
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Full informatiu núm. 87                                        Juny 2015 

 
 
Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full número 87, amb les actes dels plens ordinaris dels mesos de març, abril, maig i juny.  

 

 

PISCINES MUNICIPALS 

 

Les piscines municipals obriran el proper dissabte 20 de juny i aquell cap de setmana (dies 20 i 21 de juny) 

seran gratuïtes per tothom. A partir del dilluns 22 de juny caldrà presentar l’abonament o pagar l’entrada 

corresponent. 

 

L’horari serà l’habitual, de les 11 del matí a les 8 del vespre.  

 

Els abonaments estaran a la venda a partir del dilluns dia 15, a les oficines de l’ajuntament, de 8 a 14 

hores de dilluns a divendres. 

 

ENTRADES:  3 €, persona i dia 

   Majors de 65 anys - gratuït 

   Menors de 4 anys - gratuït 

 

ABONAMENTS: 20 €, persona per tot l’estiu 

   18 €, amb carnet jove 

   18 €, amb carnet de família nombrosa 

   Majors de 65 anys - gratuït 

   Menors de 4 anys - gratuït 

 

 

CASA DE 
LA VILA 
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CURSETS DE NATACIÓ 2015 

 

Per altra banda també us volem informar que, a les mateixes oficines, us podeu apuntar als torns de 

cursets de natació que s’han organitzat per aquest estiu. 

 

1r torn 

Del 29 de juny al 16 de juliol -  Inscripcions fins al dia 26 de juny 

 

Final el dia 17 a les 11:30 del matí. 

 

2n torn 

Del 27 de juliol al 13 d’agost  -  Inscripcions fins al dia 24 de juliol  

 

Preu: 45 €  (un torn de cursets) 

 75 €  (dos torns de cursets) 

 
 
PRESENTACIÓ APLICACIÓ MÒBIL DE CASTELLSERÀ 

 

Des de l’ajuntament s’ha creat una aplicació mòbil que permetrà tenir informació municipal de primera mà i 

també contacte amb totes les empreses i comerços locals. Per tal que la pugueu conèixer i us puguem 

explicar com funciona, us animem a venir a la presentació que tindrà lloc el proper dimarts dia 30 de juny a 

les 21 hores a la Biblioteca.  

 

 

 

 

 

 

 
 
REBUTS CONTRIBUCIÓ URBANA 

 

Amb l’aprovació del nou POUM, algunes finques que eren rústiques han passat a ser urbanes i viceversa. 

Això està creant nous rebuts de IBI. En cas que us hagi arribat un document de pagament de IBI no 

habitual fins ara és per aquest motiu. 

 

Els nous rebuts no estan domiciliats, pel que teniu termini fins el dia 30 de juny per anar a pagar-los a 

qualsevol oficina bancària o bé per internet. Quan pagueu podeu demanar que us el domiciliïn per altres 

vegades. Qualsevol dubte podeu passar per les oficines de l’ajuntament.  

 

 

DIMARTS 30 DE JUNY 

21:00 h 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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HORARI DE LA BIBLIOTECA DURANT L’ESTIU 
 

Durant el mes de juliol es veurà modificat l’horari habitual de la biblioteca i quedarà definit de la següent 

manera. 

Dia Horari 

DILLUNS De 10:00h a 13:00h 

DIMARTS De 16:00h a 20:30h 

DIMECRES De 10:00h a 13:00h 

DIJOUS De 16:00h a 20:30h 

DIVENDRES De 10:00h a 13:00h 

 
 
Els dissabtes i diumenges la biblioteca romandrà tancada.  

 

MES D’AGOST 

 
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.  

 

A partir del dilluns 24 d’agost l’horari de la biblioteca serà l’habitual que hi ha hagut durant el període 

escolar i que us detallem a continuació: 

 

Dilluns, dimarts, dijous i divendres - De 16:30h a 20:30h 

Dimecres - De 10:00h a 12:00h 

 

Dissabte i diumenge tancat.  

