
 
 
 
 
 
 
Núm. 05/14 
 
Data: 22 d’octubre de 2014 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:00 
 
Assistents: 
Alcalde: 
- Adrià Solé i Giralt (CiU) 
Regidors/es: 
- Joan A. Segado i Arcos (CiU) 
- Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU) 
- Sònia Marín i Ariño (CiU) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Justifica l’absència: 
- Sílvia Torner i Bernardo (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 23 DE JULIOL I 24 
DE SETEMBRE DE 2014 
 
 Amb l’ordre del dia de la sessió, s’ha passat als regidors, per correu 
electrònic, els esborranys de les actes de les sessions de 23 de juliol i 24 de 
setembre de 2014 i, per això, no es llegeixen. 
 Les actes són aprovades per unanimitat i sense esmenes. 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE ELS DECRETS D’ALCALDIA 
 
 Pel secretari es dóna compte, de forma resumida, del contingut de les 
resolucions d’alcaldia, des de l’anterior sessió ordinària : 
--- 13/14, de 30 de juliol, aprovant la liquidació del pressupost de l’exercici de 
2014. 
--- 14/14, de 17 de setembre, donant per extingida, per incompliment del titular 
de les condicions essencials de la llicència, la llicència de taxi núm. 1, a favor 
del Sr. Raül López Fernández. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2014 

 



--- 15/14, de 24 de setembre, acceptant les subvencions de dos ajuts de la 
Diputació de Barcelona: Obres de consolidació, restauració i reforma de 
l’església i la rectoria de Llinars d’Aiguadora, 1ª fase i Arranjament del camí de 
Llinars. 
--- 16/14, de 8 d’octubre, aprovant les factures relacionades de l’1 al 136 del 
registre de factures de la corporació. 
--- 17/14, de 8 d’octubre, sobre nomenament de coordinador; representant de 
l’administració; designació de local de consulta i espai públic per a la 
campanya, en relació amb la convocatòria del president de la Generalitat de 
consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya. 
 
3 – APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 
PRESSUPOST 1/2014 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 30 d’abril de 2014, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2014, acord que va 
esdevenir definitiu en no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública. 
 
Arran de la concessió de dues subvencions de la Diputació, per a la millora 
dels camins d’Espinalbet i la construcció de garatge per a vehicles municipals, 
és convenient realitzar una modificació del pressupost, per tal de que es 
puguin adjudicar aquestes obres. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
es proposta l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 1/14 de modificació del pressupost 
municipal de 2014, mitjançant la concessió de crèdit extraordinari i suplement 
de crèdit per un import total de 53.590,05 €, procedents de majors ingressos, 
tal com es detalla a continuació: 
 
INGRESSOS 
 
MAJORS  INGRESSOS : 
461.06 – Diputació . Millora de camins (P.C.) ............  35.565,53 € 
461.07 – Diputació. Construcció de garatge (P.C.) ...  18.024,52 € 
        --------------- 
   TOTAL  ............................. 53.590,05 € 
DESPESES 
 
CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINADI 
454.21003 – Arranjament del Camí de Llinars ............ 35.565,53 € 
SUPLEMENT DE CRÈDIT 
155.62200 – Construcció de garatge  ........................... 18.024,52 € 
Consignació inicial: 60.000 + 18.024,52 =  78.024,52            --------------- 
 
   TOTAL  ................................. 53.590,05 € 
 



SEGON. Exposar al públic l’expedient pel termini de 15 dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB 
 
TERCER. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no 
es presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat.  
 
 
4 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2013 
 
Vista la documentació corresponent al Compte General del Pressupost de 
2013, format per la intervenció municipal, integrada pels comptes i estats 
relacionats a la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004, de 23 
de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model simplificat de 
comptabilitat local.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes el dia 10 de 
setembre de 2014. 
 
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 23 de 
setembre de 2014, 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 2013, d’acord amb la 
documentació aportada 
 
Segon. Remetre la documentació preceptiva a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
 La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
5 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ACORD 
D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA: ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES 
RESIDUALS A ESPINALBET, 1ª FASE. 
 
