ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE GENER DE 2015

Castellserà, 26 de gener de 2015.
A les vint-i-una hores s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació prèvia convocatòria,
amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
M. MERCÈ PERERA i FOLGUERA;JORDI VICIOSO i CANELA; DAVID BARBERO i TRULLOLS; ISAAC
MARTÍNEZ i CASTRO; JOSEP M. CASALS i BRESCÓ i ARMENGOL VIDAL i FOLGUERA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els Srs. Regidors: David Pradas i Gené; Mercè
Perera i Folguera i Elisabeth Sanabria i Llonch.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-nou de desembre
de dos mil catorze, 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. Josep M. Casals. Quins son els pals d’enllumenat que s’han col·locat?
Sr. Marcel Pujol. Amb total han estat tres, al carrer Ponent davant de les escoles, a la carretera de
Penelles i al carrer Migdia.
Sr. Josep M. Casals. He vist que els regidors ja podran disposar dels pins amb l’escut. Ho agraeixo.
Les plaques solars que s’han posat a l’escola per a què son?
Sr. Marcel Pujol. Bé, no s’han posat plaques solars, s’ha reparat la instal·lació per tal que les plaques
solars que es van posar al seu dia es puguin utilitzar.
Sr. Josep M. Casals. La factura de voreres a que es refereix?
Sr. Marcel Pujol. Son els embornals que s’han hagut de fer on s’han col·locat els passos elevats.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Montserrat Sentañes Utgés. Obres menors al carrer Calvari, 13.
Agroplanur S.L.. Obres menors al Polígon 7, Parcel·les: 3 i 7.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells
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4. Aprovació del calendari de cobrança de les taxes per a l’any 2015.
Ateses les taxes que s’han de posar a cobrament aquest any 2015
Atès que és procedent establir un calendari de cobrança general per a tot l’any.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir el següent calendari de cobrança per aquest any 2015
Del 1 de març al 1 de maig: Taxa d’aigua 2n. semestre 2014
Del 1 de juny al 1 d’agost:

Taxa de clavegueram 2015

Del 1 de setembre al 1 de novembre:

Taxa d’aigua 1r. semestre del 2015
Taxa conservació cementiri 2015

Segon.- Fer exposició pública de l'anterior acord mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació dels padrons de les taxes del servei de recollida de brossa 2015 i subministrament
d’aigua del 2n. semestre de 2014.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de subministrament d’aigua
del 2n. semestre 2014 i taxa pel servei de recollida de brossa 2015.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r.- Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. semestre de 2014 i taxa pel servei de recollida
de brossa 2015.
2n.- Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació del programa i pressupost per la festa de carnestoltes.
Es presenta el programa i pressupost de la festa de carnestoltes amb el resum següent:
Dissabte 14 de febrer
17:30h. Berenar a La Panera
18:00h. Animació infantil.
21:30h. Sopar de carnestoltes al poliesportiu municipal.
En acabar el sopar, ball i festa de carnestoltes amb DJ.
Pressupost d’ingressos:
Pressupost de despeses:

2.700,00 €
4.805,00 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la festa de carnestoltes.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Manifestar que no ens posarem mai en contra de les festes ni de les comissions
organitzadores d’aquestes. Sempre hi donarem suport.
7. Acord per la recuperació d’una part de la paga extra del mes de desembre de 2012.
Atès el que es disposa a la disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
pressupostos generals de l’estat per al 2015.
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Atès que es compleixen els criteris i procediments establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera .
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l’abonament, als treballadors de l’Ajuntament de Castellserà que estaven en actiu al 2012,
de les quantitats corresponents als primers quaranta-quatre dies de la paga extraordinària de desembre de
2012, que no es van percebre com a conseqüència de la seva supressió en el mateix any.
Segon. Per a la tramitació i efectivitat d’aquest acord s’aplicarà el que es disposa a la disposició addicional
dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per al 2015 i
Resolució de 29 de desembre de 2014.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

8. Aprovació modificació estatuts Consorci Localret.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de
Castellserà en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 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 següent redacció (conforme al text refós
que s’adjunta com a annex):
ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà propi
instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la condició
de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà
constituït per:
a) Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla del
Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva
administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre
de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral,
segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
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26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal
funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria,
correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran
per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens
locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la
matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el
compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els
requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment
dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les
competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades
per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva
naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària,
en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia,
correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica
d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
Separació del Consorci
Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà
d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret acrediti
estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de les
restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
Acord unànime de tots els membres que l’integren.
Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres.
Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
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33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d’acord, exercirà
com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de
conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que
efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la
quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió
global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat
de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
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 benentès 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 de forma conjunta,
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.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que disposen
les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014,
de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
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 d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del Consorci
Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en els termes
exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
9. Decrets d’Alcaldia
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 70/14. Sol·licitud d’ajut a la Diputació per activitats del programa Thao.
Decret 71/14. Aprovació certificació d’obres de la Pavimentació del carrer Joan Maragall.
Decret 72/14. Expedient de baixes de drets reconeguts d’exercicis tancats.
Decret 73/14. Contracte d’interinitat de Magda Vilapriño Saries.
Decret 74/14. Modificació de crèdit núm. 4/14 per transferència entre partides.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. A quan ascendeixen els drets que es donen de baixa.
Sr. Marcel Pujol. A seixanta un mil nou-cents setanta-quatre euros i corresponen al període de 1988 a
2010.
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Sr. Josep M. Casals. Tard o d’hora s’havia de regularitzar.
10. Precs i preguntes.
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa als passos elevats, com és que uns son més elevats que altres.
Sr. Marcel Pujol. El sistema de construcció dels passos elevats ve determinat per una circular de la
Generalitat de Catalunya, aquesta dóna la possibilitat d’escollir entre dues opcions constructives.
Els que s’han fet a les carreteres de titularitat de Diputació s’han construït d’acord amb les seves
indicacions, i els altres s’han fet segons l’altra opció perquè era més econòmica.
Sr. Armengol Vidal. Al camí de la Guardia es farà un altre pas elevat?
Sr. Marcel Pujol. Veurem que acabem fent. Amb l’associació de pagesos s’ha tornat a parlar de l’asfaltatge
de camins i l’arranjament amb àrids reciclats.
Sr. Armengol Vidal. La intenció d’ara és deixar asfaltar els camins?
Sr. Marcel Pujol. Sí, aquesta és la intenció.
Sr. Josep M. Casals. Com està el tema dels nínxols?
Sr. Marcel Pujol. De moment encara no ens han presentat els pressupostos que havíem sol·licitat. En quan
a persones interessades per adquirir-n’hi només n’hi ha sis o set.
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 trenta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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