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ACTA  DE LA SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL 10 DE 
SETEMBRE DE 2014 
 
A TALAMANCA, essent les 19,30  hores del dia 10 de setembre de 2014  es reuneix 
l'Ajuntament en Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarín Canales i 
l'assistència dels senyors Francesc Sellarès i Boixader, la Sra. Consuelo González 
Garcia i  Jordi Graner Casasayas, assistits tots ells per la Secretària acctal. Sra. Lídia 
Portí i Purtí. 
 
S’inicia el Ple sense la presència del regidor Sr. Ferran Argilés i Sas que es va incorporar 
a la sessió al finalitzar el punt núm.1 de l’ordre del dia, excusant el retard. 
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
 
1.-APROVACIÓ ACTES DE 16 I 30 DE JULIOL DE 2014 
 
Les actes s’aproven per unanimitat dels 4 membres assistents en aquest punt de 
l’ordre del dia. 
  
2.-DONACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA, DEL NÚM. 38/2014 FINS 
AL 51/2014 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
3.- DONACIÓ DE COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE 25 DE JUNY DE 2014 
I DE 16 DE JULIOL DE 2014 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
4-. DONAR COMPTE DEL DECRET D’INFORMACIÓ FAVORABLE A LA 
SOL·LICITUD D’ADSCRIPCIÓ EN COMISSIÓ DE SERVEIS DEL SECRETARI-
INTERVENTOR DE L’AGRUPACIÓ MURA-TALAMANCA 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE SECRETÀRIA - 
INTERVENTORA ACCIDENTAL DE LA CORPORACIÓ. 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
6.- DONACIÓ DE COMPTE  DEL DECRET DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
EXERCICI 2013 
 
El Ple es dóna per assabentat 
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7.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS, PROVAT PEL 
CONSELL PLENARI D’AQUEST ENS EN DATA 9 DE JUNY DE 2014. 
 
“L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, estableix un termini d’un any per a 
l’adaptació dels estatuts dels consorcis a les seves previsions, especialment en 
allò relatiu a l’adscripció a l’administració que es determini, d’acord amb els 
criteris continguts a la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, introduïda per la pròpia llei 27/2013, al règim jurídic del 
personal i també al règim comptable i financer.  
 
En data 9 de juny de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per 
majoria absoluta de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal 
d’adequar-los, bàsicament, a la citada Llei 27/2013. Aquest acord, juntament 
amb l’expedient administratiu, ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant 
edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de 20 de juny de 2014, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 2014 i al tauler d’edictes 
i web del Consorci, període durant el qual no s’han presentat al·legacions i, per 
tant, ha esdevingut definitiu.  
 
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts 
del Consorci del Bages per a la gestió de residus estableix que, per modificar 
aquests Estatuts, cal un acord previ del Consell plenari del Consorci i la 
ratificació posterior de tots els ens consorciats amb les mateixes formalitats que 
per a l’aprovació. 
 
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació 
dels Estatus del Consorci del Bages per a la gestió de residus, es proposa al 
ple l’adopció dels següents 

 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per 
a la gestió de residus, en sessió de 9 de juny de 2014, de modificació dels 
Estatuts, els quals queden redactats conforme a allò expressat en l’annex a 
aquest acord, del qual és part integrant.  
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus 
i encomanar a aquest ens que realitzi els tràmits i gestions necessaris per 
continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels Estatuts i, 
especialment, per donar compliment al que disposa l’article 313.5 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals. 
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ANNEX 
S’afegeixen els següents nous apartats:  

Article 4. 

4.6. El Consorci resta adscrit a l’Ajuntament de Manresa en aplicació dels criteris 
continguts a la disposició addicional 20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Article 6.  

- La Comissió especial de comptes 

Article 18. 

18.4. Tenint en compte que el Consorci presta serveis mínims als que es refereix 
l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, el 
personal al servei del Consorci podrà seguir estant integrat per qui no sigui personal 
funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball de les 
Administracions participants en el Consorci. Tot i així, si es produís una reassignació 
de llocs de treball de personal funcionari o laboral de les administracions participants, 
el seu règim jurídic serà el de l’administració pública d’adscripció i les seves 
retribucions en cap cas podran superar les establertes pels llocs de treball equivalents 
a aquella.  

Article 19  

El pressupost del Consorci formarà part dels pressupostos de l’Ajuntament de 
Manresa i, igualment, els seus comptes s’inclouran en el Compte General de d’aquest 
Ajuntament. Així mateix es dura a terme una auditoria dels comptes anuals que serà 
responsabilitat de la intervenció de l’Ajuntament de Manresa.  

Es crea el següent nou article: 

14.bis La comissió especial de comptes 

14bis1 La Comissió especial de comptes estarà integrada per: 

Presidència: President del Consorci o membre del Consell plenari en qui 
delegui. 

Vocals: Un membre del Consell plenari en representació de cada una de 
les administracions següents: 

Ajuntament de Manresa 

Consell Comarcal de Bages 

Municipis de més de 5.000 habitants 

Municipis de menys de 5.000 habitants  
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14bis.2 La designació dels vocals es realitzarà per acord del Consell Plenari del 
Consorci. 

14bis.3 Correspon a la Comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i 
l’informe dels comptes del Consorci en els termes indicats a la legislació 
d’Hisendes Locals.” 

La proposta és aprovada per unanimitat dels cinc membres assistents. 
 
8.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
Com a assumpte sobrevingut l’Alcalde, Sr. Josep Tarín,  comenta els actes previstos 
per la celebració de la Diada de l’11 de setembre d’enguany i el canvi d’horaris en 
relació a altres anys per donar facilitats de participació a les persones que van a 
Barcelona per assistir al actes organitzats per l’ANC i Òmnium Cultural. 
  
9.-PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el Sr. Jordi Graner per dir que en l’ últim Ple no se’l va deixar parlar i 
que volia tornar a posar sobre la taula el tema del casal d’estiu i del títol del monitor, ja 
que en la última sessió de Ple no li va ser possible. 
 
L’Alcalde replica que no se’l va deixar parlar perquè les informacions donades pel Sr. 
Graner als mitjans de comunicació i al poble no eren certes, eren falses i, que 
l’ajuntament no havia tingut cap requeriment ni s’havia obert cap expedient per part de 
la Direcció General de Joventut. 
 
El Sr. Graner ensenya un document que porta a la carpeta i manifesta que és un 
document de requeriment de la Direcció General de Joventut que suposadament havia 
estat enviat a l’Ajuntament de Talamanca on s’exposava que la titulació del monitor no 
era l’adequada per portar a terme el casal d’estiu. 
 
El Sr. Alcalde respon que ni aquest document ni cap altre requeriment ha arribat mai a 
l’Ajuntament i que la Sra. Secretària ho pot constatar. 
 
Intervé la regidora Sra. Consuelo González per manifestar que el tema de la titulació 
és totalment al contrari, que el monitor té una titulació superior a la requerida per portar 
a terme el monitoratge de casals d’estiu i que va quedar totalment palès en la visita de 
comprovació que van fer els tècnics de Joventut.    
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les 19:50 hores, 
que  certifico.  
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                           LA SECRETÀRIA ACCTAL,  
 