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de 19 de maig de 2011, va adjudicar el 
contracte d’obres per a la construcció d’Estació depuradora d’aigües residuals 
a Espinalbet, 1ª fase, a la U.T.E. formada per les societat Aïllaments i 
Instal·lacions Rial, SL i Cassa Aigües i Depuració, SLU, per import de 
223.974,65 € + IVA. 
 
Una vegada es va constituir la U.T.E. i es van dipositar les garanties (5.599,37 
€ per Cassa Aigües i Depuració, SL i 5.599,37 € per Aïllaments i Instal·lacions 
Rial, SL), es va formalitzar el contracte en data 6 de juliol de 2011. 



 
Per diversos motius l’obra no s’ha pogut dur a terme i, mitjançant escrit de 19 
d’octubre de 2014, el Sr. Jordi Lacruz, com a representant de la UTE 
Espinalbet i el Sr. Jordi Rial, en representació d’ Aïllaments i Instal·lacions Rial, 
SL han manifestat el seu interès en renunciar a aquesta adjudicació, pel 
transcurs del temps i no poder mantenir les condicions a què s’havien 
compromès al seu dia, demanant que se’ls reconegui el dret a la renúncia i al 
retorn dels avals dipositats. 
 
Tenint en compte que han transcorregut més de 3 anys des de que es va firmar 
el contracte i que, a dia d’avui, no es poden iniciar les obres seguint el projecte 
adjudicat, es considera que el més just és resoldre  el contracte de mutu acord, 
segons el que estableix l’article 223 c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
Per tot això, per unanimitat, s’acorda : 
 
Primer. Resoldre, de mutu acord, el contracte subscrit entre l’Ajuntament de 
Castellar del Riu i la U.T.E. Espinalbet corresponent a l’obra: Estació 
depuradora d’aigües residuals a Espinalbet, 1ª fase, sense reclamació de 
danys i perjudicis per cap de les parts. 
Segon. Retornar els avals que s’indiquen a continuació, dipositats per tal de 
garantir la correcta execució de les obres : 

- Aval a nom de Cassa Aigües i Depuració, SL, de “la Caixa”, número 
9340.03.1174503-84, de data 24 de maig de 2011, d’import: 5.599,37 
€ 

- Aval a nom d’Aïllaments i Instal·lacions Rial, SL, del Banco Bilbao 
Vizcaya, de data 26 de maig de 2011, número 0182.000717306, 
d’import 5.599,37 €. 

Tercer. Notificar aquests acords a les parts interessades. 
 
6 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL DOCUMENT AMBIENTAL REFERENT AL 
PROJECTE D’ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS A 
ESPINALBET, 1ª FASE 
 
Atès que el Sr. alcalde, mitjançant resolució de 21 de maig de 2014 (Decret 
08/14), aprovà inicialment el document ambiental referent al projecte d’Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals a Espinalbet, redactat per la Sra. Montse 
Colomer. 
 
Atès que aquest document va estar exposat al públic pel termini d’un mes, 
d’acord amb els anuncis publicats al BOPB de 2 de juny i diari Regió 7 de 24 de 
juliol de 2014, sense que s’hagin presentat al·legacions al respecte. 
 
Atès que a l’expedient hi consten informes favorables, amb algunes 
consideracions, de l’Agència Catalana de l’Aigua; Institut Geológic de 
Catalunya; Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de 
Cultura; Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 



Natural i Oficina d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat. 
 
Atès que l’EDAR es construirà en sòl no urbanitzable, essent-li d’aplicació 
l’article 47.4.d) i 48.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, en 
tractar-se d’una actuació específica d’interès públic. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords : 
 
Primer. Aprovar prèviament el document ambiental referent al projecte 
d’estació depuradora d’aigües residuals a Espinalbet, 1ª fase, redactat per la 
Sra. Montse Colomer i Vergès, llicenciada en Ciències Ambientals. 
 
