ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE DESEMBRE DE 2013

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data dos de desembre de dos
mil tretze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa a la factura de Nnology Solar que s'ha comprat de material de festes?
Respon el Sr. Alcalde dient que s'ha comprat sis focus per a les carrosses de Reis i vint-i-una lluminàries
de Nadal de segona mà. Ara ja disposem de tot el material però les lluminàries no han arribat a temps per
instal·lar-les, es faran servir pel proper any.

3. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.

4. Aprovació de la modificació d’estatuts del Consorci Localret.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que l’Ajuntament de
Castellserà en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013 va adoptar,
entre d’altres, els acords següents:
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, definitivament la
modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció donada en el text refós que
s’adjunta.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un
termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les
esmenes que estimin convenients, amb el ben entès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat
definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant anunci en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a
l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”.
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de caràcter territorial, de
manera que el Consorci quedaria integrat per:
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d’integrar-se en el Consorci.
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat d’integrar-se en el
Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els
Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el règim actual.
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit material d’actuació
de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions electròniques, les noves tecnologies i
l’administració electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que
s’estan desenvolupant.
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3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial en el termes que
s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de
que totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern.
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir algunes qüestions
d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions normatives.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que disposa el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
el 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 Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació
dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per
aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres
de la corporació.
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de sotmetre a
informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
És per tot això es proposa l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per
l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 2013, segons consta a
l’expedient administratiu.
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i efectes
escaients.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 al pressupost de 2013.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 finançat amb baixes de partides de
despeses i majors ingressos que afecta al pressupost de 2013.
Hi consta l’informe d’intervenció i la seva tramitació s’ajusta als preceptes legals vigents.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3, que es finançarà amb baixes de partides de
despeses i majors ingressos, del pressupost vigent de la corporació.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de vint dies, durant els quals s’admetran reclamacions
davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a resoldre-les d’un termini de trenta dies. Cas de no
presentar-se reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient referit
sense necessitat d’un posterior acord per part de la Corporació.

Modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’any 2013.
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PER MAJORS INGRESSOS
304-00

Cànon aigua

470-00

Assegurança enllumenat

14.770,00
820,00

PER BAIXA DE PARTIDES DE DESPESES
210-00

161

Conservació i reparació Aigua

1.000,00

155

Conservació i reparació Vies públiques

1.100,00

920

Subministrament Electricitat. Oficines i altres

1.000,00

165

Subministrament Electricitat. Enllumenat

8.000,00

221-00

342

Subministrament Piscines i inst. Esportives

2.500,00

224-00

920

Asseg. Edificis i RC.

226-09

337

Polítiques dones i joventut

1.500,00

226-09

338

Festes Populars i cultura

2.000,00

230-00

912

Indemnitzacions govern

465-00

230

Transf. Comarques. Assistent Social

2.000,00

480-00

341

Subvencions Clubs esportius

1.500,00

334

Subvencions Associacions

1.800,00

337

Inversió Zones esbarjo

2.000,00

221-00

621-00

500,00

300,00

TOTAL

40.790,00

MODIFICACIÓ DESPESES
210-00

165

Conservació i reparació Enllumenat

1.000,00

164

Conservació i reparació Cementiri

312

Conservació i reparació Casa metge

220-01

920

Premsa i publicacions

800,00

221-00

161

Subministres electricitat. Potabilitzadora.

500,00

221-01

161

Subministres aigua

6.300,00

221-02

321

Subministres gas escoles

1.250,00

221-03

920

Subministres calefacció edifici Ajuntament

2.000,00

169

Subministres carburants vehicles

700,00

221-10

321

Productes neteja escoles

300,00

221-99

169

Altres subministres

600,00

225-01

161

Cànon Sanejament

14.770,00

226-99

920

Altres despeses diverses

227-06

151

Treballs tècnics

500,00

465-00

920

Asses. Urbanístic i informàtic

800,00

913-00

110

Amortització Préstecs.

2.520,00

911-00

110

Amortització Bestretes

250,00

609-00

155

Arranjament entorn La Garuta

1.300,00

619-02

155

Passos elevats

1.800,00

629-00

338

Materials per festes

2.200,00

700,00
1.000,00

1.500,00

TOTAL

40.790,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 68/13. Inici d’expedient per a la contractació d’adquisició de senyalització vial i cartells indicatius de
localització.
Decret 69/13. Contractació per l’adquisició de senyalització amb l’empresa Vials del Vallès S.L. de
l’Ametlla del Vallès.
Decret 70/13. Aprovació inicial del projecte de divisió poligonal del PAU-10.
Intervencions:
Sra. Elisabeth Sanabria. La divisió poligonal a què es refereix?
Sr. Marcel Pujol. Es tracta del PAU que hi ha entre el carrer Ponent i carrer Montsec que a iniciativa d'uns
propietaris es divideix en dos, es fa la reparcel·lació i la urbanització.
Sra. Elisabeth Sanabria. La urbanització que inclou?
Sr. Marcel Pujol. Encintat i voreres, i pel que fa a la resta s'hauria de mirar l'expedient o bé podeu consultar
amb la tècnica que també us ho pot explicar.

Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-una hores i deu minuts, del que com a secretària en dono fe.
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