
 
ACTA DEL PLE NÚM. 10/2015

SESSIÓ CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT EL DIA  31 D’AGOST   DE 2015.
CARÀCTER DE LA SESSIÓ:  EXTRAORDINÀRIA
CONVOCATÒRIA: 1ª
DATA:  31 D’AGOST  DE 2015.

A Argençola, quan són les 9:30 hores  del dia 31 d’agost  de 2015, es reuneixen a la
sala de sessions d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els
termes legalment establerts,  dels membres integrants de l’Ajuntament en Ple que a
continuació es relacionen:

Alcalde acctal: Sr. Gumersind Parcerisas Serra ( Grup municipal CIU )
Regidor: Sr. Joan Solà Miret (Grup Municipal ICV)
Regidora: Sra. Marina Berenguer Cabado ( Grup Municipal ICV)
Regidor: Sr. Jaume Teixé Aribau  (Grup Municipal ERC).
Secretaria accidental:  Sònia Durán Carrero , que assisteix al plenari.

.
Presideix la sessió per delegació mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 63/2015 el Sr.
Gumersind Parcerisas Serra, Alcalde acctal, qui declara oberta la sessió quan són les
9:30h , i es passa a despatxar els assumptes que figuren a l’ordre del dia i que són els
següents:

Hi ha el quòrum legalment establert per a la vàlida constitució del present Ple 
Extraordinari

1.- Aprovació calendari festes locals exercici 2016.
2.- Aprovació adhesió a l’Associació de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC)
3.- Ratificació decret alcaldia núm. 26/2013 d’adhesió Consorci Localret 
4.- Sorteig membres mesa electoral eleccions autonòmiques 27 de setembre de 2015.

* * *

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1.-  APROVACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS EXERCICI 2016.
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Atès allò que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que
existeixen catorze Festes Laborals, de les quals dues seran .

Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya, s’estableix que les dues festes
locals seran fitxades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis
respectius.

Atès que es competència del Ple l’adopció d’acord de les dues festes locals pel
calendari laboral 2015, tal com s’estableix a l’article 46  del RD 2001/83 de 28 de juliol.

Atès que d’acrod amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que
les dues fetes locals seran fitxades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació a
proposta dels municipis respectius.

En virtut de tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Fitxar les dues festes locals els dies:  25 d’abril de 2016
        16 de maig de 2016.

SEGON.- Comunicar el present acord a la Delegació Territorial de Barcelona,
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS: Cap

VOTACIONS:

Vots a favor: 4  ( Sr.Gumersind Parcerisas Serra, Sr. Joan Solà Miret, Sr. Jaume
Teixé Aribau,  i Sra. Marina Berenguer  Cabado).
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

RESULTAT: Queda aprovada per majoria absoluta.

2.- APROVACIÓ ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ  DE MUNICIPIS EÒLICS DE
CATALUNYA ( AMEC).

Atesa la necessitat de formar part de l’Associació de Municipis Eòlics de Catalunya
(AMEC) per tal de realitzar les finalitats que en els seus estatuts es contenen.
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Vist el text dels Estatus pels quals es regeix l’Associació de Municipis Eòlics de
Catalunya (AMEC).

Atès l’establert   al 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.

Al ple de l’Ajuntament es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar constituir i formar part de l’Associació de Municipis Eòlics de
Catalunya (AMEC) per tal de realitzar les finalitat que en els Estatus es contenent.

SEGON.- Aprovar els estatus pels qual es regirà l’Associació de Municipis Eòlics  de
Catalunya (AMEC).

TERCER.- Designar  al senyor Tinent d’Alcalde Sr. Gumersind Parcerisas Serra
representant d’aquest Ajuntament a l’òrgan que ha de regir l’Associació de Municipis
Eòlics de Catalunya (AMEC).

QUART.- Facultar al senyor  Tinent d’Alcalde, perquè pugui subscriure tots els
documents que siguin necessaris per a la plena execució dels acords precedents.

CINQUÈ.- Sotmetre  el tràmit a informació durant un termini de 30 dies hàbils,
mitjançant anunci edictes al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació.

SISÈ.- Passat el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions
ni al.legacions, aquests acords s’entendran aprovats definitivament sense necessitat
de prendre un nou acord.

INTERVENCIONS: Cap

VOTACIONS:

Vots a favor: 4  ( Sr.Gumersind Parcerisas Serra, Sr. Joan Solà Miret, Sr. Jaume
Teixé Aribau,  i Sra. Marina Berenguer Cabado ).
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

RESULTAT: Queda aprovada per majoria absoluta.

3.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA NÚM. 26/2013 D’ADHESIÓ CONSORCI
LOCALRET
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DECRET D’ALCALDIA NÚM 26/2013 D’ADHESIÓ AL SISTEMA DE
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (VEU,
MÒBIL I DADES) 

I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la contractació
centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i
dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi
econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d'un acord marc
d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del
mercat, (veu, mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les
xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els
següents LOTS:

 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.

II. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen
signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i
condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de
telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, conforme a
l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens
locals, i ens dependents d'aquests, de la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin
a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments, com econòmic. 

III. El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació
(PECAP) que és un portal d'internet que permet el desenvolupament del procés
contractual per via telemàtica, l'adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de
la contractació centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que l'ens
interessat sigui membre del dit Consorci.

IV. Vist l'interès  de l’Ajuntament d’Argençola  d’adherir-se al citat conveni i que aquest
és membre del Consorci LOCALRET, que preveu una despesa estimada de 4.560,00€
anuals.
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IV. Vist l'interès de l’Ajuntament d’Argençola d’adherir-se al citat conveni i a la
Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques del Consorci
LOCALRET  que preveu una despesa estimada de  4.560€ anuals.

V.- Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i
els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat de les
administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i administrativa
en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del Text Refós de la
llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords entre les
corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada.

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Argençola conveni de col·laboració
subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de
Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu,
telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual s’adjunta com annex I, tot assumint el
compromís de compliment de les obligacions que se’n derivin.

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades
per aquest  Ajuntament d’Argençola pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30
dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació.

SEGON.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de
Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament d’Argençola
puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de
facturació i consum.  A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a
LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita informació.

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer
ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit
d’execució del procediment de contractació centralitzada dels serveis de
telecomunicacions.
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La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en
l’acord primer.

TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té previst destinar
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme
LOCALRET serà d’un import de 4.150,00 €  IVA inclòs, per als lots que tot seguit es
detallen:

 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES
 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET

QUART.- Declarar que en el pressupost de l'Ajuntament d'Argençola de l’exercici 2013
existeix crèdit disponible suficient per a la contractació dels serveis de
telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades d’aquest Ajuntament, i
assumir el compromís de realitzar la consignació pressupostària suficient per a la
prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015.

CINQUÈ.- Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament d'Argençola a la Plataforma Electrònica 
de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP)  del Consorci LOCALRET.

SISÈ.- Facultar àmpliament i expressa al regidor Marià Miquel Capri, perquè en
representació de l'Ajuntament d'Argençola per a la realització de quants tràmits i
l'adopció de quantes resolucions siguin necessàries per a l'execució dels presents
acords.

INTERVENCIONS: Cap

VOTACIONS:

Vots a favor: 4  ( Sr.Gumersind Parcerisas Serra, Sr. Joan Solà Miret, Sr. Jaume
Teixé Aribau,  i Sra. Marina Berenguer  Cabado).
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

RESULTAT: Queda aprovada per majoria absoluta.

4.- SORTEIG MEMBRES MESA ELECTORAL ELECCIONS AUTONOMIQUES DATA
27 DE SETEMBRE DE 2015.

D'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, del Règim
electoral general, modificada per les Lleis orgàniques 1, de 2 d'abril de 1987; 8, de 13
de març de 1991; 13, de 30 de març de 1994; 3 de 23 de març de 1995; 10 de 23 de
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novembre de 1995; 1 de 30 de maig de 1997 la 3 de 15 de juny de 1998; i 2, de 28 de
gener de 2011 i 3 de 28 de gener de 2011, el qual disposa que la formació de les
meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb la supervisió de les Juntes
Electorals de Zona, i que els membres que la formen són designats mitjançant sorteig
públic entre la totalitat de les persones censades menors de setanta anys, amb el
nivell d’estudis que exigeix la Llei Electoral.

Vist el resultat del sorteig, efectuat informàticament, en el qual han estat designades
les següents persones per ocupar els càrrecs que s'indiquen a la mesa electoral  per
les eleccions locals del dia  27 de setembre de 2015.

Càrrec Nom i cognoms DNI
President/a María Miquel Solé 47.118.627- E
1er suplent president/a Gumersind Parcerisas Serra 77.291.965-M
2on suplent president/a Mª Alba López Pérez 46.659.227-R

1er Vocal Gemma Bertran Balcells 47.108.789-M
1er suplent de  1er vocal Toni Carillo Gutierrez 47.122.448-W
2on suplent de 1er vocal David Guindos Martinez 46.657.488-X

2on Vocal Bernat Enrich Miquel 47.113.502-A
1er suplent de 2on vocal Mª Rosa Olivella Marles 77.269.632-M
2on suplent de 2on vocal Llorenç Miquel Solé 47.118.628-T

CLAUSURA DE LA SESSIÓ

I sense més assumptes a tractar , l’Alcalde acctal - President aixeca la sessió del ple a
les deu hores i deu minuts minuts    del dia assenyalat en l’encapçalament, de la qual
s’estén la present acta, i jo com a secretari en dono fe.
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   Vist-i-plau del Sr. Alcalde acctal-President La Secretària – Interventora acctal
                   Gumersind Parcerisas Serra Sònia Durán Carrero 
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