Segon. Donar conformitat a l’annex al document ambiental, datat l’octubre de 
2014, on es justifica que la connexió amb la carretera BV-4243 es troba a 670 
de distància del lloc on s’ha de construir la depuradora i, per tant, no procedeix 
informe de l’organisme titular (Diputació de Barcelona en aquest cas). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, amb tramesa de l’annex esmentat al punt anterior, perquè 
resolgui definitivament. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE 
GARATGE PER A VEHICLES MUNICIPALS. 
 
Vist el projecte d’obra ordinària redactat per l’arquitecte municipal Sr. Lluís 
Minoves, denominat: Construcció de garatge per a vehicles municipals. 
 
Atès que amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix 
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de 
conformitat amb allò previst a l’art. 121 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Vist l’ informe favorable unit a l’expedient emès pel secretari  
 
Atès que el projecte: Construcció de garatge per a vehicles municipals ha estat 
redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall necessari i 
suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de l'obra. 
 
Atès que a l’empara d’allò que disposa l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de 
juliol, d’obra pública, la tramitació del projecte d’obres de competència 
municipal s’ha de subjectar a les regles establertes per la legislació de règim 
local i, s’ha de sotmetre simultàniament al tràmit d’informació pública, 
notificació individual a les persones directament afectades, que en aquest cas 
no s’escau, segons disposa l’article 31 de Decret 179/1995, de 13 de juny, i 



tampoc cal donar audiència a la Generalitat de Catalunya perquè no hi ha 
incidència en les seves competències. 
 
Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de 
l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.  
 
Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, vist que el pressupost ascendeix a 
64.483,07 euros.    
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte d’obra pública de competència 
municipal per la construcció de garatge per a vehicles municipals, a ubicar al 
costat del local sociocultural d’Espinalbet, redactat per l’arquitecte municipal Sr. 
Lluís Minoves, que té un pressupost d’execució per contracte de 64.483,07 €, 
IVA exclòs.  
 
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 
trenta dies, mitjançant la publicació d’anunci en el BOPB, a fi de que qualsevol 
interessat pugui presentar al·legacions.  
 
Tercer: Publicar aquest acord en la web municipal. 
 
Quart. Considerar el projecte definitivament aprovat si durant el termini 
d’exposició pública no es presenten al·legacions. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8 - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS  QUE REGIRAN EL PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE 
GARATGE PER A VEHICLES MUNICIPALS 
 
Atès que l’expedient de contractació d’aquesta obra s’ha tramitat conforme 
preveu  l’article 109 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, havent-se 
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del 
procediment negociat sense publicitat, atès que el contracte té un pressupost 
inferior a un milió d’euros, de conformitat amb allò disposat a l’article 172  del 
R.D.Llei esmentat. 
 
Vist l’informe favorable unit a l’expedient emès pel secretari interventor.  
 
Atès que hi ha finançament suficient per atendre al pagament del contracte 
d’execució de l’obra esmentada. 
 



Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb 
allò disposat a l’article 110 de Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de licitació, 
així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 64.483,07 euros + IVA 
 
Atès que el ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona del Reial Decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
de contractes del sector públic i a l’article 274.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per unanimitat, s’acorda: 
 
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment negociat sense 
publicitat del contracte d’obra: Construcció de garatge per a vehicles 
municipals, d’acord amb el projecte desglossat d’aquesta 1ª fase, redactat per 
l’enginyera de camins Sra. Queralt Santandreu. 
 
Segon: Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de l’esmentat 
contracte, amb aprovació del plec de clàusules administratives particulars que 
consta a l’expedient. 
 
Tercer: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 78.024,51 euros, 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària 14/155.62200 
 
Quart: Sol·licitar oferta a les empreses que habitualment treballen al municipi i 
que estiguin  capacitades per la realització de l’objecte del contracte, deixant 
constància en l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i 
de les raons per la seva acceptació o refús. 
 
Cinquè: Autoritzar al Sr. alcalde perquè aprovi la composició de la Mesa de 
contractació que farà la proposta d’adjudicació. 
 
Sisè: Delegar expressament en el Sr. alcalde la competència perquè pugui 
adjudicar aquesta obra, per tal de donar celeritat a l’expedient i perquè 
l’actuació es pugui executar quan abans millor, sempre i quan no s’hagin 
presentat reclamacions contra el projecte durant el termini d’exposició pública. 
 
