ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE GENER DE 2018

NÚM SESSIÓ: 01/2018
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 29 de gener de 2018
HORA: 21.30 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
A Castellserà, 29 de gener de 2018, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la presidència
del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient dels membres per a la
vàlida realització de la sessió, es passa a resoldre el següents:
1. Aprovació, si escau, l’esborrany de les sessions anteriors.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la sessió ordinària 16/2017 de 4 de
desembre de 2017, es aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Exp. 53 al 59/2017 i 1 al 7/2018.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
4. Ratificació, si escau, del Decret núm. 64/2017 d’amortització anticipada del préstec.
Assumpte: Amortització anticipada de préstec.
Atès que aquest Consistori va formalitzar una operació d’endeutament per acord de Ple de data 23 de
desembre de 2010, d’acord amb l’article 49 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 36.1 del Reial Decret 500/1990, de despeses
d’inversió per import de 300.000,00€. Vist que està previst en el Pressupost per l’exercici 2017 amb càrrec
a la partida 913.00.011 per import de 61.000,00€ per operacions financeres de llarg termini.
Atès que el contracte subscrit amb l’entitat de crèdit, la comissió per amortització anticipada és del 0.00% i
vist que hi ha partida al Pressupost vigent per garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta
operació de crèdit.
RESOLC,
Primer.- Amortitzar anticipadament el préstec amb número de contracte 9620.311-334855-10 subscrit amb
l'entitat Caixabank S.A. per import de trenta-un mil euros. (31.000,00 €)
Segon.- L’amortització es farà efectiva amb càrrec al Pressupost de la Corporació de 2017, en partida 91300 011.
Tercer.- Ratificar la present Resolució al Ple en la pròxima sessió ordinària que es celebri.
Sotmès a votació, es ratifica per la totalitat dels membres presents.
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5. Donar compte del Decret núm. 58/2017 sobre canvi de responsable del Registre Civil.
Assumpte: Canvi responsable Registre Civil
Atès que la Secretària de l’Ajuntament P. G. P., actual responsable del Registre Civil de Castellserà, està
en procés de jubilació, i donat que cal de forma urgent poder nomenar una altra persona per tal de que el
servei de Registre Civil continuï amb el seu funcionament de manera ininterrompuda,
En base a tot l’exposat, aquesta Alcaldia, mitjançant el present Decret,
HA RESOLT:
Primer.- Proposar com a responsable del Registre Civil de Castellserà, a la Senyora R. T. V., personal
laboral d’aquest Ajuntament i amb el càrrec professional d’auxiliar administrativa amb efectes a partir del
dia 18 d’octubre de 2017.
Segon.- Comunicat aquest Decret a la Subdirecció General de Suport Judicial de Catalunya, als efectes
corresponents.
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquest Decret per la seva ratificació, en la propera sessió que es dugui a
terme.
Sotmès a votació, s’acorda el nomenament amb efectes de data 19 d’octubre de 2017, per la totalitat dels
membres presents. El Ple en resta assabentat.
6. Aprovació, si escau, de la modificació puntual de la plantilla de llocs de treball.
En relació amb el procediment de modificació de la relació de llocs de treball, de conformitat amb allò que
estableix l’article 175 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, emeto l’informe següent.
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. De conformitat amb la provisió d’Alcaldia de data 18 de gener de 2018, es va aprovar la
modificació puntual de la plantilla de personal per la reclassificació de la plaça de Secretaria-Intervenció de
l’Ajuntament de Castellserà.
SEGON. En data 18 de gener de 2018, es va emetre informe de Secretaria referent al procediment a
seguir i a la legislació aplicable en el procediment de modificació de la relació de llocs de treball.
TERCER. En l'informe d’Intervenció de data 19 de gener de 2018 s’acredita que en el pressupost
municipal vigent existeix consignació suficient i adequada per atendre les obligacions econòmiques que es
deriven de la modificació de la relació de llocs de treball.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable en el procediment de modificació de la relació de llocs de treball és la següent:
- Els articles 28 i següents de la refosa en un text únic de la Llei de la funció pública de l’administració de la
Generalitat de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre.
- L’article 283 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
- Els articles 25 i següents del Reglament del Personal al servei de les entitats locals aprovat pel Decret
214/1990, de 30 de juliol.
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- Els articles 31 i següents i 69 del Text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.
- Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local.
- Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril.
- L’article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública.
- Els articles 61 a 64 del Text refós de la Llei de l’estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
- El Reial decret 861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels funcionaris
d’administració local.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació aplicable i el
ple de la corporació procedeix a la seva aprovació, de conformitat amb l’article 22.2.i) de la Llei de 7/1985,
de 2 d’abril, de bases del règim local.
Per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, subscriu eleva
la proposta de resolució següent:
ES PROPOSA AL PLE:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació puntual de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament,
per la reclassificació de la plaça de Secretaria-Intervenció amb el text següent:
Denominació de la Plaça: Secretaria-Intervenció
Núm. De llocs de treball: 1
Escala: Funcionaris d’habilitació nacional.
Subescala : Secretaria -Intervenció
Grup de Classificació: A1
Nivell de complement de destinació: 26
Complement específic: 653,62/mensuals
Forma de provisió: Concurs
Tipus de jornada: 37,5 Hores/setmanals
SEGON. Exposar al públic la modificació de la relació de llocs de treball esmentada, durant el termini de
quinze dies hàbils a comptar des del següent al de publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial
de la Província de Lleida, durant els quals els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions
davant el ple. La modificació de la relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada si
durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el ple disposarà del termini
d’un mes per a resoldre-les.
TERCER. Una vegada aprovada definitivament la modificació, la relació de llocs de treball s’ha de publicar
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i s’ha de remetre una còpia d’aquesta a l’administració de l’Estat i al departament de governació de
la Generalitat.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

