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Núm. 02/16 
 
Data: 1 de juny de 2016 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:00 
 
Assistents: 
Alcalde: 
- Adrià Solé Giralt (CiU) 
Regidors/es:  
- Francesc Xavier Raja Fernández (CiU) 
- Antoni Gómez Tirado (CiU) 
- Francesc Cervantes Ramos (CiU) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusa l’assistència: 
- Sílvia Torner Bernardo (CiU) 
 
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 4 de febrer de 2016 (ordinària) , raó per la qual no és llegida. 
 L’acta és aprovada per unanimitat i sense esmenes. 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 Es dóna compte al Ple que des de l’anterior sessió ordinària, el Sr. alcalde 
ha aprovat les següents resolucions : 
- 03/16, de 27 de gener, sol·licitant diversos ajuts en el marc del Catàleg de 
serveis 2016. 
- 04/16, de 17 de febrer, concedint llicència municipal d’obres al Sr. FX.C.C, per 
obres de manteniment i conservació de cobert agrícola. 
- 05/16, de 24 de febrer, aprovant la relació de facturs 01/16. 
- 06/16, de 6 d’abril, acceptant l’ajut de 1.500 € de la Diputació pel fons de 
prestació “Finançament de l’àmbit de benestar social”. 
- 07/16, de 6 d’abril, acceptant l’ajut de 1.000 € de la Diputació pel fons de 
prestació “Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys de 
5.000 habitants”. 
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- 08/16, de 6 d’abril, acceptant l’ajut de 1.000 € de la Diputació pel fons de 
prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys 
de 5.000 habitants”. 
- 09/16, de 6 d’abril, acceptant l’ajut de 1.000 € de la Diputació pel fons de 
prestació “Equips de digitalització i emmagatzematge”. 
- 10/16, de 13 d’abril, aprovant la relació de factures 02/16. 
- 11/16, de 13 d’abril, acceptant l’ajut de 12.946,89 € de la Diputació, pel 
Programa complementari de foment de l’ocupació i suport a la integració social. 
- 12/16, de 20 d’abril, manifestant la conformitat en la pròrroga per a dos anys 
del contracte de Localret pels serveis de telecomunicacions. 
- 13/16, de 20 d’abril, d’adhesió a la tercera 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. 
- 14/16, de 4 de maig, aprovant la relació de factures 03/16 
- 15/16, de 12 de maig, aprovant inicialment el pla especial urbanístic en SNU a 
la finca de Puigventós per ús de turisme rural i educació en el lleure. 
- 16/16, de 12 de maig, aprovant la relació de factures 04/16 
 
 
3 – RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA 
DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA 
DESTINATS ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA, ADJUDICAT PEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA 
ENDESA ENERGIA, SAU. 
 
Aquesta alcaldia, mitjançant Resolució de 20 d’abril de 2016 (Decret 13/16), 
vaig acordar el que, en la seva part dispositiva, es transcriu : 
 
“Primer.- Que l’Ajuntament de Castellar del Riu s’adhereix a la tercera 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 nou mesos, que va 
des de l’1 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 

Terme d´energia 
 

Terme de potència 

       Preus (€/MWh) 
 

Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
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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. 
 

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 
Segon.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest 
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat. 
 
Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació, en la propera 
sessió ordinària, per a la seva ratificació. “ 
 
Atesa la conveniència de ratificar aquesta resolució, per unanimitat, s’acorda: 
 
ÚNIC. Ratificar integrament la Resolució d’alcaldia 13/16, de 20 d’abril de 2016, 
referent a l’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord Marc de subministrament 
d’energia elèctrica destinats als ens locals de Catalunya, adjudicat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia SAU. 
 
4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DE 
2016 
 
Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2016, 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 2016, segons el següent resum per capítols: 
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INGRESSOS: 
    Cap Denominació             Euros 

1 Impostos directes 47.430,00 
2 Impostos indirectes 1.000,00 
3 Taxes i altres ingressos 26.165,90 
4 Transferències corrents 174.765,51 
5 Ingressos patrimonials 500,00 
7 Transferències de capital 12.138,59 
   
                         Total ingressos…….. 262.000,00 
    =============================== 
DESPESES: 

Cap Denominació            Euros 
 

1 Despeses de personal 64.095,42 
2 Despeses de béns corrents i serveis 153.052,49 
3 Despeses financeres 1.585,66 
4 Transferències corrents 8.257,28 
6 Inversions reals 12.138,51 
9 
 

Passius financers 22.870,64 

                           Total despeses……. 262.000,00 
    =============================== 
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. 
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5 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL DE PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA COMARCA DEL 
BERGUEDÀ 
 
Atès que el Consell Comarcal del Berguedà, en el ple de 24 de febrer de 2016, 
va aprovar el Protocol de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social, el qual 
ha estat tramès via EaCat. 
 