 
9 – ADJUDICACIONS DE CONTRACTES MENORS 
 
Vistes les memòries valorades elaborades per l’arquitecte municipal per 
l’execució d’obres classificades de conservació de conformitat amb allò 
disposat a l’article 122.1 c) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (en endavant TRLCSP). 
 
Atès que el procediment a seguir a l’expedient de contractació dels contractes 
menors és el previst a l’article 111 TRLCSP, que disposa:  



 
“Article 111. Expedient de contractació en contractes menors. 
 
1. En els contractes menors definits a l’article 138.3, 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’haver-hi el corresponent projecte quan ho 
requereixin normes específiques. Igualment s’ha de sol·licitar l’informe de 
supervisió a què es refereix l’article 125 quan el treball afecti l’estabilitat, 
seguretat o estanquitat de l’obra”. 
 
Atès que el ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona del TRLCSP i a 
l’article 274.1 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per unanimitat, s’acorda: 
 
Primer: Adjudicar a l’empresa Aïllaments i Instal·lacions Rial, SL, els següents 
contractes menors, d’acord amb els pressupostos presentats: 

1. Arranjament de diversos trams de carrers d’Espinalbet, per import de 
49.763,67 € (IVA inclòs) 

2. Arranjament del Camí de Llinars, per import de 34.874,29 € (IVA inclòs) 
 
Segon: Aprovar la despesa de 49.763,67 euros per atendre al pagament del 
primer contracte amb càrrec a la partida 155.63100 del vigent pressupost de 
despeses i de 34.874,29 € per atendre el pagament del segon contracte, amb 
càrrec a la partida 454.21003 del vigent pressupost de despeses. 
 
Tercer. Delegar en el senyor alcalde tots els tràmits posteriors que estiguin 
relacionats amb aquestes adjudicacions. 
 
10 – APROVACIÓ DE MOCIÓ PERQUÈ EN ELS PROCESSOS JUDICIALS 
ON L’AJUNTAMENT EN SIGUI PART EL PROCÉS ES DUGUI A TERME EN 
CATALÀ 
 
L’article 6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya reconeix el català com a 
llengua pròpia de Catalunya, d’ús normal de les administracions públiques de 
Catalunya, i oficial, que totes les persones tenen el dret d’utilitzar i el dret i 
deure de conèixer, així com també reconeix que els poders públics han de 
facilitar l’exercici d’aquests drets i el compliment d’aquest deure. 
 
Aquest reconeixement té el seu correlatiu en l’article 33.1 del mateix Estatut 
que consagra el dret d’opció lingüística dels ciutadans, els quals tenen dret en 
les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions 
públiques de Catalunya a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. 
 



Si bé en l’àmbit de les administracions públiques s’han articulat solucions a la 
pluralitat lingüística, la realitat demostra que l’Administració de justícia ha 
restat, en aquest sentit, com un reducte aïllat, poc permeable a la utilització 
d’altres llengües oficials diferents del castellà i això a pesar del reconeixement 
que l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, va fer 
de les altres llengües com a oficials en l’Administració de justícia, habilitant el 
seu ús en totes les actuacions judicials. I a pesar també que l’apartat 3 de 
l’article 33 de l’Estatut estableix l’obligació de jutges i magistrats, fiscals i del 
personal al servei de l’Administració de justícia, d’acreditar, per prestar serveis 
a Catalunya, que tenen un nivell de coneixement adequat i suficient de les 
llengües oficials que els faci aptes per complir les funcions pròpies dels seus 
llocs de treball; exigència que resulta així mateix de l’article 102.1 i 4 del mateix 
Estatut. 
 
En els darrers temps, l’ús del català als jutjats i tribunals de justícia de 
Catalunya ha experimentat fins i tot un cert retrocés. Sovint succeeix que a 
l’hora de relacionar-se amb l’Administració de justícia, persones que parlen 
català en tots els àmbits de la vida privada i social, canvien de llengua i utilitzen 
el castellà, tant de forma oral com escrita. 
 