 

TALLERS A LA BIBLIOTECA 

 

Durant el mes de juliol es realitzaran diversos tallers a la biblioteca.  

 

- Taller de word. Iniciació i conceptes bàsic. Recomanat a partir de 10 anys.  

- Taller de punts de llibre. Indicat per nens de 6 a 10 anys.  

- Caixa de lletres. Activitats relacionades amb el món de la biblioteca. Recomanat a partir de 6 anys.  

 

Els tallers es faran en grups en horari de matí o tarda depenent de les inscripcions. 

 

Us podeu inscriure a la biblioteca fins el proper dia 30 de juny. Inici la setmana del 6 de juliol.  



4 

CONCURS PEL LOGO I EL NOM DE LA FESTA JOVE COMARCAL 

 

El 17 d'octubre tindrà lloc a Castellserà la primera edició de la Festa Jove de l'Urgell. Una trobada que 

s'anirà fent anualment a tots els pobles de la comarca organitzada pels ajuntaments de l’Urgell, junt amb el 

Consell Comarcal. S’ha engegat un concurs per buscar nom i logotip per la festa. Us adjuntem les bases. 

 

BASES DEL CONCURS 

 

1. Hi pot participar, de forma individual o col·lectiva, qualsevol jove entre 14 i 35 anys. 

2. Les propostes hauran de ser originals i inèdites.  

3. El logotip pot ser en blanc i negre o en color i es podrà portar en suport paper o digital a les oficines dels 

ajuntaments de la comarca, on s’omplirà una fitxa de participació al concurs, amb les dades personals i de 

contacte.  

4. Es permet un màxim de dos dissenys per participant.  

5. El premi pel disseny guanyador és de 200€.  

6. El termini per presentar propostes finalitza el proper dia 19 de juny.  

7. Les votacions pel concurs es faran de la següent manera: 

- Els diferents dissenys es penjaran en un àlbum de fotos a la pàgina de facebook creada per la 

festa.  

 - El disseny que tingui més “m’agrada” serà el guanyador del concurs. 

- Només es comptabilitzaran les votacions dels perfils que siguin seguidors de la pàgina de la festa 

quan s’acabi el concurs. 

- L’àlbum amb els diferents dissenys es penjarà el dilluns dia 22 de juny i les votacions finalitzaran a 

les 24:00 del 25 de juny.  

- Es donarà el nom del guanyador el dia 26 de juny. 

8. El disseny premiat es quedarà en propietat del Consell Comarcal, el qual en tindrà tots els drets de 

reproducció i difusió gràfica. 

9. El Consell Comarcal es reserva el dret de modificar o canviar qualsevol punt de les bases prèvia 

comunicació a tots els participants.  

10. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases. 

 

AIGUAGIM 

 

Un any més, des de l’Associació de Dones, s’organitzen sessions d’aiguagim a les piscines municipals per 

tothom que vulgui.  

 
DATES:  

Primer torn: del 6 al 23 de juliol  

Segon torn: del 27 de juliol al 13 d’agost  

Horaris de matí (12:00h) i tarda (15:30h) 
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PREUS:  

Un torn - 30 euros  Dos torns - 55 euros 

També hi ha l’opció d’apuntar-se per setmanes. Una setmana 15 euros i dues 25 euros.  

 

MONITORES: 

Ariadna Pons i Judit Martí  

 

INSCRIPCIONS: 

A les oficines de l’ajuntament, des del 15 de juny fins al 3 de juliol. 

Per tal de poder realitzar l’activitat hi ha d’haver un mínim de 10 persones. 

 

 

CONCURS LLETRA HIMNE CLUB ATLÈTIC CASTELLSERÀ 

 

El Club Atlètic Castellserà està treballant en la elaboració d’un himne per la temporada vinent. Per tal de 

crear la lletra han decidit fer un concurs, les bases del qual us deixem a continuació. 

