CASA DE
LA VILA
Full informatiu núm. 85

Gener 2015

Benvolguts veïns i veïnes,

Us fem arribar el full número 85, amb una única acta del ple ordinari del mes de novembre.

MODIFICACIÓ HORARI BIBLIOTECA

Després de l’enquesta realitzada a la biblioteca i per internet, des de l’ajuntament s’ha decidit modificar
l’horari de la biblioteca que a partir del dilluns dia 2 de febrer quedarà definit de la següent manera:

Dilluns - De 16:30h a 20:30h
Dimarts - De 16:30h a 20:30h
Dimecres - De 10:00h a 12:00h
Dijous - De 16:30h a 20:30h
Divendres - De 16:30h a 20:30h
Dissabtes i diumenges romandrà tancada.

Us animem a utilitzar tots els serveis que us ofereix la biblioteca, a fer-vos el carnet si encara no el teniu i
també a visitar el bloc www.bibliotecacastellsera.blogspot.com, on es publiquen novetats i activitats de
la biblioteca.

Us recordem a tots els que teniu llibres en préstec de l’antiga biblioteca a casa que us agrairíem que en la
major brevetat possible els anéssiu retornant a la biblioteca nova.
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CARNAVAL 2015

Us informem que Castellserà celebrarà la festa de carnaval el proper dissabte dia 14 de febrer. Des de la
comissió de festes es proposa aquest any la temàtica de “El mar”.

Des d’aquí us animem a disfressar-vos i a participar a la festa.

LLOGUER CASA CONSULTORI MÈDIC

Com molts veïns sabeu, l’ajuntament té en propietat l’habitatge de damunt del consultori mèdic, que
actualment està en disposició de llogar després de les reparacions fetes.

És per això, que totes aquelles persones que estigueu interessades en llogar l’habitatge, podeu passar per
les oficines de l’ajuntament per tal de concertar una visita per anar a veure’l i conèixer també les
condicions del lloguer.
Tothom que estigui interessat ha de passar per l’ajuntament a fer-ho saber abans del proper dilluns
dia 16 de febrer.

També us recordem que l’ajuntament disposa a la seva pàgina web, d’un apartat de borsa d’habitatge per
tal que pugueu anunciar els pisos o les cases que vulgueu llogar o vendre. Demaneu informació a les
oficines de l’ajuntament.
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DEIXALLERIA i RECOLLIDA SELECTIVA

Des del Consell Comarcal de l’Urgell, junt amb l’ajuntament s’ha impulsat una campanya per la utilització
de les deixalleries comarcals. Una de les actuacions ha estat l’edició de material de sensibilització
consistent en un imant de nevera, finançat per l’empresa Urgell Net, encarregada de la recollida a la
comarca i que us fem arribar junt amb el butlletí.

Els usuaris habituals de la deixalleria i de l’àrea d’emergència haureu pogut veure la gran quantitat de
deixalles que s’acumulen al terra, és per això que demanem a tothom que sigueu curosos a l’hora de tirar
les escombraries a l’àrea d’emergència i en la mesura que pugueu recicleu les deixalles.

Per altra banda també us demanem que els dies que no estigui oberta la deixalleria no aneu a tirar-hi res i
no ho deixeu a la part de fora. És un servei que no es cobra als veïns i veïnes i ens costa molts diners la
gestió i mantenir-ho net dia a dia. Sempre que, pel motiu que sigui, es tanca, es fa un pregó i es penja un
cartell a la porta per informar.

Castellserà és un dels municipis de la comarca de l’Urgell que més bé recicla, concretament de gener a
setembre, es va reciclar el 52,99% del total de deixalles. De totes maneres és un percentatge inferior al
d’altres anys i la idea és fer alguna campanya nova de sensibilització i una enquesta de valoració del
servei, per veure que és el que agrada, el que no agrada i com es pot millorar la recollida porta a porta.

