
 
 
 
 
 
 
Núm. 03/17 
 
Data: 25 d’octubre de 2017 
Hora d’inici: 18:00 
Hora de finalització: 19:15 
 
Assistents: 
Alcalde: 
- Adrià Solé Giralt  
Regidors/es:  
- Francesc Xavier Raja Fernández  
- Sílvia Torner Bernardo 
- Antoni Gómez Tirado 
- Francesc Cervantes Ramos 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 
1 – APROVACIÓ 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 – APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA D’INVERSIONS LOCALS 
 
 Vista la certificació d’obra núm. 3 corresponent a l’actuació: Estació 
depuradora d’aigües residuals a Espinalbet, etapa A, de data 29 de setembre de 
2017. 
 Atès que per l’import, correspon la seva aprovació al ple de la corporació. 
 Atès que la certificació ha estat conformada per la directora facultativa de 
l’obra, Sra. Queralt Santandreu i Colàs, per unanimitat, s’acorda: 
 
Primer. Aprovar la certificació d’obres núm. 3 de l’actuació: Estació depuradora 
d’aigües residuals a Espinalbet, etapa A, que té un import de 122.771,25 €. 
 
Segon. Autoritzar el pagament de la certificació, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1532.62300. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017 

 



 
3 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES 
ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS 
 
El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals s’hauran 
d’aprovar simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. 
L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals 
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa 
tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, 
previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb 
les modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a 
l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25  del text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la 
imposició de taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 



Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com 
el seu text refós:  
 
Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de la taxa per la prestació del servei de 

gestió de residus municipals 

Ordenança fiscal núm. 15 reguladora de la taxa pel servei de clavegueram 
Ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua 
Ordenança fiscal núm. 18 reguladora de la taxa per la cessió d’ús del local 

sociocultural 
 
 Les modificacions es concreten de la següent manera: 
 
Ordenança fiscal núm. 8 
 Les tarifes que s’estableixen són les següents: 
 

  Epígraf primer. Habitatges 
quota en euros 

Ep.1.a Habitatges          113,90 €  

Ep.1.b Habitatges disseminats agrícoles o ramaders            62,90 €  

  Epígraf segon. Despatxos professionals   
Ep.2.a Despatxos professionals          160,00 €  

  Epígraf tercer. Establiments amb servei d'allotjament   
Ep.3.a Càmpings (parcel·la)            24,90 €  

Ep.3.b Refugis, campaments, cases de colònies (places)              5,00 €  

Ep.3.c Establiments de turisme rural fins a 10 llits          156,90 €  

Ep.3.d Establiments de turisme rural més de 10 llits          266,20 €  

Ep.3.e Hotels, motels, hotel-apartament fins a 60pl comensal.           430,00 €  

Ep.3.f Hotel, motel, hotel-apartam. De més de 60pl comensals.          687,90 €  

Ep.3.g Residències per a gent gran fins a 80pl       1.670,00 €  

Ep.3.h Residències per a gent gran més de 80pl       2.360,00 €  

Ep.3.i Hospitals       3.540,00 €  

  Epígraf quart. Establiments d'alimentació   
Ep.4.a Botigues NO alimentàries          156,90 €  

Ep.4.b Peixateries, carnisseries i semblants          270,00 €  



Ep.4.c Supermercats, economats i cooperatives fins a 249m2. Magatzem a 
l'engròs de fruites, verdures i hortalisses. Magatzem a l'engròs en general 

         500,00 €  

Ep.4.d Supermercats, economats i cooperatives de 250m² fins a 499m²          815,00 €  

Ep.4.e Supermercats, economats i cooperatives de 500m² fins a 799m²       1.320,80 €  

Ep.4.f Supermercats, economats i cooperatives de 800m² o més       3.800,00 €  

  Epígraf cinquè. Establiments de restauració   
Ep.5.a Cafeteries, bars fins a 40m²          270,00 €  

Ep.5.b Restaurant fins a 60 pl comensals. Cafeteries, bars de més de 40m². 
Whisqueries, pubs i tavernes 

         430,00 €  

Ep.5.c Restaurant més de 60pl comensal          700,00 €  

  Epígraf sisè. Establiments d’espectacles   
Ep.6.a Cinemes i teatres. Sales de festes, discoteques i bingos          430,00 €  

  Epígraf setè. Altres locals industrials, mercantils o de serveis   
Ep.7.a Altres locals no tarifats          160,00 €  

Ep.7.b Centres Oficials          160,00 €  

Ep.7.c Oficines bancàries          500,00 €  

Ep.7.d Grans magatzems          700,00 €  

Ep.7.e Locals industrials, tallers i anàlogues          300,00 €  

 
Ordenança fiscal núm. 15 
 
 A les tarifes vigents, s’hi afegeix el següent paràgraf : 
“ Per afavorir la connexió dels habitatges a la nova xarxa de col·lectors i 
depuradora, es bonificarà amb el 50 per 100 de la tarifa als propietaris que 
realitzin la connexió abans del 30 de juny de 2018, quan es tractin d’habitatges 
acabats o de sis mesos a comptar des del certificat final d’obra, quan es tractin 
d’habitatges en construcció.  