 

BASES DEL CONCURS 

 

1.- La temàtica ha d’estar relacionada amb el C. At. Castellserà. 

2.- Ha de ser original i estar escrit en català. 

3.- L’estructura bàsica de la cançó hauria de constar com a màxim de 4 estrofes i una tornada o bé un text 

escrit en prosa que s’adaptaria a l’estructura requerida. 

4.- La lletra guanyadora passarà a ser propietat del Club Atlètic Castellserà. 

5.- El jurat estarà format per membres de la junta directiva del C. At. Castellserà juntament amb membres 

de les associacions locals. 

6.- El jurat tindrà dret a realitzar petites modificacions dins de la lletra si ho considera oportú. 

7.- El jurat després de deliberar podrà considerar que cap dels treballs presentats siguin vàlids i per tant, 

quedaria el concurs obert per a dates posteriors. 

8.- El premi: 

8.1.- Dues entrades per veure un partit del F. C. Barcelona i dos carnets del C. At. Castellserà de la 

temporada 2015 - 2016. 

8.2.- El nom del guanyador anirà lligat a la lletra en totes les publicacions que hi aparegui. 

9.- Lliurament de la lletra: 

9.1.- Fins el 10 de juliol, en horari d’oficina de l’Ajuntament de Castellserà. 

9.2.- En un sobre tancat on no hi figuri ni noms ni ressenyes que identifiquin a l’autor, tant al sobre 

con als fulls interiors. 

9.3.- La identificació es farà amb el número de registre de l’Ajuntament.  

10.- La participació en el concurs suposa l’acceptació de totes les bases. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 DE MARÇ DE 2015 
 

 
Castellserà, 2 de març de 2015. 
  
A les vint-i-una hores i cinc minuts 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 FOLGUERA;JORDI VICIOSO CANELA; DAVID BARBERO TRULLOLS; ISAAC 
MARTÍNEZ CASTRO; JOSEP M. CASALS BRESCÓ; ARMENGOL VIDAL FOLGUERA i ELISABETH 
SANABRIA LLONCH. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL. 
 
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència el Regidor: David Pradas Gené. 
 
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 ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-sis de gener de dos 
mil quinze, 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: 
 

Teldair Llavorsí Reparació calefacció escoles 791,47 

Zardoya Otis, SA Manteniment ascensor Garuta 1.281,24 

Màgic Raul  Festa Sant Sebastià 544,50 

Nnology Solar Lleida, SLU Enllumenat Camí Fuliola 510,32 

Exclusives Era Material neteja 184,16 

Antonio Vila Naves  Sopar Nadal 305,25 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

Manel Alsina Condal Treballs embornals carretera 399,30 

Agencia Tributaria IRPF 4r trimestre Model 111 4.996,97 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon ajuntament 104,90 

Fax ajuntament 66,07 

Biblioteca  214,59 

Llar d’infants 63,04 

Ascensor ajuntament 34,80 

Consultori mèdic 98,98 

Decathlon Lleida Festes de Nadal 9,96 

La Festa - Miquel Llasera  Festes de Nadal 20,00 

Garcam, SA Embornals i tubs camí fondo 675,92 

Teldair Llavorsí Calefacció escoles 81,80 

Severn Trent Services Planta potabilitzadora 1.143,19 

Ramona Tehàs Hores llar d’infants i desplaçament formació 40,40 

Pardo Gestió Treballs gestoria 520,30 

Repsol Butano, SA Subministrament gas escoles 2.685,85 

Antonio Colomines SLU Material voreres i carrers 47,07 
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China Center Lleida, SCP Carnaval 43,20 

