
 
 
 
 
 
Núm. 06/15 
 
Data: 30 de setembre de 2015
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:0
 
Assistents: 
Alcalde: 
- Adrià Solé Giralt (CiU) 
Regidors/es:  
- Francesc Xavier Raja Fernández (CiU)
- Sílvia Torner Bernardo (CiU)
- Antoni Gómez Tirado (CiU)
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusa l’assistència : 
- Francesc Cervantes Ramos (CiU)
 
 El Sr. president declara oberta la sessió i es tracten els afers 
a l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix:
 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 13 I 25 D E JUNY 
DE 2015 
 
 Junt amb la convocatòria de la sessió, s’ha passat per correu electrònic 
a tots els regidors l’esborrany de les acte
plenàries dels dies 13 i 25 de juny de 2015, raó per la qual no són llegides.
 Les actes són aprovades per unanimitat i sense esmenes.
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE ELS DECRETS D’ALCALDIA
 
 Pel secretari s’informa, de manera resumida
d’alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària :
- 13/15, de 6 de maig, concedint al Sr. J.T.S. llicència d’obres per a realitzar 
obres de manteniment i conservació de la coberta del C. M. Àngels Esteban, 
28. 
- 14/15, de 13 de maig, excloent del llistat de càrrecs pendents de la corporació 
a 3 factures dels anys 2010 i 2011.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPON
MUNICIPAL DEL DIA 30 DE SETEMBRE

 

 

de 2015 

Hora de finalització: 19:00 

 

Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) 
Sílvia Torner Bernardo (CiU) 
Antoni Gómez Tirado (CiU) 

 

Francesc Cervantes Ramos (CiU) 

El Sr. president declara oberta la sessió i es tracten els afers 
a l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 13 I 25 D E JUNY 

Junt amb la convocatòria de la sessió, s’ha passat per correu electrònic 
a tots els regidors l’esborrany de les actes corresponents a les sessions 
plenàries dels dies 13 i 25 de juny de 2015, raó per la qual no són llegides.

Les actes són aprovades per unanimitat i sense esmenes. 

INFORMACIÓ SOBRE ELS DECRETS D’ALCALDIA  

Pel secretari s’informa, de manera resumida, del contingut dels decrets 
d’alcaldia dictats des de l’última sessió ordinària : 

13/15, de 6 de maig, concedint al Sr. J.T.S. llicència d’obres per a realitzar 
obres de manteniment i conservació de la coberta del C. M. Àngels Esteban, 

3 de maig, excloent del llistat de càrrecs pendents de la corporació 
a 3 factures dels anys 2010 i 2011. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPON ENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 30 DE SETEMBRE  DE 2015 

El Sr. president declara oberta la sessió i es tracten els afers compresos 

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DE 13 I 25 D E JUNY 

Junt amb la convocatòria de la sessió, s’ha passat per correu electrònic 
s corresponents a les sessions 

plenàries dels dies 13 i 25 de juny de 2015, raó per la qual no són llegides. 
 

, del contingut dels decrets 

13/15, de 6 de maig, concedint al Sr. J.T.S. llicència d’obres per a realitzar 
obres de manteniment i conservació de la coberta del C. M. Àngels Esteban, 