S’autoritzarà d’ofici el fraccionament de la quota en dues parts, dins dels 
terminis establerts en l’apartat anterior.“ 
 
Ordenança fiscal núm. 16 
 
 S’estableixen les següents tarifes : 

- Consum mínim: 30 m2./trimestre 
- Fins a 30 m3/trimestre ............. 0,30 € / m3. 
- De 31 a 100 m3/trimestre ........ 0,70 € / m3. 
- Més de 100 m3/trimestre ......... 1,20 € / m3. 
- Consums agrícoles i industrials. 0,70 € / m3. 
- Conservació i mant. de xarxa ..  15,00 € / trimestre 
- Drets de connexió a xarxa ....... 400,00 € 

 
 
 



Ordenança fiscal núm. 18 
 
 A les tarifes vigents, s’hi afegeix : 
 
 “Els usuaris de la sala dipositaran una fiança de 30 € en concepte de 
neteja, la qual serà retornada quan es comprovi que l’equipament ha quedat en 
condicions. Si l’usuari no ha realitzat correctament la neteja aquesta fiança no 
es retornarà.” 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, 
seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un 
interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’INCREMENT AL PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓ DE L’INCREMENT APROVAT EN ELS PRESSUPOSTOS DE 
L’ESTAT DE 2017 
 
Atès que la Llei 3/17, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per 
l’any 2017, en el seu article 18.dos, estableix que “a l’any 2017, les retribucions 
del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment 
global superior al 1 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, 
en terme d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que 
respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix.” 
 
Atès que es considera que la forma més equitativa per implementar aquest 
increment és fer-ho de manera automàtica a tot el personal de la corporació, 
apujant un 1 per 100 a les retribucions consolidades a 31 de desembre de 
2016. 
 
Atès que quan s’aprovà el pressupost de la corporació ja es va preveure que es 
podria produir aquest increment, 
 
Atès que la competència en matèria pressupostària és del Ple de la corporació, 
es proposa l’adopció del següent acord : 
 



ÚNIC. Aplicar amb efectes de l’ 1 de gener de 2017 un increment de l’u per 
cent a totes les retribucions consolidades del personal funcionari i laboral de la 
corporació a data 31 de desembre de 2016. 
 
  
5 – APROVACIÓ DELS COMPTES DE RECAPTACIÓ DE L’ORGT 2016 
 

Vistos els comptes de la gestió recaptatòria realitzada per l'Organisme 
de Gestió Tributària durant l'exercici 2016 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 2016: 

  

               Rebuts 6.278,33 0,00 
               Liquidacions 511,57 0,00 
- Pendent de cobrament en període executiu en 
data 31 de desembre de 2016: 

  

               Rebuts 1.182,43 435,93 
               Liquidacions 0,00 0,00 
 
 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 2016 presentats per 
l'ORGT corresponents al tributs locals 
 
6 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EN SNU D’INSTAL·LACIÓ DE 
NOVA LÍNIA DE FIBRA ÒPTICA DES D’ESPINALBET FINS A LA 
FIGUERASSA, TRAMITAT PER TELEFÒNICA 
 
 En data 23 de gener de 2017, la Sra. Marta Gómez, com a sòcia 
directora d’Urbanisme i Territori d’ AdedMA Consultoria i Serveis, SL, per 
delegació de Telefónica de España, SAU, va sol·licitar la tramitació de 
l’expedient del projecte “Instal·lació de nova línia de fibra òptica en sòl no 
urbanitzable per atendre l’Estació Base de Figuerassa al municipi de Castellar 
del Riu”, com a un projecte d’actuació específica d’interès públic. 
 S’ha realitzat el tràmit d’informació pública, amb publicació d’edicte al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la seu electrònica de la 



corporació de 7 d’abril de 2017, sense que s’hagi presentat cap escrit 
d’al·legació o reclamació. 
 Pel promotor es van demanar els informes previstos a l’article 48.1 del 
DL 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme i en aquests 
moments es disposa d’informes de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya; Agència Catalana de l’Aigua; Direcció General de Desenvolupament 
Rural; Serveis Territorials del Departament de Cultura i Oficina Territorial 
d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona. 
 Per l’arquitecte consultor municipal s’ha emès informe favorable, 
demanant que en arribar a la zona de la Figuerassa se soterrin els últims pals 
de la línia; es doni servei de fibra òptica a l’edifici municipal i s’arrangi la 
infraestructura existent a la zona d’Espinalbet, que permeti donar servei a la 
població. 

