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Núm. 02/15 
 
Data: 29 d’abril de 2015 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:30 
 
Assistents: 
Alcalde: 
- Adrià Solé i Giralt (CiU) 
Regidors/es: 
- Joan A. Segado i Arcos (CiU) 
- Francesc Xavier Raja i Fernández (CiU) 
- Sílvia Torner i Bernardo (CiU) 
- Sònia Marín i Ariño (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 SESSIÓ ANTERIOR 
 
 Amb l’ordre del dia de la sessió, s’ha passat als regidors i regidores, per 
correu electrònic, l’esborrany de l’acta de la sessió de 11 de febrer de 2015 i, 
per això, no es llegeix. 
 L’acta és aprovada 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 : 
- 5/15, de 25 de febrer, incoant expedient d’actuació específica d’interès públic 
en sòl no urbanitzable del projecte de portada d’aigua al Santuari de Queralt. 
- 6/15, de 18 de març, aprovant les factures relacionades del núm. 136 al 177 
de l’any 2014 al registre de factures de la corporació. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2015 
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- 7/15, de 18 de març, adjudicant a Aïllaments i Instal·lacions Rial, SL el 
contracte d’execució de l’obra: Estació depuradora d’aigües residuals a 
Espinalbet, etapa A, pel preu de 191.914,09 € + IVA 
- 8/15, de 18 de març, aprovant la certificació d’obres núm. 1 de l’actuació: 
Construcció de garatge per a vehicles municipals, per import de 20.517,64 €. 
- 9/15, de 15 d’abril, atorgant llicència d’obres al Sr. Antoni Esteban Vilarmau, 
per canviar els armaris de la cuina i posar rajoles al terra del C. Maria Àngels 
Esteban núm. 8. 
- 10/15, de 15 d’abril, aprovant la certificació d’obres núm. 2 de l’actuació: 
Construcció de garatge per a vehicles municipals, per import de 25.486,14 €. 
- 11/15, de 22 d’abril, acceptant l’ajut de 1.000 € per al desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5.000 habitants. 
- 12/15, de 29 d’abril, acceptant l’ajut de 10.262,95 € per a la realització 
d’actuacions del Programa complementari de garantia de la cohesió social, 
executant l’actuació en la modalitat d’execució conjunta amb el Consell 
Comarcal del Berguedà. 
 
2 – APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE 
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 

Vistos els comptes de la gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme 
de Gestió Tributària durant l'exercici 2014,  corresponent a les liquidacions 
d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, liquidats per l'Ajuntament de 
Castellar del Riu i pel Consell Comarcal, en la gestió de la taxa per recollida i 
tractament de residus urbans. 
 Havent verificat que els ingressos que es reflecteixen en els Comptes 
coincideixen amb els fons transferits a l' Ens. 
 Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu 
dels drets a cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març  i que 
importa les quanties següents: 
 
Concepte Ajuntament Consell Com. 
- Pendent de cobrament en període voluntari en 
data 31 de desembre de 2014: 

  

               Rebuts 6.478,14 0,00 
               Liquidacions 346,18 0,00 
- Pendent de cobrament en període executiu en 
data 31 de desembre de 2013: 

  

               Rebuts 5.866,10 1.051,77 
               Liquidacions 99,30 339,09 
 Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i 
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament, s'acorda, per 
unanimitat: 
 Aprovar els comptes de la gestió recaptatòria de 2014 presentats per 
l'ORGT corresponents al tributs locals 
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4 – APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE DE PORTADA D’AIGUA AL 
SANTUARI DE QUERALT, PROMOGUT PER L’AJUNTAMENT DE BERGA 
 
L’Ajuntament de Berga, amb data 21 de novembre de 2014, va presentar 
davant aquesta corporació sol·licitud de que es tramités un expedient 
d’actuacions específiques d’interès públic i de noves activitats i construccions 
en sòl no urbanitzable pel projecte de portada d’aigua al Santuari de Queralt, 
de conformitat amb l’article 47.4 de la Llei d’urbanisme. 
 