S’ha de tenir en compte que dipositar el rebuig a l’abocador cada vegada serà més car. L’any 2013,
dipositar una tona de rebuig a l’abocador costava 12,4€; l’any 2014, una tona de rebuig costava 15,8€; el
2015, una tona de rebuig costarà uns 19€, i la previsió és que amb menys de 3 anys, el preu per dipositar
el rebuig a l’abocador passi a ser de 40€ per tona.

Aquesta pujada de preus per part de la Generalitat, podria incrementar molt el preu de la recollida de la
brossa si no es recicla més i millor, per tant, a més a més dels beneficis mediambientals que es pot
aconseguir amb el reciclatge, ens hem de conscienciar per tal de poder reduir el preu del rebut de la
brossa.
EXPOSICIÓ “LA VEU DE LA TERRA”

Us recordem, que fins el 29 de gener es podrà veure a la planta baixa de La Garuta, l’exposició “la
Veu de la Terra. L’Urgell”, oberta en horari de biblioteca.
L’exposició vol donar difusió i reconeixement als creadors literaris de la comarca de l’Urgell. Consta de
plafons didàctics amb textos, fotografies i fragments d'obres, en què es presenta la vida i l’obra de catorze
escriptors i escriptores vinculats a la zona al llarg dels temps. També d’una pancarta en què es fa esment
nominal de 34 escriptors i escriptores més, que han parlat de la terra en les seves creacions literàries.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2014

Castellserà, 24 de novembre de 2014.
A les vint-i-una hores 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:
M. MERCÈ PERERA i FOLGUERA; DAVID PRADAS i GENÉ; DAVID BARBERO i TRULLOLS; ISAAC
MARTÍNEZ i CASTRO; JOSEP M. CASALS i BRESCÓ; ARMENGOL VIDAL i FOLGUERA; i ELISABETH
SANABRIA i LLONCH.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència el regidor: Jordi Vicioso Canela.
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. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-set d’octubre de
dos mil catorze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el següents pagaments:
Endesa Energia XXI, SLU
Àrids Roma SAU

Enllumenat públic

1.447,75

Piscines

2.108,93

Carrers

3.245,19

Camins

13.431,19

Tiendacartucho.es

Material oficina

71,97

Eduard Segui Fontaneria

Material reparacions d’aigua

39,49

Eduard Segui Ferreteria

Abonament material camp de futbol

-52,64

Material vari

85,43

Big Mat Ochoa, SL

Plaques ajuntament

81,41

Associació de Dones l'Esclat

Subvenció per l’adquisició mobiliari cuina

Gin-ca, SL

Local associació de dones

FuelIberia

Consell Comarcal de l'Urgell

361,60
1.185,85

Gasoil ajuntament

820,00

Gasoil consultori mèdic

410,00

Tarima festa major 2014

665,50

Assessorament Urbanístic - juny - juliol - agost

262,27

Assessorament Urbanístic - juliol - agost

385,69

Assessorament informàtic - abril - juny
Projecte bàsic i d’execució per la
pavimentació i dotació de clavegueram del c/
Joan Maragall i estudi bàsic de seguretat
Memòria valorada per l’arranjament de l’edifici
dels vestidors al camp de futbol

183,01
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3.432,27
453,75

Exclusives Era

Plans d’ocupació
Memòria valorada per l’arranjament camins
del TM de Castellserà
Material oficina