Tot i que la competència per a l’aprovació inicial d’aquest expedient 
correspon a l’alcaldia, segons l’article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, és la seva voluntat de que s’aprovi pel 
Ple, en tractar-se d’un assumpte d’interès públic 

Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el projecte d’actuació específica en sòl no 
urbanitzable tramitat a nom de Telefónica de España, SAU, per a la instal·lació 
de nova línia de fibra òptica en sòl no urbanitzable per atendre l’Estació base 
de Figuerassa al municipi de Castellar del Riu” 
Segon. Declarar que l’obra plantejada és d’interès públic, d’acord amb l’article 
47.4 del D.L. 1/2010. 
Tercer. Remetre l’expedient 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’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es passen a debatre els següents assumptes: 
 
7.1 – 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 : 
- 18/17, de 27/09/17, donant l’assabentat a l’activitat de parapent, realitzada pel 
Sr. X. M. R. 
- 19/17, de 27/09/17, acordant l’adhesió a la nova compra agrupada de 
telecomunicacions que promou la Diputació de Barcelona i el consorci Localret. 
- 20/17, de 18/10/17, concedint llicència d’obres al Sr. F.C.R., per obres 
d’ampliació de la plataforma situada enfront de l’habitatge, fent un mur de 
subjecció de terres de 1,50 m. d’alçada i 12 m. de llarga, al C. M. Àngels 
Esteban. 
- 21/17, de 25/10/17, aprovant les factures relacionades als fulls 3, 4, 5 i 6, per 
import total de 30.310,71 € 
 
 



7.2 -  MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE 
CATALUNYA 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos 
per a la suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un 
problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la 
retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana 
amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura 
franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen 
tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.  
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, 
l’autonomia catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les 
catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat 
en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, 
la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, 
les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el 
govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal 
violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, 
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces 
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels 
comptes de la Generalitat de Catalunya.  
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per 
la via de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i 
les institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre 
de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces 
independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el referèndum 
d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat 
democràtic per a la independència de Catalunya.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Castellar del Riu 
 
ACORDA 
 
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer 
efectiu el mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la 
Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i 
Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de 
les mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les 
institucions catalanes. 
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen 
reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 



 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a 
la Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol 
i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7.3 - MOCIÓ DEMANANT LLIBERTAT PER A JORDI SÁNCHEZ I JORDI 
CUIXART 
 
El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els 
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que 
l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va 
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle 
XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents 
i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que 
crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle 
XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius 
socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els 
tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. 
No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que 
censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que 
coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de 
manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú 
tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans 
europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també 
d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de 
l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és 
desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra 
cohesió social. 
 
Per tots aquests motius, es proposta l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
 



PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  
 
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i 
protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la 
lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja 
les idees i empresona de forma il·legal. 
 
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 
 
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant 
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 
 
CINQUÈ.-  Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 
Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 
Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7.4 – MODIFICACIÓ 01/17 DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DE 
2017 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 22 de març de 2017, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2017, acord que va resultar 
definitiu, en no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública. 
 
Atès que s’està realitzant l’obra de construcció de l’EDAR d’Espinalbet, per a la 
qual no hi ha consignació pressupostària, correspon incorporar l’obra com a 
romanent de tresoreria afectat, per l’import pendent d’executar: 181.450,10 €. 
També s’ha realitzat l’adequació del dipòsit d’aigua d’Espinalbet, amb una 
previsió inicial de 17.568,00 €, que es corresponia amb la subvenció de la 
Diputació, però la despesa final ha estat de 21.258,30 €, havent d’incrementar, 
per tant, l’aplicació pressupostària en 3.690,30 €. 
 
En conjunt, la incorporació de crèdits puja a un total de 185.140,40 €, que es 
finançaran amb la incorporació de part del romanent de tresoreria, que segons 
la liquidació del pressupost de 2015 és de 239.260,27 €. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient 01/17 de modificació del pressupost 
municipal de 2017, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris i suplement 
de crèdits per un import total de 185.140,40 €, segons el detall següent : 
 
 



Despeses 
1532.62300 – Construcció EDAR Espinalbet ........................ 181.450,10 € 
1532.63102 – Adequació dipòsit d’aigua a Espinalbet ........... +  3.690,30 € 
 
Ingressos : 
87010 – Incorporació de part del romanent de tresoreria ........ 185.140,40 € 
 
Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de quinze dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB . 
 
Tercer. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no es 
presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari certifico. 
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