7. Aprovació, si escau, de modificació de crèdit núm. 3/2017 de transferències de crèdit,
corresponent a l’exercici 2017.
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ANTECEDENTS
1. En data 29 de desembre de 2017 va incoar l’inici de l’expedient per a l’aprovació de la modificació de
crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. En data 18 de gener de 2018 la secretària interventora va emetre informe en relació a l’expedient de
modificació de crèdit mitjançant transferències de crèdit.
3. En data 29 de gener de 2018 es proposa al Ple l’aprovació del següent expedient de transferències de
crèdit:
Crèdits a augmentar:
Aplicació pressupostària
22799.1621

Crèdit definitius
93.000€

Crèdit a augmentar
30.000€

Crèdits a reduir:
Aplicació pressupostària
62201.3422

Crèdit definitius
1.000€

Crèdit a reduir
-30.000€

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 34 del RD 500/1990, de 20 d’abril disposa que les transferències de crèdit és una de les
modificacions de crèdit que es poden realitzar al pressupost de despeses de l’entitat local i els seus
organismes autònoms.
2. L’article 40.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril enuncia que la transferència de crèdit és la modificació
del pressupost de despeses mitjançant el qual, sense alterar la quantitat del mateix, s’imputa total o
parcialment el crèdit d’una aplicació pressupostària a altres aplicacions pressupostàries amb diferent
vinculació jurídica.
3. L’article 40.2 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.1 del TRLRHL estableixen que les bases
d’execució del pressupost hauran d’establir el règim de les transferències de crèdit i l’òrgan
competent per autoritzar-les.
4. L’article 40.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.2 del TRLRHL disposen que, en tot cas,
l’aprovació de les transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa serà competència del Ple,
excepte quan afectin a crèdits de personal.
5. L’article 42 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 179.4 del TRLRHL estableixen que les
transferències de crèdit que siguin competència del Ple s’aprovaran seguint les mateixes normes
sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que l’aprovació del pressupost. Així com la
normativa sobre el règim de recursos contenciosos administratius contra els pressupostos de l’entitat.
6. L’article 41 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 180 del TRLRHL estableixen les següents
limitacions a les quals estan subjectes les transferències de crèdit:
a. No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
b. No podran minorar-se crèdits que hagin estat augmentats amb expedients de suplements de
crèdit o transferències, excepte quan afectin a crèdits de personal, i als crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos de pressupostos tancats.
c. No s’incrementaran crèdits que, com a conseqüència d’altres transferències han estat objecte
de minoració, excepte quan afecten a crèdits de personal.
Aquestes limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin a programes
d’imprevistos i funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de transferències
motivades per reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
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7. L’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, disposa que
l’acord per a l’aprovació s’adoptarà per majoria simple del membres presents.
Per tot això, PROPOSO al Ple l’adopció del següent acord:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, que
s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler
d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les aplicacions
pressupostàries que s'han indicat.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
8. Aprovació, si escau, de padrons taxa de brossa del 2018 i subministrament d’aigua
corresponents al segon semestre del 2017.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de subministrament
d’aigua del 2n. semestre 2017 i taxa pel servei de recollida de brossa 2018.
Es PROPOSA l’adopció del següent acord:
1r.- Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. semestre de 2017 i taxa pel servei de recollida
de brossa 2018.
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 a la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
9. Aprovació, si escau, del projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de
clavegueram del carril lateral de la carretera de Penelles en el seu tram urbà.
Es proposa al Ple, l’aprovació bàsic i d’execució del projecte per a la pavimentació i dotació de
clavegueram del carril lateral de la carretera de Penelles en el seu tram urbà., redactat pels serveis tècnics
del Consell Comarcal de l’Urgell.
En compliment de l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i de l’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del règim local de Catalunya, s’incoa un tràmit d’informació
pública per un termini de trenta dies comptadors a partir del dia següent al de la publicació del present
anunci, durant el qual es podran examinar els projectes i presentar les al·legacions adients.