Esmeralda Moreno Honoraris notaria 45,35 

Servei Anàlisi el Pla, SLU Analítiques d’aigua 114,48 

Electro Tarr SCCL Enllumenat públic 218,70 

Pepita Goixart Pascual Desplaçaments gener 19,00 

Pastisseria Jordi Montserrat Festa Sant Sebastià i Carnaval 170,60 

Fuel Iberia SLU Gasoil ajuntament 635,00 

Anivellacions Jacint Alsina Arranjament camí 176,00 

Telefònica de Espanya, SAU 
Targeta enllumenat públic 12,10 

Telefonia mòbil 29,80 

Fusteria Prat-Niña, SL Pavelló i llar d’infants 139,02 

Ascensors F. Sales, SL Manteniment ascensor escoles 313,78 

Marcel Pujol Coll Desplaçaments desembre i gener  81,61 

D. Disseny SCP Agenda cultural novembre - desembre 109,87 

Montse Ges Lazaro Hores Escola bressol 32,80 

Taller Jordi Bosch Reparació camionet 304,40 

Urgell Net SA Recollida escombraries gener 1.891,28 

Sistemas Digitales SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Eduard Segui Ferreteria, SL Cadenats 165,70 

Exclusives Era Material neteja 336,21 

Distribucions Jaume Areny, SL Carnaval 293,53 

Pigot-Dis, SL Carnaval i sala de vetlla 107,89 

Chen Express, SL Carnaval 25,28 

Jordi Borrell Carnaval 64,51 

Magasa Masó Gassó, SA Carnaval 121,50 

Associació Alba Festes de Nadal 18,15 

Absis Informàtica, SL Manteniment programes 589,29 

Correus i Telègrafs Correspondència 49,14 

Endesa Energia 

Camp de futbol 723,11 

Ajuntament 801,60 

La Garuta 508,03 

Sala de vetlla 189,70 

Escola El Terrall 438,31 

Deixalleria 223,22 

Dipòsits municipals 420,70 

Endesa Energia XXI, SLU 

Enllumenat públic - C/Urgell 2.407,37 

Piscines 1.005,66 

La Panera 50,28 

Escorxador 21,34 

Caixa Rènting Rènting centraleta 7,26 

Servi Seguridad Lleida, SL Revisió extintors  977,68 

Fuel Iberia SLU Gasoil consultori mèdic 515,06 

Carme Vidal Festa carnaval 456,80 

Queviures Enriqueta Festa carnaval 584,18 

Carme Vidal Productes neteja 12,75 

Marc Oriol Orpinell Festa carnaval 400,00 

Carles Alsina 
Camins, carrers i voreres 539,55 

Passos elevats 660,00 

Ramon Albert Vilapriñó Festa carnaval 357,00 

Hibu Connect, SAU Pàgines blanques 300,08 
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Magda Vilapriño Saries Desplaçament formació  23,20 

Arenes Bellpuig SL Recebo carrers 143,52 

Localret Aportació any 2014 132,33 

Jordi Rico Miró Tala arbres 990,99 

Pàmies Hortícoles SL Festa carnaval 192,19 

Diari Segre, SLU Subscripció semestral 220,00 

ACM Quota 2015 229,00 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

COSITAL- Diputació Seminari d’actualització jurídica 2015 200,00 

Eva Prat Bellet Hores escola Bressol 13,12 

 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Maria Coll Solé. Obres menors a l’Av. Dr. Borrell, 15. 
Julieta Mill Grastilleur. Obres menors al carrer. Carrer Lleida, 12. 
Ramon Sanchez Areny.  Obres menors al carrer Les Eres, 26. 
Sergi Vidal Bergada. Obres menors al carrer Jacint Verdaguer, 12. 
Xavier Fabregat Giribet.  Obres majors a l’Av. Anselm Clavé, 40. 
Josep Golet Vilella. Obres menors al carrer Joan Maragall. 
Judit Olid Ferro. Obres menors al carrer Major, 10. 
Rafel Lazaro Vidal. Obres menors al carrer Major, 16. 
Ramon Fabregat Batlle. Obres majors al carrer Lleida, s/n. 
 