Cal una acció sostinguda en el temps que afavoreixi que el català sigui utilitzat 
amb normalitat, també en l’àmbit de la justícia, perquè el dret a usar la llengua 
catalana davant l’Administració de justícia és un dret indiscutible, regulat no 
només a la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, sinó també a la Llei 1/1998, de 7 
de gener, de política lingüística, a la Carta europea de les llengües regionals o 
minoritàries i a la Carta dels drets dels ciutadans davant la justícia; i suposa 
que els ciutadans han de poder triar la llengua en què relacionar-s’hi i ser-ne 
atesos, oralment i per escrit. 
 
L’article 50.1 de l’Estatut, per la seva banda, estableix el deure dels poders 
públics de protegir el català i de fomentar-ne l’ús, la difusió i el coneixement. 
 
D’acord amb l’article 13.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, tothom qui ho 
sol·liciti ha de rebre en la llengua oficial demanada les testimoniances de les 
sentències i els actes resolutoris que l’afecten, sense retards per raó de 
llengua. La ratificació per Espanya l’any 2001 de la Carta europea de les 
llengües regionals o minoritàries va suposar estendre aquest dret a tota la 
documentació i al mateix procés. Així, l’article 9.1 de la Carta, un dels ratificats 
integrament per Espanya, estableix el compromís d’assegurar que els òrgans 
jurisdiccionals, a petició d’una de les parts, menin el procediment en les 
llengües regionals o minoritàries, i ho repeteix per als ordres jurisdiccionals, 
civil, penal i administratiu. Encara, l’article 33.2 de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya reconeix el dret de totes les persones, en les relacions amb 
l’Administració de justícia, el Ministeri Fiscal, el notariat i els registres públics a 
utilitzar la llengua oficial que elegeixin en totes les actuacions judicials, notarials 
i registrals, i a rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la 
llengua sol·licitada, sense que puguin patir indefensió ni dilacions indegudes a 
causa de la llengua emprada, ni se’ls pugui exigir cap mena de traducció. 
 



Per tal d’aconseguir la plena normalitat de l’ús del català en l’àmbit de la 
justícia, es fa necessari que les actuacions judicials es facin en la llengua 
pròpia de Catalunya, com una garantia més del dret d’ús de la llengua pròpia 
en el món judicial i com un exponent d’una justícia moderna, àgil i eficaç. 
 
A la reunió de l’Observatori Català de la Justícia del dia 12 de desembre de 
2012, es va aprovar el “Manual de bones pràctiques lingüístiques a la Justícia”, 
un treball realitzat pel grup de treball de l’Observatori Les llengües a Catalunya 
en l’àmbit de l’Administració de Justícia que en la seva bona pràctica 3.6 ja va 
acordar que l’advocat en un procés sempre pot demanar les actuacions en 
català per mitjà d’una petició expressa al jutjat, essent el millor sistema per fer 
efectiu aquest dret “la petició formal en un altressí en el primer escrit que 
adreça dins del procediment”. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció del següent  
 
Acord: 
 
Que en els processos judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals 
l’Ajuntament de Castellar del Riu en sigui part, en el primer acte processal en 
què sigui possible fer-ho, la seva representació i defensa sol·liciti a l’òrgan 
jurisdiccional competent que la tramitació del procés es realitzi en llengua 
catalana en les diverses instàncies que tinguin lloc a Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
11 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER 
A L’EXERCICI DE 2015 
 
EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran 
d’aprovar simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals 
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 



Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de Secretaria - Intervenció, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2015 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
 
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general 

Ordenança Fiscal núm. 8 reguladora de la taxa de recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries 

 
Les modificacions es concreten de la següent manera: 
 
Ordenança fiscal núm. 7 

• S’adapta el redactat al model proposat per la Diputació de Barcelona, 
que incorpora les modificacions necessàries relatives a l’exclusió de 
la regulació referida a la taxa corresponent a les operadores de 
telefonia mòbil, conforme als criteris derivats dels pronunciaments 
judicials del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (Sentència de 12 



de juliol de 2012 i Interlocutòria de 30 de gener de 2014), i del 
Tribunal Suprem (Sentència de 5 d’abril de 2013). 