En cas de no presentar-se cap al·legació, els projectes s’entendran aprovats amb caràcter definitiu.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
10. Moció en defensa de les institucions catalanes i els seus representants electes.
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per això, la
sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests dos conceptes són els
pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de
forma pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.
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El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc d’autogovern,
adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels mecanismes per garantir i
millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou
finançament, més just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les
peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot,
amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la
Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui en dia un
sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 en les multitudinàries
manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través de les urnes.
La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la
voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per part de l’Estat
espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions mediadores i la utilització abusiva,
partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de
legitimitat democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la
via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la judicialització
de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la Fiscalia General de l’Estat
d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes,
que ha comportat haver de declarar davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional que s’ha imposat
en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que el
Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de
decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables
polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la Generalitat i per
dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni
cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament de
Catalunya del passat 21 de desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés l’acusació contra
els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que membres del Govern català,
començant pel seu President, haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser
detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de
rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa més
de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la mateixa
Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar
una quantiosa fiança i s’han adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament
també es van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de l’Assemblea
Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó des de fa
més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses
actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en circumstàncies excepcionals i
ben justificades, que clarament no es donen en aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa dels
arguments legals per mantenir-los a la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de servei i compromís
amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de Catalunya, i defensant la
democràcia.
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Per aquests motius, l’Ajuntament de Castellserà acorda:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de
Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica
de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies
excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya i la
finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via emparada formalment en
l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a
través d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants polítics catalans
elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura
cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació
violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya, i els
polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, demanant que s’afronti la solució
d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la
persecució i repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM).
Sotmès a votació, el Ple aprova la moció.
11. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels següents Decret:
63/2017
64/2017
65/2017

Sol·licitud atorgament subvenció directa per inversió financerament sostenibles.
Amortització anticipada de préstec.
Aprovació pagament despeses desembre 2017.

01/18
02/18

Aprovació despesa corresponent al conveni del Pla experimental del 1r cicle
d'educació infantil a l'escola rural de Castellserà.
Atorgament poders per plets.

El Ple en resta assabentat.

12. Precs i preguntes.
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.00 hores de la
nit, de la qual s’estén la present acta.
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