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 dels comptes de les festes de Nadal i Sant Sebastià. 
Es presenten els comptes de les festes de Nadal i Sant Sebastià amb el següent resum: 
 
 

Festes de Nadal   Festa de Sant Sebastià  

     

INGRESSOS   DESPESES  

     

Regals de Reis       280,00     Panets Ginesta         80,00    

   Panets Rosita         80,00    

Total Ingressos       280,00     Ofrenes            4,74    

   Mag Raul       544,50    

DESPESES     

Torronada       288,60     Total despeses       709,24    

Material parc Nadal       172,94       

Material carrosses       262,34       

Decoració Panera         21,35       

Sopar Reis i Patges       102,91       

Xocolatada Patge Faruk         44,60       

Cursa del pastoret       111,26       

Caramels       110,88       

Caga tió       141,04       

     

Total despeses    1.255,92       

 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de les festes de Nadal i festa de Sant Sebastià. 
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5. Adhesió de l’àmbit territorial de l’ajuntament de Castellserà al GAL Associació Leader de Ponent. 
En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es 
fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva 
presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya 
del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 
2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de 
desenvolupament local. 
 
El GAL Associació Leader de Ponent té per objectiu gestionar el nou programa Leader pel període 2014-
2020 al territori format per tots el municipis de les comarques de les Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell i els 
municipis següents de la comarca del Segrià: Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfarràs, Alfés, Alguaire, 
Almatret, Almenar, Aspa, Corbins, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, la Portella, 
Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Vilanova de la Barca. 
 
El municipi de Castellserà està interessat en participar en el programa Leader 2014-2020. 

 
Per aquest motiu es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Castellserà al territori Leader gestionat 
pel GAL Associació Leader de Ponent. 
 
Segon. Notificar aquest acord al GAL Associació Leader de Ponent. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
6. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir el contracte 
administratiu per a l’explotació del bar del recinte de les piscines municipals i obertura del 
procediment de contractació. 
Atès que s’ha iniciat l’expedient de contractació per tal de poder adjudicar l’explotació del servei de bar del 
recinte de les piscines municipals. 
 
Atès que ha estat redactat el  Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació 
del contracte. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació del servei de bar del recinte de les piscines 
municipals, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació, tot convocant-ne la seva licitació. 
 
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars  que regiran el contracte d’explotació per 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació. 
 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província  i en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè 
durant el termini de vint dies puguin presentar les proposicions que considerin convenients. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
7. Acord per la devolució d’una fiança a l’empresa GINCA S.L. 
Atès que ha estat tramitat l’expedient per la devolució d’una fiança dipositada per l’empresa GINCA SL per 
respondre del contracte d’obra “ Centre Integrat d’atenció a la gent gran. Carrer Lleida, 2a. fase , separata 
B1” 
 
Atès que durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions i que el tècnic municipal ha 
informat favorablement el retorn d’aquesta fiança. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
Procedir a retornar la fiança dipositada  mitjançant aval per GINCA SL de Mollerussa, per respondre del 
contracte referit i per un import de sis mil sis-cents setanta-dos euros amb setanta-nou cèntims 
(6.672,79€). 



10 

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
8. Informe sobre el compliment de terminis per al pagament de factures corresponent al 4t. 
Trimestre de 2014. 
Es presenta al ple de la Corporació l’informe del quart 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 13.363,03 € i factures 
pendents de pagar fora del període legal a final del trimestre per import de  750,95 €.  
Període mig global de pagament a proveïdors: 2,79 dies. 
S’assabenta a la Corporació que el deute de la Generalitat amb el nostre Ajuntament és de 135.895,61 €.                                             
 
