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Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full número 108, amb l’acta de la sessió ordinària de 21 d’octubre de 2019. 

 

 PISCINES MUNICIPALS – FESTA MAJOR 

 
Sou molts els que ens pregunteu a diari sobre l’obertura de les piscines municipals. Des de l’Ajuntament es 

fan reunions periòdiques amb tots els Ajuntaments de la comarca així com amb diferents departaments de 

la Generalitat de Catalunya.  

 

En aquests moments no hi ha res decidit al respecte. L’únic acord al que hem arribat és que en cas d’obertura 

de les instal·lacions aquesta serà a partir que estiguem a Fase 3 del desconfinament o bé a 1 de juliol.  

 

De la mateixa manera estem treballant en la possibilitat de realitzar diversos actes presencials per la Festa 

Major, però cal tenir en compte que cada setmana varien les restriccions i les normatives, pel que les 

decisions s’han de prendre a molt poc temps vista. 

 

 APARCAMENTS VEHICLES 

 
Volem una vegada més fer incís en el tema dels aparcaments. Us recordem que estan totalment prohibits 

els següents comportaments:  

- Aparcar els vehicles damunt de les voreres.  

- Deixar el vehicle al mig dels carrers com ara el carrer del Pont o el carrer Cadí.  

- Aparcar al dos costat del carrer Llibertat.  

Hem de ser conscients que cal respectar els vianants i els altres conductors i aquests tipus de 

comportaments no ho afavoreixen. És per això que de nou us demanem que sigueu conscients de tot plegat. 

  CASA DE LA VILA 
 

Full informatiu núm. 108 

JUNY 2020 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Us recordem que la Biblioteca Municipal ha reobert les seves portes només per a servei de préstec i ho fa 

amb l’horari d’estiu.  

 

Dilluns i dimarts de 16.00h a 20.30h.  

Dimecres, dijous i divendres de 10.00h a 13.00h.  

Des del dia 3 i fins el dia 21 d’agost (ambdós inclosos) la biblioteca municipal romandrà tancada i 

sense servei de préstec per vacances. 

 

És obligatori l’ús de mascareta per accedir a les instal·lacions i mantenir les distàncies de seguretat amb el 

personal i els altres usuaris que es puguin trobar a les instal·lacions en aquell moment.  

 

Si teniu qualsevol dubte al respecte del funcionament o sobre el préstec de llibres, podeu també escriure un 

correu a biblioteca@castellsera.cat o trucant al 973 610 646. 
 

CONTENIDOR DE ROBA 

Us informem que degut a una mala utilització del contenidor de roba que hi havia a la Plaça Sitjar, s’ha 

decidit traslladar-lo de nou a la deixalleria municipal, que està oberta els dissabtes de 10.00h a 13.00h. 

 

És una decisió que ens hem vist obligats a prendre ja que alguns veïns aprofitaven el contenidor per tirar 

deixalles de casa i es feia malbé tota la roba que hi havia, i això no podem permetre que es repeteixi. És 

una actitud totalment egoista i injustificable que volem també denunciar des d’aquí.  Ens ha sabut greu, donat 

que l’aportació de roba amb la ubicació a la plaça era més gran que anteriorment. 

 

Us recordem també que la roba, ni que sigui vella o estigui estripada, no cal que la llenceu al rebuig, la podeu 

tirar també al contenidor de roba ja que s’aprofita per fer draps o per altres usos. D’aquesta manera aprofitem  

també per reduir la generació de rebuig en la recollida de la brossa. 

ANIMALS DE COMPANYIA 

De nou, recordem a tots els propietaris d’animals de companyia que és obligatori que estiguin identificats 

amb xip i estiguin registrats a l’Ajuntament.  

 

Us recordem també que cal que quan surtin a passejar vagin sempre lligats i que és obligatori recollir els 

excrements. Els propietaris són els responsables dels comportaments dels animals de companyia i per 

respecte a tots i totes cal que siguem curosos amb les nostres accions. 
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RESUM D’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 21 D’OCTUBRE DE 2019 
 

 
Identificació de la sessió 
NÚM SESSIÓ: 11/2019 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
DIA: 21 d’octubre de 2019 
HORA: 21.30 hores 
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 
 
A Castellserà, a 21 d’octubre de 2019, 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 els següents: 
 
1. Aprovació, si escau, l’esborrany de l’acta anterior. 
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària 09/2019 de data 
23 de setembre de 2019 i la Sessió extraordinària 10/2019 de data 15 d’octubre de 2019, són aprovades per 
la unanimitat de tots els membres presents.  
 
2. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions a les Corts Generals del 
10 de novembre de 2019. 
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es 
realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 10 de 
novembre de 2019 per a les eleccions a les Corts Generals, convocades pel Reial Decret 551/2019, de 24 
de setembre. Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els 
càrrecs que per a cadascuna s’indica. Secció 1 - Mesa 1. 
 
TITULARS: 
President: X.M.P. – 1r Vocal: M.F.C. – 2n Vocal: R.U.B. 
 
SUPLENTS: 
President: JM.M.P. i N.B.F. 
1r Vocal: A.E.G. i J.M.G. 
2n Vocal: L.C.R. i R.M.B. 
 
També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del 
mateix. 
 
3. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 
 

ABSIS Informàtica SLU Manteniment programa informàtic taxes 598,72 

Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 343,40 

Antonio Colomines SLU Material voreres 90,71 

Sebastià Folguera Manuel 
Segar pati deixalleria 180,00 

Sulfatar arbres carrers 518,00 

Exclusives Era Paper mans escola 98,01 

Jordi Asensio Vernet Instal·lació d'arquetes d'aigua 555,58 

Restaurant Forn Farré BTT Serra d'Almenara 200,00 

Ajuntament de Sant Martí de Riucorb Aportació cinquena festa jove de l'Urgell 500,00 

Port Cantó SL Dinar cassoles 28,51 

Novoquímica Ecològica SL Planta potabilitzadora 672,46 

Josep Marimon Gabernet Compra de llibres per la biblioteca 509,85 

Farmàcia Núria Rubió Rodriguez Farmaciola piscines 42,04 

Punt de servei Xopluc SL Combustible vehicles 197,30 

Puig Navas, SL Netejar poliesportiu 165,77 
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Urgell Net SA Recollida escombraries setembre 4.431,14 

Eduard Seguí Ferreteria  SL Estris treball 18,86 

Consulting Economia Local , SL Confecció comptes anuals 2018 363,00 

Jacint Alsina Condal Treball carrers 101,64 

Electro-Tarr SCCL Material vari - abonament -95,49 

Arenes Bellpuig, SL Carrers 830,62 

Cooperativa d'ivars Herbicides 217,09 

Vunkers IT Experts SLU Telefonia i servei d'internet 177,74 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 184,98 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic maig 185,13 

Miquel Rafel Campas Control colònia coloms 3r trimestre 19 544,50 

Jordi Asensio Vernet 

Reparació cuina escola 146,83 

Reparació lavabo piscines 73,87 

Reparacions escola 337,65 

Clidom Energy SL 

Piscines 948,29 

Escola El Terrall 273,74 

Garuta 307,68 

Camp de futbol 478,48 

Sala de vetlla 97,67 

Enllumenat públic - Dr. Borrell 481,94 

Enllumenat públic - C/ Urgell 810,31 

Potabilitzadora 290,12 

Poliesportiu 137,13 

Ajuntament 167,10 

Enllumenat públic - C/ Ponent 493,50 

Deixalleria 65,81 

Consultori mèdic 89,96 

Magatzem 34,46 

Gas Natural Redes GLP, SA 
Gas Escoles El Terrall 5,54 

Gas Consultori mèdic 8,68 

Würth España SA Roba de treball 73,08 

Foc Foll Actuació diables Foc Foll 1.000,00 

Sem SCP Sembrar i treballs camp de futbol 280,00 

Eduard segui Fontaneria SLU Material arquetes 67,43 

Josep Daniel Ginestà Col·locació comptadors d'aigua 387,28 

Sorigué SAU Liquidació obra Av. de l'esport - Fase II 21.043,29 

Endesa Energia XXI, SLU Casal d'avis 79,45 

Instaser Gin-ca, SL 

Residencia 1.034,83 

Piscines 900,70 

Poliesportiu 179,08 

Enllumenat públic 68,97 

Piscines 1.339,53 

Camp de futbol 822,43 

Col·locació arquetes d'aigua 2.110,24 

Correus i Telègrafs Serveis postals 73,88 

Carme Vidal Folguera Reunió d'entitats 51,17 

Anna Sentís Freixinet Desplaçaments reunions 15,88 

Carbòniques Domingo SL Paper higiènic escoles 117,43 

 
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 
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4. Aprovació, si escau, de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Expedient: núm. 49/2019 
Expedient: núm. 50/2019 
Expedient: núm. 51/2019 
 
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  
 
 
5. Aprovació, si escau del Plec de clàusules administratives particulars per al contracte d’obres de 
pavimentació parcial de camins de la Creueta i d’Agramunt per procediment obert simplificat. 
Atès que s’ha de licitar l’obra de pavimentació parcial dels camins de la Creueta i d’Agramunt, es proposa 
l’adopció del següent Plec de clàusules administratives particulars. L’Alcalde, Sr. Marcel Pujol Coll explica 
el ples de clàusules i procediment a seguir per la licitació i adjudicació de l’obra.  
 