Electro-Tarr, SCCL

Enllumenat públic

Consell Comarcal de l’Urgell

1.580,65
453,75
119,31
40,46

Camp de futbol

444,74

Sala de vetlla

195,31

Escola El Terrall

393,83

Biblioteca

391,01

Proquinet, SL

Material neteja

190,25

Vicent Solé

Compra mobiliari biblioteca

Ajuntament de Castellserà

Nòmines octubre

Ajuntament de Fondarella

Reg camp de futbol

Exclusives Era

Material neteja

369,53

Securitas

Vigilància pre-castanyada

229,90

Jympa Maquinaria Agrícola

Inversió material esportiu

1.210,00

Severn Trent Services

Reparació potabilitzadora

1.217,82

Oficentre SCCL

Material oficina

141,80

Fidela Plana Ribe

Pintura

456,29

Maquinsa

Pre-castanyada

644,42

Carme Vidal Folguera

Material neteja

42,10

Caixa Rènting SAU

Rènting centraleta

88,34

Inqua SL

Analítiques d’aigua

82,84

Correus i Telègrafs

Correspondència

81,19

Restaurant Forn - Farré 2007

Curs de cuina

Endesa Energia, SA

Mercè Carbonell Badia

Xerrada sobre alimentació
Taller alimentació

3.200,00
12.109,07
2.000,00

300,00
79,00
102,70

Sistemas Digitales SL

Manteniment fotocopiadora

Eurofins Agroambiental, SA

Analítiques d’aigua

821,09

Carrers

488,00

Sebastià Folguera Manuel

81,95

Cementiri

45,00

Deixalleria

30,00

Joan Burguet Ardiaca

Material oficina

60,50

Ascensors Sales

Manteniment ascensor escola

313,78

Ferreteria Eduard Segui

Caseta carrer major

144,33

Carburants Bellcaire

Combustible camionet

268,39

Escoles

238,44

Garuta

230,05

Fidela Plana Ribe

Pintura camp de treball jovent

496,69

Disseny SCP

Agenda cultural setembre - octubre

109,87

Flors Julita

Rams de flors festes i defuncions

345,00

Comat & Valco

Compra de taules

BNP Paribas

Rènting fotocopiadora

Ferreteria Nadal SL
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2.810,84
181,50

Endesa Energia SA

Endesa Energia XXI

Consultori mèdic

142,79

Biblioteca

349,27

Potabilitzadora

445,13

Camp de futbol

354,01

Sala de vetlla

173,45

Escola El Terrall

413,29

Piscines

603,77

Pavelló

472,57

Enllumenat públic - C/ Ponent

838,92

Residència

52,95

Esplai

49,02

Enllumenat públic - Av. Doctor Borrell
Local Associació de Dones
Escorxador

2.281,68
168,83
21,68

Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa a l’arranjament de camins falta alguna factura més.
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa a l’empresa d’Àrids Romà SAU disposem de la totalitat de factures per
arranjament de camins. Falten algunes factures d’empreses del municipi que també han fet treballs als
camins.
Sr. Josep M. Casals. La factura de Jympa a quin tipus de material esportiu es refereix??
Sr. Marcel Pujol. Correspon als pals que subjecten les xarxes de protecció de darrera la porteria situada a
la banda de Penelles.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
M. Mercè Serentill Utgés. Obres menors al carrer Major, 21.
Hipolito Sanchez Sanchez. Obres menors al carrer Llibertat, 8.
Manel Alsina Condal. Obres menors al carrer Migdia, 43
Raimon Miranda Salmeron. Obres menors al carrer Les Eres, 75.
Beatriu Pueyo Rovira. Obres menors a l’Av. Catalunya, 10.
Magina Martí Borrell. Obres menors a l’Av. Catalunya, 12
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells

4. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 al pressupost de 2014.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 que afecta al pressupost de l’exercici 2014.
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. 3/2014 que es finançarà amb baixes
de partides de despeses.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de quinze dies, durant els quals s’admetran reclamacions
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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.

Modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’any 2014.

