
 
 
 
 
 
 
Núm. 02/17 
 
Data: 3 d’agost de 2017 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 18:55 
 
Assistents: 
Alcalde: 
- Adrià Solé Giralt  
Regidors/es:  
- Francesc Xavier Raja Fernández  
- Antoni Gómez Tirado 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusen l’assistència: 
- Sílvia Torner Bernardo 
- Francesc Cervantes Ramos  
 
 
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 3 d’agost de 2017 (ordinària) , raó per la qual no és llegida. 
 L’acta és aprovada per unanimitat i sense esmenes. 
 
2 – INFORMACIÓ AL PLE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA 
 
 Es dóna compte al Ple que des de l’anterior sessió ordinària, el Sr. alcalde 
ha aprovat les següents resolucions : 
- 04/17, de 5 d’abril, atorgant llicència d’obres 01/17 a D.F., per obres al Camí 
d’Espinalbet. 
- 05/17, de 5 d’abril, atorgant llicència d’obres 02/17, a A.E., per obres al C. M. 
Àngels Esteban. 
- 06/17, de 12 d’abril, acceptant tres fons de prestació de la Diputació de 
Barcelona. 
- 07/17, de 12 d’abril, acceptant el Programa complementari de foment de 
l’ocupació local 2017 i 2018. 
- 08/17, de 19 d’abril, aprovant les bases de selecció de 2 places de plans 
d’ocupació 2017. 
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- 09/17, de 26 d’abril, concedint la llicència de taxi de forma definitiva. 
- 10/17, de 4 de maig, aprovant la memòria valorada i la sol·licitud de subvenció 
a la Generalitat de Catalunya per l’arranjament de desperfectes de les pluges el 
3 de novembre de 2015. 
- 11/17, de 10 de maig, aprovant la llista d’ admesos al procés selectiu per 
cobrir dos plans d’ocupació. 
- 12/17, de 17 de maig, adjudicant el contracte menor: dipòsit de capçalera i 
telecontrol a Poliesters Santaeulàlia SL 
-  13/17, de 31 de maig, contractant les persones que ocuparan els plans 
d’ocupació. 
- 14/17, de 31 de maig, concedint llicència d’obres a Endesa, per instal·lar 
suport de formigó, per línia de BT a Casa Mestra. 
- 15/17, de 12 de juliol, sol·licitant subvenció a la Generalitat per l’arranjament 
del Camí d’Espinalbet. 
- 16/17, de 12 de juliol, adjudicant l’obra menor: Arranjament i millora del Camí 
d’Espinalbet a Aïllaments i Instal·lacions Rial, SL. 
- 17/17, de 25 de juliol, aprovant 3 relacions de factures. 
 
3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2018 

 
Pels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de Barcelona s’ha interessat que es faci proposta, amb caràcter 
definitiu, de les dues festes locals per l’any 2018. 
 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 Ocupació, de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’any 2018,  la designació de les següents festes locals, pels 
diferents nuclis del municipi: 
- Espinalbet :  31 de maig i 8 de setembre 
- Llinars: 11 de juny  i 8 de setembre 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de Barcelona. 
 
4 – APROVACIÓ DE LA XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 
2017 
 
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 
2017. 
 
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 2017 la de 165 
habitants. 



 
Segon. Comunicar aquesta xifra a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL 
MUNICIPI 
 
Atès que des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, de 
la Generalitat de Catalunya, s’ha promogut la tasca d’adequació i actualització 
dels mapes de capacitat acústica, fent arribar una proposta en suport 
informàtic. 
 
La finalitat del mapa de capacitat acústica és disposar d’un instrument per a la 
gestió ambiental del soroll, per a evitar, prevenir o reduir la contaminació 
acústica i preservar i/o millorar la qualitat acústica del territori. Així, assigna els 
nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, 
establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori 
amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: 
dia, vespre i nit, i on també s’hi incorporen els usos del sòl. 
 
Atesa la normativa aplicable: Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i se n’adapten els annexos. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords : 
 
Primer. Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de 
Castellar del Riu, segons la proposta del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon. Exposar al públic aquest document, pel termini d’un mes, amb inserció 
d’edicte al Butlletí Oficial de la Província, a la pàgina web  i al tauler d’anuncis 
municipal. 
 
Tercer. Considerar el document aprovat de forma definitiva si durant el termini 
d’exposició pública no es presenta cap escrit d’al·legació. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 – CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ASSOCIACIONS SENSE FINALITAT 
DE LUCRE 
 
Atès que s’han rebut sol·licituds d’ajuts econòmics de part de les següents 
associacions: Associació pro disminuïts psíquics del Berguedà 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 2017 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. 
- Colla Gegantera d’Espinalbet: 500 € com a aportació pel primer semestre de 
2017, com a col·laboració a l’organització de diverses activitats al municipi. 
 
Segon. Revisar a finals del 2017 la disponibilitat econòmica i les activitats 
realitzades per la Colla Gegantera d’Espinalbet, a efectes d’ampliar la 
subvenció concedida. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Sense assumptes 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari certifico. 
 


