
1 
 

 
 
 
 
 
 
Núm. 03/16 
 
Data: 27 de juliol de 2016 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:10 
 
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 1 de juny 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 : 
- 17/16, de 1 de juny, aprovant la modificació del calendari fiscal pel cobrament 
de la taxa corresponent al subministrament d’aigua. 
- 18/16, de 8 de juny, prorrogant fins el 31 de desembre el contracte (pla 
d’ocupació 2015 prorrogat pel 2016) del Sr. P.R.F. 
- 19/16, de 29 de juny, contractant pel termini de 4 mesos al Sr. P.G.V. per 
cobrir el pla d’ocupació 2016. 
- 20/16, de 20 de juliol, acceptant l’ajut de la Diputació de Barcelona pel 
programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència 
energètica, per import de 6.165,70 €, a gestionar de manera compartida amb el 
Consell Comarcal del Berguedà. 
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- 21/16, de 20 de juliol, aprovant la relació de factures 5/16, per import de 
16.815,98 €. 
 
3 – APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016 
 
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 
2016. 
 
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 2016 la de 176 
habitants (97 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 
2017 
 
Pels Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya s’ha interessat que abans de 
finalitzar el juliol es faci proposta, amb caràcter definitiu, de les dues festes 
locals per a l’any 2017. 
 
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’Empresa i Coneixement, de la Generalitat 
de Catalunya, per a l’any 2017,  la designació de les següents festes locals:  
Espinalbet :  15 de juny i 8 de setembre 
Llinars: 11 de juny i 8 de setembre 
 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Coneixement a la Catalunya Central.  
 

La proposta és aprovada per unanimitat. “ 
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5 – APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL SOBRE RESIDUS 
 
Per part del Consell Comarcal del Berguedà s’ha aprovat una ordenança 
general per la gestió dels residus que s’ha traslladat als municipis de la 
comarca per a la seva aprovació. 
 
L’aprovació de les ordenances és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances  n’exigeix l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
En no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la Corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per majoria 
simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
L’article 178.1.c) del TRLMC disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats 
subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança general de la gestió dels residus, 
segons el text que s’adjunta al present acord. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’Ordenança 
pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la província, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El 
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació 
de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
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6 – APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC EN SNU 
A LA FINCA DE PUIGVENTÓS PER ÚS DE TURISME RURAL I EDUCACIÓ 
EN EL LLEURE 
 
 Per Decret d’alcaldia 15/16, de 12 de maig de 2016, es va aprovar 
inicialment el pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable a la finca de 
Puigventós per ús de turisme rural i educació en el lleure, promogut pel Sr. 
Jordi Soler Nieto i redactat per l’arquitecte Sra. Alícia Vila Soler. 
 La documentació ha estat exposada al públic pel termini d’un mes, 
segons edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 24 
de maig, al diari Regió 7 de 14 de maig i a la pàgina web municipal, sense que 
s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions. 
 Durant aquest termini s’han demanat els següents informes preceptius 
als organismes competents en la matèria, de conformitat amb l’article 85.5 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme: 

• Departament de Territori i Sostenibilitat (Informe geològic i informe 
d’avaluació ambiental) 

• Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció 
General de Desenvolupament Rural 

• Departament de Cultura. Serveis Territorials a la Catalunya Central 
• Departament d’Empresa i Ocupació. Direcció general de Turisme 

En el moment de redactar aquesta proposta d’acord, solament s’ha rebut 
informe favorable, amb consideracions, de la Direcció General de Turisme, 
però havent transcorregut amb escreix el termini d’un mes, procedeix continuar 
la tramitació. 

D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que 
modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de 
règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació provisional del present pla 
especial és el Ple municipal.  

Per tot això, es proposa : 
Primer. Aprovar provisionalment el pla especial urbanístic en sòl no 
urbanitzable a la finca de Puigventós per ús de turisme rural i educació en el 
lleure, promogut pel Sr. Jordi Soler i Nieto 
Segon. Remetre la documentació tècnica presentada, en suport paper i CD, i 
còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, per a la seva aprovació definitiva. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’incloure’l, per unanimitat, a l’ordre del dia, es passa a debatre 
el següent assumpte : 
 
7.1 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ABONAMENT AL PERSONAL DE 
LA CORPORACIÓ DE LA PART PENDENT DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012 
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Atès que la disposició addicional dotzena de la Llei de pressupostos de l’estat 
pel 2016 estableix que “cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà 
aprovar dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de 
caràcter extraordinari l’import de la qual serà l’equivalent a les quantitats encara 
no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, 
corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret-llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat.” 
 
Atès que al confegir el pressupost de la corporació pel 2016 ja es va preveure 
aquesta possibilitat i es disposa de suficient consignació pressupostària. 
 
Atès que la competència en matèria de retribucions correspon al Ple, d’acord 
amb l’article 52.2.j) 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, es proposa 
l’adopció dels següents acords 
 
Primer. Aprovar l’abonament al personal de la corporació que hi tingui dret, de 
la part que resta de la paga extraordinària de desembre de 2012, de 
conformitat amb els condicionants establerts a la D.A. 12ª de la Llei 48/2015. 
 
Segon. Sol·licitar als Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de 
Barcelona que realitzi els càlculs per determinar la nòmina d’aquesta paga 
extraordinària, durant el mes d’octubre. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 Per part dels regidors no es formulen preguntes. 
 
 El Sr. alcalde aprofita l’avinentesa per comentar el desenvolupament de 
la darrera edició de la Festa del Pi de les Tres Branques. Indica que hi hagué 
poca assistència; agraeix la feina feta pel regidor de festes i també pel personal 
de la brigada, que van deixar l’espai fantàstic. Opina que aquesta no és una 
festa pròpia del poble, que s’estén al conjunt del país i, per això, està mirant 
d’unir esforços amb altres organitzacions per tal de donar més valor a la festa i 
a aquest símbol. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 
 
  
 
 