Mitjançant resolució d’alcaldia del dia 25 de febrer de 2015, s’acordà incoar 
l’expedient, obrir un període d’informació pública pel termini d’un mes i obtenir 
els informes previstos a l’article 52 del Reglament sobre protecció de la legalitat 
urbanística. 
 
L’expedient ha estat exposat al públic del 9 de març al 9 d’abril de 2015, 
d’acord amb l’edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de 
març i exposat al tauler d’edictes municipal, sense que s’hagi presentat cap 
escrit d’al·legacions al respecte. 
 
Consta a l’expedient que en data 11 de març s’havien sol·licitat els següents 
informes: 

- Departament de Cultura. Serveis Territorials a la Catalunya Central 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 

Natural. Direcció General de Desenvolupament Rural 
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Serveis Territorials d’Urbanisme 

de la Catalunya Central, respecte l’informe geològic, l’informe de 
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’informe d’avaluació ambiental. 

 
S’ha rebut certificat de la Ponència Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, acreditant l’aprovació, en sessió de 17 de febrer de 2015, de 
l’informe d’impacte ambiental que determina que el projecte no s’ha de 
sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària, incloent un seguit de 
mesures correctores addicionals. 
 
En aquesta situació, de conformitat amb els articles 53 i 54 del Reglament 
sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de 
maig, procedeix l’aprovació prèvia del projecte i la seva tramesa a la comissió 
territorial d’urbanisme. 
 
Tenint en compte que el projecte preveu la construcció d’un nou dipòsit d’aigua 
prop del nucli d’Espinalbet i que l’aigua prové d’una font situada dins del terme 
municipal de Castellar del Riu, es considera que seria convenient preveure que, 
en cas d’escassetat d’aigua, l’Ajuntament de Castellar del Riu pogués abastir-
se d’aquest dipòsit pel consum de la població d’Espinalbet. 
 
Per tot això, aquesta alcaldia proposa al Ple 
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Primer. Aprovar prèviament el projecte d’obres, en sòl no urbanitzable, titulat: 
Portada d’aigua al Santuari de Queralt, promogut per l’Ajuntament de Berga, 
amb la condició de que, dins d’un supòsit justificat d’escassetat d’aigua que 
provoqui que l’Ajuntament de Castellar del Riu no disposi d’aigua suficient per a 
abastir a la població del nucli d’Espinalbet, aquest pugui proveir-se del nou 
dipòsit d’aigua que preveu el projecte, d’acord amb conveni que caldria 
redactar entre els dos ajuntaments. 
 
Segon. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central perquè realitzi l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 Posada a votació la proposta, aquesta ÉS DESESTIMADA perquè rep 2 
vots a favor (Srs. Adrià Solé i Francesc Xavier Raja) i 3 vots en contra (Sr. Joan 
Segado, Sra. Sílvia Torner i Sra. Sònia Marín). En conseqüència, es considera 
que en denegar-se l’aprovació prèvia, finalitza el procediment. 
 