21200-342
63205-321
62300-169
63300-165
62901-338
62600-332
60900-155

61902-155
61901-155
63200-321

Partides que augmenten
Cons. i rep. piscines i inst. esportives
Inversió Calefacció escola
Estris treball
Suport enllumenat públic
Adquisició taules
Material informàtic
Mobiliari urbà

2.000,00
2.200,00
400,00
1.300,00
850,00
300,00
1.000,00

TOTAL

8.050,00

Partides que disminueixen
Passos elevats
Arranjament voreres
Paviment escola bressol

1.000,00
5.850,00
1.200,00

TOTAL

8.050,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Informe sobre el compliment de terminis per al pagament de factures corresponent al 3r.
trimestre 2014.
Es presenta al ple de la Corporació l’informe del tercer trimestre de 2014, corresponent al compliment dels
terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures.
S’assabenta a la Corporació de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre:
Factures pendents de pagar dins el període legal a final de trimestre per import de 11.745,91€ i factures
pendents de pagar fora del període legal a final del trimestre per import de 155,34€. Període mig global de
pagament a proveïdors: -5,3 dies.
S’assabenta a la Corporació que el deute de la Generalitat amb el nostre Ajuntament és de 149.293,00 € i
el de la Diputació de 20.783,00 €.

6. Programa i pressupost per les festes de Nadal i Reis.
Pel Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de les properes festes nadalenques.
Programa
14/12/14. Concert de Nadal dels alumnes de l’escola de Música.
24/12/14. Missa del gall. Tot seguit, torronada amb l’actuació del grup “Nadales amb swing”.
25/12/14. Missa. Tot seguit, Concert de Nadal de la Coral Flors d’Urgell.
26/12/14. Cagada del Tió.
27/12/14. Cursa del Pastoret.
28/12/14. Arribada del Patge Faruk. Xocolatada popular.
05/01/15. Arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient.
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PRESSUPOST
INGRESSOS
Regals reis
Total ingressos
DESPESES
Torronada
Material parc de Nadal
Material taller de fanalets
Material carrosses i reis
Sopar reis i patges
Xocolatada
Caramels
Caga Tió
Cursa pastoret
Total despeses

300,00 €
300,00 €

300,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €
150,00 €
60,00 €
100,00 €
140,00 €
200,00 €
1.400,00 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les festes de Nadal i Reis.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Hi donarem suport. Només un incís per recordar que quan governàvem se’ns
criticava si el programa es presentava en el mateix moment del ple. Això pot passar alguna vegada, com
per exemple avui mateix ha passat. Únicament fer aquesta reflexió.
Sr. Marcel Pujol. Bé, si no recordo malament les queixes es feien perquè els comptes de les festes no
s’aprovaven per ple, l’aprovació es feia per junta de govern. No crec que fossin per presentar el programa
en el mateix moment del ple.
7. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 51/14. Inici contracte menor per tanca pantà.
Decret 52/14. Contractació adquisició tanca pantà amb l’empresa Cerco Lleida SL de Lleida.
Decret 53/14. Inici contracte menor per l’arranjament de vorera a la Plaça La Sardana i rampa d’accés a
l’edifici La Garuta.
Decret 54/14. Contractació de l’arranjament de vorera a la Plaça La Sardana i rampa d’accés a la Garuta
amb l’empresa Construccions Fercan SCP de Castellserà.
Decret 55/14. Inici de contracte menor per l’adquisició de taules de polipropilè.
Decret 56/14. Contractació de l’adquisició de taules amb l’empresa Comat Valco de Barcelona.
Decret 57/14. Llicència d’activitat de bar al carrer La Muralla 3, baixos.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Quin és l’import d’adquisició de la tanca del pantà?
Sr. Marcel Pujol. El cost aproximat és d’uns mil cinquanta euros.
8. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. En quan al cementiri hi ha alguna previsió d’ampliar-lo amb la construcció de nous
nínxols?
Sr. Marcel Pujol. Hem demanat pressupost a dues empreses que es dediquen a la construcció de nínxols
utilitzant sistemes constructius diferents però encara no en disposem. D’altra banda s’ha constatat que la
demanda de nínxols a data d’avui és baixa.
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 i quinze minuts, del que com a secretària en dono fe.
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