  elèctrica  del  local  sociocultural  d’Espinalbet  a  la  normativa  i  que 
aquesta  s’ha  executat  de  conformitat  amb  allò  establert  a  la  normativa 
reguladora del contracte. 

4  –  ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  MENOR  PER  A  L’EXECUCIÓ  DE 
L’OBRA: MILLORES EN ELS TRAMS DEL CAMÍ D’ESPINALBET 

Vista  la  memòria  valorada  elaborada  per  l’arquitecte  tècnic  Sr.  Joan  Fígols  i 
Pujols,  per  l’execució  de  l’obra  titulada:  Millores  en  els  trams  del  camí 
d’Espinalbet, que té un import total de 49.819,68 euros.



Atès que aquesta actuació està  finançada en 32.382,79 € per  la Diputació de 
Barcelona, cal justificar l’actuació dins del 2010 i fins el moment no s’ha pogut 
concretar  cap  altre  fons  de  finançament  per  poder  realitzar  tota  l’actuació 
prevista  inicialment,  s’ha desglossat  l’obra amb  les partides més urgents,  fins 
arribar a l’import de la subvenció. 

Atès  que  el  procediment  a  seguir  en  un  expedient  de  contractació  dels 
contractes menors és el previst a l’article 95 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, que disposa: 

“Article 95. Expedient de contractació en contractes menors. 

1. En els contractes menors definits a l’article 122.3, la tramitació de l’expedient només 
exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent, 
que ha de reunir els requisits que estableixin  les normes de desplegament d’aquesta 
Llei. 

2. En el contracte menor d’obres s’hi ha d’afegir, a més, el pressupost de  les obres, 
sens perjudici que hagi d’haverhi el corresponent projecte quan ho requereixin normes 
específiques.  Igualment  s’ha  de  sol∙licitar  l’informe  de  supervisió  a  què  es  refereix 
l’article 109 quan el treball afecti l’estabilitat, seguretat o estanquitat de l’obra”. 

Consultades  tres  empreses  perquè  presentessin  pressupostos,  tenim  que  la 
més avantatjosa és la presentada per Poliesters Santaeulàlia, SL, per import de 
32.382,79 €  (IVA  inclòs), davant de Josep Bruch Ambrós de 33.181,60 €  i El 
Serrat de l’Espunyola, SL, de 34.184,60 € 

Atès  que  el  Ple  és  competent  per  l’aprovació  de  l’expedient  en  virtut  de  la 
competència  atribuïda  a  la  disposició  addicional  segona  apartat  1  de  la  Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,  i a  l’article 274.1 a) 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text  refós de la Llei municipal  i de 
règim local de Catalunya. 

Per tot això, per unanimitat, s’acorda: 

Primer. Aprovar la memòria valorada parcial de l’actuació: Millores en els trams 
del camí de l’església d’Espinalbet. 

Segon.  Adjudicar  l’actuació:  Millores  en  els  trams  del  camí  de  l’església 
d’Espinalbet  a  Poliesters  Santaeulàlia,  SL,  pel  preu  de  TRENTADOS  MIL, 
TRESCENTS VUITANTADOS, amb SETANTANOU euros (32.382,79 €). 

Tercer.  Aprovar  la  despesa  de  32.382,79 euros  per  atendre  el  pagament  de 
l’esmentat  contracte  amb  càrrec  a  l’aplicació  2010/1.610.00,  del  vigent 
pressupost de despeses.



5 – APROVACIÓ D’UN EXPEDIENT DE REGULARITZACIÓ D’INGRESSOS I 
DESPESES PENDENTS D’EXERCICIS TANCATS 

Per  tal que  la comptabilitat municipal sigui un  fidel  reflex de  la situació 
econòmica  i  financera  de  la  corporació,  és  necessari  realitzar  periòdicament 
actuacions  de  depuració  de  recursos  previstos  que  no  s’ingressaran  i 
d’obligacions contretes que no es pagaran. 

Pel secretari interventor es proposa anul∙lar drets reconeguts per import 
de 31.831,23 €  i obligacions  reconegudes per  import de 32.858,76 €, d’acord 
amb les relacions que consten a l’expedient. 

Per això, entenent que la proposta tècnica és correcta, es proposa: 
Primer.  Aprovar  inicialment  l’expedient  de  declaració  de  baixes  de  drets 
reconeguts i obligacions reconegudes de pressupostos tancats, a efectes de 31 
de desembre de 2009. 
Segon. Exposar al públic l’expedient, pel termini de quinze dies, amb anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podran presentar al∙legacions. 
Tercer.  Considerar  aprovat  definitivament  l’expedient  si  no  es  presenta  cap 
al∙legació.  Cas  de  presentarse  al∙legacions  s’hauran  de  resoldre  de  forma 
expressa. 

6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

Una vegada s’ha aprovat, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre 
del dia, es passa a debatre el següent assumpte: 

6.1 – ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PUOSC 

Atès que l’obra: Xarxa de sanejament i EDAR d’Espinalbet, 3ª i 4ª fases 
ha  estat  inclosa  dins  del  Pla  únic  d’obres  i  serveis  de  Catalunya,  Programa 
general  i  Programa  per  a  municipis  petits,  nuclis  i  àrees  residencials,  cal 
adoptar l’acord formal d’acceptació de les ajudes. 

Per això, per unanimitat, s’acorda: 
Primer.  Acceptar  les  ajudes  incloses  en  el  Programa  general  (PG)  i  el 
Programa  per  a  municipis  petits  (MN)  per  finançar  l’obra  de  Xarxa  de 
sanejament  i  EDAR  d’Espinalbet,  3ª  i  4ª  fases,  i  la  normativa  aprovada  per 
desenvolupar el Pla. 
Segon. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a director facultatiu 
de  les  obres,  al  Sr.  Josep  Santandreu  i  Peralba,  amb  el  títol  professional 
d’enginyer de camins, canals i ports. 
Tercer. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència 
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
Quart. Que el projecte  tècnic s’ha sotmès a  la  tramitació  reglamentària  i  s’ha 
aprovat amb caràcter definitiu.



Cinquè. Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, 
així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries 
per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
Sisè.  Que  de  conformitat  amb  l’informe  d’intervenció,  en  la  partida 
pressupostària 1.60000, del pressupost de 2010 hi ha una consignació suficient 
per atendre el finançament d’aquesta actuació. 

7 – PRECS I PREGUNTES 

No n’hi ha 

Sense  més  assumptes,  s’aixeca  la  sessió,  del  que  jo  el  secretari 
certifico.