 
Ordenança fiscal núm. 8 

• Les quotes i les tarifes, que consten als articles 5 i 11 són les 
següents: 
 

Habitatges  Euros 

Per cada habitatge 
Per habitatge disseminat agrícola/ramader 
 
 

112,86 
61,86 

 

 Quota en euros 
Epígraf primer. Despatxos professionals  
Per cada  despatx professional 155,32 
Epígraf segon. Allotjaments  
A)Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre 
estrelles, fins a 60 places comensals 
B) Hotels, motels, hotels-apartaments de cinc i quatre 
estrelles, de més de 60 places comensals 

417,90 
 

681,16 

C) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues 
estrelles, fins a 60 places comensals 
D) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals de tres i dues 
estrelles, de més de 60 places comensals 

417,90 
 

681,16 

E) Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, 
fins a 60 places comensals 
F)Hotels, motels, hotels-apartaments i hostals d’una estrella, 
de més de 60 places comensals 

417,90 
 

681,16 

G) Pensions i residències cases de pagès sense menjador 
H) Pensions i residències cases de pagès amb menjadors 
I) Cases de Colònies 
J) Càmping (per parcel·la) 
K) Residències gent gran fins a 80 places 
L) Residències gent gran de més 
M) Hospital 
N) Refugis, cases de pagès de més de 10 llits 
O) Campaments 

155,32 
417,90 
681,16 

18,66 
1.625,44 
2.299,88 
3.449,80 

263,52 
112,06 

 
Epígraf tercer. Establiments d’alimentació  

 

A) Supermercats, economats i cooperatives  
B) Supermercats fins a 500 m2 
C) Supermercats de més de 500 m2 

232,06 
417,90 

3.208,92 

D) Magatzems a l’engròs de fruites, verdures i hortalisses 
E) Magatzems a l’engròs en general 

 
681,16 
417,90 

F) Peixateries, carnisseries i semblants 
G) Botigues no alimentaries 

232,06 
186,56 



Epígraf quart. Establiments de restauració 
 

A) Restaurants fins a  60 places comensals 
B)  Restaurants de més de 60 places comensals 

417,90 
681,16 

C)  Cafeteries, bars fins a 40 m2 
D)  Cafeteries, bars de més de 40 m2 
E)  Whisqueries, pub i tavernes 

232,06 
417,90 
417,90 

Epígraf cinquè. Establiments d’espectacles 
 

A) Cinemes i teatres 186,56 
B) Sales de festes,  discoteques, bingo 659,68 

Epígraf sisè. Altres locals industrials, mercantils o de 
serveis 

 

A) Centres oficials 155,32 
B) Oficines bancàries 155,32 
C) Grans magatzems 681,16 
D) Altres locals no expressament tarifats 112,06 
 
Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014: 
 
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general 

 
Quart- Indicar que el text de l’ Ordenança núm. 8, reguladora de la taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus municipals coincideix en tot allò que 
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model 
proposat pel Consell Comarcal del Berguedà, que s’aprovarà i  publicarà 
properament en el Butlletí oficial de la província de Barcelona. 
 
Cinquè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 
2014, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 



Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances 
fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local, a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministraments 
d’interès general 

 
Sisè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia 
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
12 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 En aquest apartat, el Sr. alcalde comenta que ha arribat una sol·licitud 
de subvenció de l’AMPA Vall de Lord i SI de Sant Llorenç de Morunys, per a 
activitats extrascolars, al·legant que hi ha infants del municipi que estan 
escolaritzats als centres educatius esmentats. 
 Es discuteix la procedència o no de concedir cap ajut i, per unanimitat, 
s’acorda denegar la subvenció perquè la corporació no disposa de recursos 
suficients i adequats per a aquesta finalitat i últimament ha baixat 
considerablement el nombre de nens del municipi que estan escolaritzats a 
Sant Llorenç de Morunys. 
 
13 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
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