Tenint en compte que aquest document ha estat elaborat a partir del treball 
liderat pel Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona, amb la 
participació dels tècnics de Serveis Socials del Consell Comarcal i dels 
ajuntaments, i ha tingut com a finalitat unificar, a nivell de tota la comarca, un 
programa d’ajuts econòmics destinats a pal·liar les necessitats socials i 
econòmiques de les persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat o risc 
d’exclusió socials, establint unes pautes per a la tramitació i la valoració de les 
sol·licituds que es rebin. 
 
Considerant que és convenient realitzar també l’aprovació d’aquest Protocol 
pels òrgans de govern dels municipis de la comarca, es proposa : 
 
Primer. Aprovar l’adhesió del municipi de Castellar del Riu al model de Protocol 
de prestacions econòmiques de caràcter social de la comarca del Berguedà 
proposat pel Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
6 – CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
 
Atès que s’han rebut sol·licituds d’ajuts econòmics de part de les següents 
associacions: Associació pro disminuïts psíquics del Berguedà; Agrupació de 
Trabucaires de Castellar del Riu i Colla Gegantera d’Espinalbet. 
 
Considerant que cal atendre, per raons de caire social, cultural i participatiu 
cadascuna de les peticions rebudes, tenint en compte la previsió 
pressupostària del 2016 i els antecedents d’anys anteriors, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Atorgar les següents subvencions a les associacions que s’indiquen 
per a les finalitats detallades : 
- Associació pro disminuïts psíquics del Berguedà: 250 € com a aportació anual 
al manteniment dels serveis que està prestant des del Taller Coloma i l’escola 
La Llar. 
- Agrupació de Trabucaires de Castellar del Riu: 500 € com a aportació pel 
primer semestre de 2016, com a col·laboració a l’organització de diverses 
activitats al municipi. 
- Colla Gegantera d’Espinalbet: 500 € com a aportació pel primer semestre de 
2016, com a col·laboració a l’organització de diverses activitats al municipi. 
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Segon. Revisar a finals del 2016 la disponibilitat econòmica i les activitats 
realitzades per les entitats : Agrupació de Trabucaires de Castellar del Riu i 
Colla Gegantera d’Espinalbet, a efectes d’ampliar la subvenció concedida. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
s’adopten les següents resolucions: 
 
7.1 – MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ. 
 
Motivació 
 
Vist que l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en sessió celebrada el 
dia 30 de març de 2016 va adoptar entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer. Incorporar com a nou membre la Confederació Sindical de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya. 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, que consisteix en modificar l’apartat setè de 
l’article 1, afegint com a membre número 37 la Confederació Sindical de la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient de modificació dels Estatuts 
de l’Agència mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el 
tauler d’anuncis, durant el termini de trenta dies hàbils per tal que els 
interessats o interessades puguin presentar les al·legacions, reclamacions, 
objeccions i/o suggeriments que considerin convenients. 
 
Tercer. Disposar que transcorregut el termini anteriorment esmentat sense que 
s’hagin presentat al·legacions, reclamacions, objeccions i/o suggeriments 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d’adoptar un nou 
acord, i sense perjudici de dictar la corresponent resolució per a la publicació 
íntegra dels estatuts modificats. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució als membres de l’Agència als efectes de 
procedir a donar compliment al procediment establert en l’article 313 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, delegant a aquesta Agència, si així ho consideren 
convenient la tramitació de l’expedient de modificació estatutària.” 
 
Vist que els estatuts de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà publicats 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de novembre de 
2015 estableixen que la incorporació de nous membres requerirà la ratificació 
de totes les entitats consorciades. 
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Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya disposa 
que la modificació d’estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan 
superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i les altres 
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
Vist allò establert en l’article 22.2.b) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 52.2.b) 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, la competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al 
Ple Municipal. 
 
Disposició 
 
El Ple Municipal resol: 
 
Primer. Ratificar l’adhesió de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i 
aprovar la modificació dels estatuts reguladors de l’Agència consistent en la 
incorporació en l’apartat setè de l’article 1 dels estatuts de “37. Comissió 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya”. 
 
Segon. Delegar la gestió de la tramitació de l’expedient de la modificació 
estatutària a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, pel seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
 

7.2 – 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 20145  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: 
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Concepte Ajuntament Consell Com. 
- Pendent de cobrament en període voluntari en 
data 31 de desembre de 2015: 

  

               Rebuts 6.091,87 0,00 
               Liquidacions 373,82 0,00 
- Pendent de cobrament en període executiu en 
data 31 de desembre de 2013: 

  

               Rebuts 4.056,57 488,32 
               Liquidacions 99,30 30,38 
 
 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 2015 presentats per 
l'ORGT corresponents al tributs locals 
 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
No hi ha intervencions en aquest punt. 
 
Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari certifico. 
 