9. Decrets d’Alcaldia 
S’assabenta a la Corporació dels  Decrets d’alcaldia següents: 
Decret 1/15.- Adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques FACe de l’administració de 
l’estat.  
Decret 2/15.- Atorgament de poders per a plets. 
Decret 3/15.- Participar en la convocatòria de subvencions per a arranjament de camins amb àrids 
reciclats. 
Decret 4/15.- Aprovació de la modificació del pressupost del projecte per a l’arranjament del camí Linyola 
amb àrids reciclats. 
Decret 5/15.- Aprovació de les liquidacions definitives de les contribucions especials del carrer Joan 
Maragall d’acord amb els costos reals de l’obra executada. 
Decret 6/15.- Inici d’expedient per a l’adquisició d’una aplicació per a mòbils. 
Decret 7/15.- Contractació de l’adquisició de l’aplicació per a mòbils amb Marc Farré Solé de Bellpuig. 
Decret 8/15.- Inici d’expedient per la contractació del servei d’arrencada d’arbres al cementiri i centre 
integrat. 
Decret 9/15.- Contractació del servei per arrencar arbres amb Jordi Rico Miró de Reus. 
Decret 10/15.- Canvi de nom en una activitat ramadera de l’Annex III. 
Decret 11/15.- Participar en la convocatòria de subvencions de l’IEI per l’adquisició de llibres per a la 
biblioteca i d’un escenari. 
 
Intervencions: 
Sr. Josep M. Casals.  Els poders per a plets a qui s’han atorgat? 
 
Respon el Sr. Marcel Pujol dient que s’han atorgat als advocats que han de defensar el contenciós 
interposat pel pagament de la quota a l’AMI. 
 
Sr. Armengol Vidal. Ha variat molt el pressupost de l’arranjament de camins amb àrids reciclats? 
 
Sr. Marcel Pujol. No. S’ha agafat el projecte que disposaven de l’anterior convocatòria de subvencions i 
s’ha adequat bàsicament amb la variació de l’IVA. En aquesta convocatòria la subvenció només cobreix 
l’àrid i no s’hi pot incloure el transport. 
 
Josep M. Casals. Les liquidacions definitives de les contribucions especials han variat molt? 
Sr. Marcel Pujol. L’adjudicació de les obres es va fer per un preu inferior al de licitació i les contribucions 
especials s’han repartit d’acord amb aquest import que ha estat el cost definitiu de la urbanització.  
 
Sr. Armengol Vidal. L’aplicació de mòbil per a que és? 
 
Sr. Marcel Pujol. És una aplicació que contindrà informació municipal amb accés des de mòbil.  
 
10. Precs i preguntes. 
 
En aquesta sessió no s’ha fet cap prec ni pregunta. 
 
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 vint minuts, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE MARÇ DE 2015 
 

 
Castellserà, 30 de març de 2015. 
  
A les vint-i-una hores i cinc minuts 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; JORDI VICIOSO i CANELA; DAVID PRADAS i GENÉ; ISAAC 
MARTÍNEZ i  CASTRO; JOSEP M. CASALS i BRESCÓ;  i ELISABETH SANABRIA i LLONCH. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteixen  a aquesta sessió i excusen la seva absència els Regidors: Sr. Armengol Vidal Folguera i 
Sr. David Barbero Trullols.   
 
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 ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data dos de març de dos mil 
quinze, 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: 
 

Carburants Bellcaire SA Carburants camionet 254,59 

Antonio Colomines SLU Material festes 58,08 

Ajuntament de Castellserà Nòmines febrer 10.975,64 

Pastisseria La Ginesta Festa Sant Sebastià 185,52 

Magda Vilapriñó Sàries Desplaçament febrer 7,60 

Àrids Roma SAU Passos elevats 1.350,00 

Tintoreria Sales Festes 18,50 

Tecnol,SA Material per carrers 123,60 

Fed. de Municipis de Catalunya Quota associat 222,78 

Pepita Goixart Pascual Formació i desplaçament 21,00 

Fidela Plana Ribe Pintura 46,16 

Conf. Hidrográfica del Ebro Cànon anualitat 2014 4.300,07 

Mercè Carbonell Xerrada evolució del pes en les dones 79,00 

Lídia Vilanova Torres 
Material oficina 19,00 

Material festes 411,30 

Cooperativa Ivars Insecticides carrers 273,35 

Miravall energies SL Llenya per festes 227,96 

Sistemas Digitales SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Taller Jordi Bosch Reparació camionet 12,10 
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Ricardo Palà Calvo Procurador contenciós 263,48 