3 de maig, excloent del llistat de càrrecs pendents de la corporació 

ENT AL  PLE 
 



- 15/15, de 20 de maig, aprovant la certificació d’obres núm. 3 de l’actuació: 
Construcció de garatge per a vehicles municipals. 
- 16/15, de 20 de maig, aprovant el Pla de seguretat i salut de l’obra de 
construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals d’Espinalbet. Desglossat 
de l’etapa A. 
- 17/15, de 2 de juny, donant l’assabentat de l’inici de l’activitat de refugi de 
muntanya al xalet refugi de Rasos de Peguera. 
- 18/15, de 17 de juny, aprovant la certificació d’obres núm. 4 de l’actuació: 
Construcció de garatge per a vehicles municipals. 
- 19/15, de 25 de juny, acceptant la subvenció de la Diputació de Barcelona de 
1.500 € del fons de prestació: Finançament de l’àmbit de benestar social, any 
2015. 
- 20/15, de 25 de juny, concedint a la societat K.G.S.E, llicència d’obres per a 
realitzar 13 sondeigs d’investigació de terrenys de guixos. 
- 21/15, de 25 de juny, aprovant la factura de B., SL corresponent a la 
diferència entre millores del projecte i millores executades a l’actuació: 
construcció de garatge per a vehicles municipals. 
- 22/15, de 25 de juny, nomenant tinent d’alcalde al Sr. Francesc Xavier Raja i 
Fernández 
- 23/15, de 25 de juny, conferint les delegacions genèriques als regidors 
municipals. 
- 24/15, de 9 de juliol, aprovant la liquidació del pressupost de 2014. 
- 25/15, de 15 de juliol concedint llicència d’obres als Srs. JM.P.C. i D.F.C. per 
obres de manteniment i conservació de mur al camí d’Espinalbet, 10 i C. Sant 
Galderic, 9. 
 
 El ple es dóna per assabentat. 
 
3 – APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 D E GENER DE 
2015 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’han tancat els processos de 
depuració d’inscripcions al Padró municipal d’Habitants a data 1 de gener de 
2015. 
 
Atès que el resultat d’aquesta gestió ha de ser aprovada, de conformitat amb 
l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, de 11/07, segons  la redacció donada 
pel Reial Decret 2612/1986, de 20/12. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Aprovar com a xifra de població oficial a 1 de gener de 2015 la de 175 
habitants (96 homes i 79 dones). 
Segon . Comunicar aquesta xifra a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
 



4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A  L’ANY 
2016 
 
Pels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya s’ha interessat que abans del 30 de setembre es faci 
proposta, amb caràcter definitiu, de les dues festes locals per a l’any 2016. 
 
D’acord amb l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, la proposta ha de ser 
adoptada pel Ple de la corporació. 
 
Vistes les festes que habitualment s’han vingut celebrant al municipi, es 
proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Proposar al Departament d’Economia i Ocupació, de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’any 2016,  la designació de les següents festes locals:  
Espinalbet :  26 de maig i 8 de setembre 
Llinars: 11 de juny i 8 de setembre 
 
Segon . Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació.  

La proposta és aprovada per unanimitat 
 
5 - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2014 
 
Vista la documentació corresponent al Compte General del Pressupost de 
2014, 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 
juliol 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 24 de juliol 
de 2015, 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 2014, d’acord amb la 
documentació aportada 
 
Segon . Remetre la documentació preceptiva a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
 La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 



6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva incorporació a l’ordre del dia, 
es passa a debatre el següent assumpte: 
 
6.1 – DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT MUNICIPAL A LA XAR XA DE 
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT  
 
 Atès que el municipi de Castellar del Riu està adherit a la Xarxa de 
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, la qual actualment constitueix una 
plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat 
per discutir els seus problemes, les seves inquietuds, les seves necessitats, les 
seves experiències, i promoure i dur a terme projectes d'interès comú. 
 Atesa la necessitat d’actualitzar el representant municipal a aquest Ens, 
per unanimitat, s’acorda: 
Primer . Nomenar al regidor Sr. Antoni Gómez Tirado com a representant de 
l’Ajuntament de Castellar del Riu a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat. 
Segon . Comunicar aquest nomenament a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat. 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 En aquest punt intervé el Sr. alcalde per felicitar al nou equip de govern, 
per la seva implicació en l’organització de la Festa del Pi de les Tres Branques i 
de la Festa Major d’Espinalbet. Opina que, malgrat la pressió que tenien les 
dues festes van ser un èxit. 
 Respecte la Festa Major d’Espinalbet manifesta la voluntat de fer-hi 
participar activament més persones residents al nucli i, per això, s’intentarà de 
constituir una comissió de festes. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