 El Sr. Joan Segado, com a portaveu dels regidors/es que han votat en 
contra de la proposta, argumenta que el seu vot desfavorable obeeix a la 
negativa de l’Ajuntament de Berga de tramitar un projecte semblant presentat 
per l’Ajuntament de Castellar del Riu, com és el col·lector de sanejament 
d’Espinalbet a Fumanya i negar-se a tramitar-lo per l’article 48 de la Llei 
d’urbanisme, quan el mateix director general d’urbanisme havia indicat la 
procedència d’aquest tràmit, enfront la petició de l’Ajuntament de Berga de que 
es faci un Pla especial que comportaria una nova despesa de 6.000 € a 
l’Ajuntament de Castellar del Riu, a banda dels diners que ja porta gastats en el 
projecte i estudis complementaris. 
 Segueix el Sr. Segado dient que una majoria de veïns d’Espinalbet no 
volen la depuradora i que no ha estat possible tirar endavant el col·lector per 
tots els impediments que han posat els tècnics de l’Ajuntament de Berga, quan 
d’aquest col·lector també se n’hauria beneficiat Berga, al tenir el berenador de 
la Font Negra i altres cases de l’entorn que hi haurien pogut empalmar. 
 Insisteix el Sr. Segado en que s’han passat 4 anys esperant a veure si 
es podia fer el col·lector i ara s’acaba fent la depuradora, quan ja s’hauria pogut 
fer d’un bon principi si Berga hagués deixat clar que no volia que es tirés 
endavant el col·lector. 
 Acaba afegint el Sr. Segado que no està clar que aquest projecte de 
portada d’aigua a Queralt es pugui tramitar sense un pla especial, com es 
demana pel cas del col·lector d’Espinalbet a Fumanya,  perquè es realitza dins 
d’un PEIN, es fan instal·lacions noves i afecta a dos municipis. 
 
5 – SORTEIG DELS MEMBRES QUE HAN DE FORMAR LA MESA 
ELECTORAL EN LES PROPERES ELECCIONS LOCALS 
 
 De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica del règim electoral 
general i d’acord amb els articles 27.5 i 101.2 de la Llei esmentada, es 
procedeix a realitzar el sorteig, mitjançant sistema informàtic, dels membres 
que han  de formar part de la mesa electoral que s’ha de constituir en les 
properes eleccions locals del 24 de maig, amb el resultat següent : 
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Presidenta: Montserrat Vendrell Vilaseca 
1ª Vocal: Gemma Roig Barceló 
2ª Vocal: Agnel Torres Rosell 
1r. Suplent de President: Salvador Roig Barceló 
2n. Suplent de President: Josep de Marimon Vilalta 
1r. Suplent de 1r. Vocal: M. Teresa Camps Camps 
2n. Suplent de 1r. Vocal: Sara Gimeno Malé 
1r. Suplent de 2n. Vocal: Apolinar Punzano Blanco 
2n. Suplent de 2n. Vocal: Jaume Xavier Casals Pons 
 
6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de votar, per unanimitat, la seva inclusió dins l’ordre del dia, es 
passa a debatre el següent assumpte: 
 
6.1 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 
2012/01) 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en 
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
Terme d´energia 

   
Terme de potència 

         Preus (€/MWh) 
  

Euros/ kW i any 
  P1 P2 P3 

 
P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     
 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
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T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

  
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de 
dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat 
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 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  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.- Article 53.1 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, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest Ajuntament  
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ACORDA 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Castellar del Riu s’adhereix a la segona pròrroga de 
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que 
va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 
Terme d´energia 

 
Terme de potencia 

       Preus (€/MWh) 
 

Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  149,737   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

171,804   88,478 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  133,442   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

153,119   68,202 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 
dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 
 
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6.2 – SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA PER ABONAR RETRIBUCIONS A CÀRRECS ELECTES 
LOCALS 
 
Atès que en data 29 d’abril de 2015 s’ha publicat al DOGC la Resolució 
GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin  retribucions a 
determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2015. 
 
Atès que durant aquesta legislatura s’ha vingut demanant aquesta 
compensació econòmica per la retribució que té l’alcalde president de la 
corporació, amb una dedicació del 75 per 100, per unanimitat, s’acorda: 
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Primer. Mantenir al Sr. Adrià Solé i Giralt, com a càrrec electe local beneficiari 
de la compensació econòmica per a l’any 2015 corresponent a la seva 
dedicació parcial a la corporació, d’acord amb les bases reguladores 
establertes en el Decret 69/2008, d’1 d’abril. 
 
Segon. Autoritzar al secretari interventor de la corporació perquè pugui 
presentar aquesta sol·licitud mitjançant la Plataforma EaCat. 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