Es proposa l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per al contracte d’obres de pavimentació 
parcial de camins de la Creueta i d’Agramunt per procediment obert simplificat.  
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  
 
El Regidor, Sr. Jordi Ginestà pregunta si en aquests obres es farà el desaigüe. L’alcalde, el Sr. Marcel Pujol 
respon que sí que està previst fer-ho però des de l’Ajuntament.   
 
 
6. Modificació, si escau, dels representants de la Corporació als Consells Escolars.  
Es proposa la modificació dels representants de la Corporació als Consells Escolars, de les persones que 
van ser nomenades pel Ple en sessió extraordinària de data 26 de juny de 2019, per la qual cosa,  
 
Es proposa l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Nomenar al Sr. Mercè Perea Folguera representat d’aquest Ajuntament als conselles escolars de 
l’Escola el Terral i de la ZER.  
 
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  
 
 
7. Modificació, si escau, del Reglament d’ús i explotació de la deixalleria municipal.  
Per provisió d’Alcaldia de data 2 d’octubre de 2019, s’encomana l’estudi per a la redacció d’un nou 
avantprojecte, per tal de modificar el reglament d’ús i explotació de la deixalleria municipal, atès que s’ha 
detectat mancances al reglament actual.  
 
En data 9 d’octubre, la Secretària ha emès un informe sobre el procediment legal de tramitació i aprovació 
de la modificació del Reglament d’ús i explotació de la deixalleria municipal.  
 
Per tot l’exposat, s’adopta els següents acords:  
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’ús i explotació de la deixalleria municipal.  
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública i audiència dels interessats, mitjançant anunci que s’haurà de 
publicar al BOP, al tauler d’anuncis, e-tauler i amb un diari, per un termini de 30 dies, a comptar des de la 
data de publicació de l’anunci al BOP, als efectes que s’hi puguin formular al·legacions.  
 
Tercer.- En el supòsit que en el tràmit d’informació pública no es presenti cap reclamació o al·legació, l’acord 
d’aprovació inicial esdevé definitiu (art. 65.1 ROAS)  
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. (7 vots a favor). 
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8. Modificació, si escau, de l’ordenança reguladora de la taxa dels servei de recollida d’escombraries.  
Per Provisió de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2019 es va acordar iniciar l’expedient de modificació de 
les ordenances fiscals vigents de la taxa dels servei de recollida d’escombraries.  
 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus articles 
15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març 
estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el 
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de la taxa  
 
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança 
 
Per tot això, el Ple acorda per majoria absoluta l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 
7, reguladora de la taxa del servei de recollida d’escombraries.  
 
El text de l’article/es de l’Ordenança  que es modifica es:  
 
Article 6. Quota tributària 
 
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la 
naturalesa i es destí dels immobles. 
 
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent: 
Habitatges amb una persona empadronada......................... 87,00 € 
Habitatges amb dos o tres persones empadronades ........... 92,00 € 
Habitatges amb quatre o més persones empadronades .....  97,00 € 
Habitatges de segona residència .......................................... 92,00 € 
Habitatges amb compostador................................................ 72,00 € 
Masies.................................................................................... 37,00 € 
Pastisseries, bars cafeteries o establiments similars........... 101,00 € 
Farmàcies, llibreries, entitats bancàries i altres comerços... 101,00 € 
Tallers i locals industrials...................................................... 101,00 € 
Comerços d’alimentació i begudes, i restaurants.................. 132,00 € 
Altres locals no inclosos en apartats anteriors..................... 101,00 €                      
 
3. Aquells habitatges que es vulguin acollir al compostatge de matèria orgànica ho hauran de sol·licitar abans 
del 31 de desembre de l’exercici anterior a la seva vigència. Aquesta opció es podrà renovar o cancel·lar 
cada any i tindrà vigència per l’exercici següent. 
 
Els habitatges acollits a aquesta opció no se’ls recollirà la fracció orgànica i estaran subjectes a inspecció i 
control per tal de poder fer les comprovacions pertinents. 
 
4. Les quotes fixades corresponen al període d’un any natural. 
 
Segon.  Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2020 i següents 
es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels  articles que hagin estat objecte de modificació i que facin 
referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament. 
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Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 
en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions 
efectuades. 
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. (7 vots a favor).  
 