Rodríguez Ros - Advocats Advocat Contenciós 5.614,40 

Antonio Colomines SLU Material per carrers 3,51 

Urgell Net Recollida escombraries febrer 4.921,28 

Teldair Llavorsí Plaques solar escola El Terrall 435,60 

Teldair Llavorsí Reparació camp de futbol 250,53 

OAGRT Permís d’obres arranjament balcó 31,05 

Correus i Telègrafs Correspondència 41,65 

Exclusives ERA Material neteja 124,63 

Pardo Gestió SL Treballs gestoria 480,37 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

Telefònica de España SAU 

Telèfon ajuntament 53,67 

Fax ajuntament 32,55 

Biblioteca 53,58 

Biblioteca 53,58 

Llar d’infants 30,61 

Ascensor ajuntament 17,40 

Consultori mèdic 49,81 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic desembre 107,99 

Arum Serveis Ambientals SCP Certificat convocatòria ajut 51,00 

Jordi Morera Prat Projecte canvi lluminàries 593,64 

Justo Ojeda Oro Restauració balcó ajuntament 830,06 

Xavier Altarriba Tugues Restauració balcó ajuntament 1.219,76 

Antonio Colomines SLU Tacs metàl·lics 5,23 

Ajuntament de Castellserà Nòmines març 11.249,59 

Tresoreria Seguretat Social Quotes gener 5.711,00 

 
 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Victoria Mata Petit - Obres menors a l’Av. Dr. Borrell, 21. 
M. Dolors Coll Caballol - Construcció mur de contenció de terres. Polígon 15, parcel·la 106. 
Josep Golet Vilella - Obres menors al Carrer Joan Maragall. 
Ramiro Ballebrera Marsiñach - Obres menors al Carrer Ponent, 21. 
Casimiro Condal Bernaus - Pintar la façana. Plaça Gaudí, 9. 
 
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. Acord de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 
Lleida. 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2014, el Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de 
l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, va encarregar al Comitè Executiu la realització de les 
actuacions oportunes per a la modificació dels Estatuts d’aquest Consorci per a la seva adaptació i 
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actualització a la normativa de vigent aplicació. 
 
Atès que en data 27 de gener de 2015, la Generalitat va adoptar l’Acord de Govern 9/2015, pel qual 
s’aprova la modificació dels Estatuts, entre altres, d’aquest Consorci, en els termes que figuren en 
document annex que inclou l’expedient. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Ratificar l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 
Lleida, aprovats per la Generalitat en data 27 de gener de 2015, per acord de Govern 9/2015. 
 
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
5. Decrets d’Alcaldia. 
 
S’assabenta a la Corporació dels  Decrets d’alcaldia següents: 
 
Decret 12/15.- Canvi de nom activitat annex III. 
Decret 13/15.- Atorgament de llicència per servei telefònic mòbil d’ús públic. 
Decret 14/15.- Inici expedient per la gestió del bar del recinte de les piscines. 
Decret 15/15.-  Autorització per la col·locació de caixes niu per ocells. 
Decret 16/15.-  Per a participar en la convocatòria de subvencions de la Diputació de Lleida per a la gestió 
sostenible de l’energia. 
Decret 17/15.-  Aprovació de la liquidació de l’exercici 2014. 
Decret 18/15.-  Inici d’expedient per a l’arranjament del balcó de l’edifici Ajuntament. 
Decret 19/15.-  Denegació d’ampliació d’una explotació porcina per canvi d’annex. 
Decret 20/15.-  Adjudicació de les obres d’arranjament del balcó a Construart Grup de Castellserà. 
Decret 21/15.- Aprovació inicial del projecte de “Canvi de lluminàries d’enllumenat públic existent, zona 
sud” 
Decret 22/15.- Inici d’expedient per a l’arranjament de persianes. 
Decret 23/15.-  Adjudicació de l’arranjament de persianes a Jordi Borrell Alsina de Castellserà. 
 
