ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 15 DE JUNY DE 2017
A les vint-i-una hores i trenta minuts 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:
MERCÈ PERERA FOLGUERA, CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, GEMMA
BADIA FUSTÉ. JORDI VICIOSO CANELA i JUDHIT MARTÍ BORDA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Roger Comelles Viladrich i
David Pradas Gené.
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. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
2. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 al pressupost de 2017.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 que afecta al pressupost de l’exercici 2017.
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 inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2017 que es finançarà amb nous
ingressos i per transferència de partides de despeses.
Modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’any 2017.
Total Despeses

73.000,00

Finançament. Nous ingressos
Total

41.000,00

Finançament. Per baixa de partides.
Total

32.000,00

Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de quinze 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.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
3. Ratificació del Decret d’Alcaldia 29/2017 de data 1 de juny de 2017.
Atès que en data 1 de juny de 2017 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET 29/2017
Atès que en data 26 de maig de 2017 l’Ajuntament de Castellserà va prendre l’acord de sol·licitar al
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya l’aplicació del Pla experimental de primer cicle
d’educació infantil a l’escola rural de Castellserà.
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Atès que es necessari continuar amb la tramitació per tal de poder participar en el Pla el proper curs
acadèmic 2017-2018.
RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya deixar inactiu el servei de
la llar municipal de Castellserà.
Segon.- Fer la cessió gratuïta dels espais actuals de la llar d’infants municipal al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Ratificar aquest Decret en la propera sessió que es celebri.”
Es proposa l’adopció del següent acord:
Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 29/2017 referit anteriorment.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
4. Acord per la supressió del servei de la llar infants municipal per al curs 2017-2018.
A l’any 2005 mitjançant conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya es va crear
el servei de llar d’infants municipal per a nens de 0 a 3 anys i amb un total de quinze places.
Al llarg d’aquests anys, cada vegada més, hi ha hagut menys naixements i conseqüentment no s’han cobert
les quinze places de la llar d’infants. Per al proper curs escolar 2017/2018 comptem únicament cinc nens
inscrits. Això implica suportar unes despeses molt elevades que s’han de costejar del pressupost municipal
ja que és del tot inviable que ho puguin costejar les famílies.
Atès que el Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya disposa d’un Pla experimental del
primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, que possibilita la implantació d’aquests ensenyaments en
determinades escoles rurals, a iniciativa dels ajuntaments i amb la seva col·laboració.
Atès que aquesta iniciativa s’inclou en la proposta “Innovació i qualitat a l’escola rural” sobre la gestió
d’aquestes escoles i la consolidació dels projectes educatius de les zones escolars rurals. Sent un dels
aspectes destacats la seva organització pedagògica que afavoreix l’ús d’estratègies didàctiques
innovadores i inclusives. A més la seva metodologia és més participativa, la qual cosa permet un
aprenentatge més transversal i més competencial, que millora l’èxit educatiu de l’alumnat.
Aquest Pla experimental permet que les famílies puguin continuar disposant d’aquest servei a uns costos
assequibles. També aquests alumnes del primer cicle d’educació infantil podran ser usuaris del servei de
menjador escolar i aquells que tinguin germans a l’escola i justifiquin qüestions de conciliació familiar podran
utilitzar el servei d’acollida matinal o el servei d’activitats extraescolars. Serveis tots ells que fins ara no es
podien oferir pel cost econòmic que suposaven per a les famílies.
Per tot el que s’ha exposat es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Suprimir el servei de la llar d’infants municipal per al curs 2017/2018 i acollir-nos al Pla experimental
del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya té establert per a la gestió d’aquestes escoles i la consolidació dels projectes educatius de les
zones rurals, donant així continuïtat a aquest servei.
Segon. Derogar l’ordenança reguladora de la taxa pel servei de llar d’infants.
Tercer. Modificar la relació de llocs de treball suprimint els dos llocs de treball del personal docent de la llar
d’infants.
Quart. Procedir a l’extinció de la relació laboral, per causa objectiva organitzativa de supressió del servei de
llar d’Infants, de les persones que ocupen interinament els llocs de treball de la Llar d’Infants. .L’extinció
tindrà efectes a partir del proper dia 31 de juliol de 2017. En la comunicació personal i per escrit de l’extinció
de la relació laboral que es farà a cadascuna de les treballadores afectades es posarà a disposició
d’aquestes, simultàniament, la indemnització de vint dies per any treballat i s’atorgarà el corresponent
preavís de quinze dies o, alternativament, s’abonaran els salaris corresponents al període de preavís.

2

Cinquè. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, tauler d’edictes i web municipal, a l’efecte que qualsevol persona interessada pugui
presentar les observacions o els suggeriments que consideri convenients.
Sisè. Facultar al Sr. Alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
dels precedents acords.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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 cinquanta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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