9. Modificació, si escau, de l’ordenança reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
En aplicació de l’article 92.1 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’Alcalde proposa als membres 
assistents al Ple la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia perquè no s’ha pogut fer un estudi econòmic de 
l’augment d’aquest impost i la repercussió del mateix.  
 
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents (7 vots a favor), retirar el punt de l’ordre 
del dia per tal que sigui objecte de debat en un altre Ple, si es creu oportú.  
 
 
10. Modificació, si escau, de la re-numeració d’ordenances fiscals i reglaments vigents al municipi 
de Castellserà.  
Atès que les ordenances fiscals del municipi de Castellserà es troben enumerades i s’ha detectat que 
l’enumeració no és correcta, es requereix una actualització de la seva ordenació sistemàtica per obtenir una 
major claredat en atenció als principis de seguretat jurídica i de transparència.  
 
Per tot l’exposat, el PLE ACORDA:  
 
Primer.- Aprovar la re-enumeració de les ordenances fiscals i reglaments vigents, d’acord amb el següent: 
 
- Ordenança fiscal número 1: Impost sobre béns immobles.  
 
- Ordenança fiscal número 2: Impost sobre activitats econòmiques.  
 
- Ordenança fiscal número 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.  
 
- Ordenança fiscal número 4: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
 
- Ordenança fiscal número 5: reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable.  
 
- Ordenança fiscal número 6: reguladora de la taxa de clavegueram.  
 
- Ordenança fiscal número 7: reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries. 
 
- Ordenança fiscal número 8: reguladora de la taxa pels serveis de cementiri municipal.  
 
- Ordenança fiscal número 9: reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la sala de vetlla municipal.  
 
- Ordenança fiscal número 10: reguladora de la taxa per llicència d’obertura d’establiments.  
 
- Ordenança fiscal número 11: reguladora de la taxa per barraques, casetes de venda, espectacles 
atraccions en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants.  
 
- Ordenança fiscal número 12: reguladora per la prestació de servei de veu pública.  
 
- Ordenança fiscal número 13: reguladora de la taxa per l’aprofitament especials del domini públic local a 
favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments.  
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- Ordenança fiscal número 14: reguladora de la taxa per indústries de carrer i ambulants.  
 
- Ordenança fiscal número 15: reguladora de la taxa del servei de veu pública.  
 
- Ordenança fiscal número 16: reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius. 
 
- Ordenança fiscal número 17: reguladora del preu públic per la prestació dels serveis de cases de banys,  
dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues. 
 
- Ordenança número 17: reguladora de la gestió de runes i terres.  
 
- Ordenança número 18: reguladora de sorolls i vibracions.  
 
- Ordenança número 19: reguladora dels aparcaments.  
 
- Ordenança numero 20: reguladora de l’emplaçament de les activitats ramaderes al Terme Municipal de 
Castellserà.  
 
- Ordenança número 21: regulació de la incidència de les activitats i usos sobre l’entorn i el medi ambient.  
 
Reglaments:  
Aigua, deixalleria i biblioteca 
 
Segon.- Exposar aquest acord al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la seu electrònica d’aquest Ajuntament, 
durant trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació del corresponent anunci al Butlletí 
Oficial de la Província.  
 
Durant el citat termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i suggeriments 
que considerin convenients.  
 
Tercer.- Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el referit període d’exposició 
pública, l’acord adoptat d’aprovació provisional es considerarà elevat automàticament a definitiu, sense 
necessitat d’ulterior acord. 
 
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents (7 vots a favor) 
 
 
11. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 
Es dona compte del següents decrets: 
 
75/19 Adjudicació contracte menor Wifi4EU.      
76/19 Sol·licitud subvenció socorristes 2019.      
77/19 Sol·licitud subvenció manteniment consultoris mèdics 2019.    
78/19 Adjudicació contracte menor de servei per la redacció del projecte de desenvolupament del pla parcial 

núm.1 del POUM.      
79/19 Adjudicació contracte menor de serveis per la modificació del parcel·lari cadastral a la zona del pantà 

de Castellserà .     
80/19 Adjudicació contracte menor serveis de paleta.       
81/19 Autorització de pagaments.       
82/19 Sol·licitud d'atorgament de subvencions per al Catàleg de programació de l'oferta cultural, anualitat 

2019.      
 
Els membres assistents al Ple se’n donen per assabentats. 
 
 
12. Precs i preguntes. 
 
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.08 hores, de la 
qual s’estén la present acta. 