 
6. Precs i preguntes. 
 
En aquesta sessió no s’ha fet cap prec ni pregunta. 
 
 
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 deu minuts, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 D’ABRIL DE 2015 
 

 
Castellserà, 27 d’abril de 2015. 
  
A les vint-i-una hores i cinc minuts 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; JORDI VICIOSO i CANELA; DAVID PRADAS i GENÉ; 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 Sr. David Barbero Trullols. 
 
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 ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data trenta de març de dos mil 
quinze, 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: 
 

Allianz Seguros Assegurança RC 432,56 

Proquinet, SL Material neteja 116,16 

D. Disseny SCP Agenda cultural gener - febrer  109,87 

Repsol Butano, SA Subministrament gas escoles 2.583,80 

BigMat Ochoa, SL Material per jardins 400,35 

Pepita Goixart  Desplaçaments març 26,60 

Laiccoma Analítiques d’aigua 34,80 

Consell Comarcal Urgell Assessorament urbanístic novembre 323,98 

Serveis Caranyut Control plaga coloms 544,50 

Fusteria Prat-Niña SL Esplai i oficines ajuntament 138,28 

Lyreco España, SA Material oficina 148,76 

FuelIberia SLU Gasoil calefacció ajuntament 715,00 

Anivellacions Jacint Alsina Arquetes 110,00 

BigMat Ochoa, SL Material per jardins 91,95 

Correus i Telègrafs Correspondència 69,89 

Sistemas Digitales SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Carles Alsina Clavegueram 405,90 

Endesa Energia XXI 
Piscines 60,98 

Escorxador 21,54 

Jordi Borrrell Alsina Arranjament persianes ajuntament 1.936,19 

Ferrer Ojeda  Seguros Assegurança Festa Bandoler 385,00 

Poly Klyn, SL Excavacions arqueològiques 73,21 
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Securitas Seguridad, SA Seguretat festa jovent 233,35 

Carburants Bellcaire SA Combustible camió 283,00 

Mercè Carbonell Badia Xerrada nutrició 79,00 

Endesa Energia SAU 

La Garuta 500,18 

Escola El Terrall 406,16 

Camp de futbol 674,51 

Sala de vetlla 172,20 

Deixalleria 199,21 

La Panera 46,26 

Consultori mèdic 67,49 

Local Associació de dones 43,74 

 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Anna Escolà Segarra. Obres menors al carrer Major - Plaça Sardana. 
Jordi Serra Farré. Obres menors al carrer Major, 28 
Jordi Boncompte Polo. Obres menors a l’Av. Esport, 14. 
Jordi Pons Vilaltella. Obres menors a l’Av. Dr. Borrell, 6. 
 
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 dels comptes de la festa de carnestoltes. 
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de la festa de carnestoltes 2015 que resumits són els següents: 
 

COMPTES CARNESTOLTES 2015 

     

INGRESSOS   DESPESES  

Tiquets sopar 2.336,00 €  Berenar Panera 182,82 € 

TOTAL INGRESSOS 2.336,00 €  Premis concurs 610,00 € 

   Sopar 2.322,97 € 

   Detalls desfilada infantil 43,20 € 

   Disco mòbil 474,51 € 

   Animació infantil 423,50 € 

   Decoració pavelló 25,28 € 

   TOTAL DESPESES 4.082,25 

 
5. Ratificació del Decret d’Alcaldia 26/2015. 
Atès que en data 9 d’abril de 2015 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació: 
 

“DECRET 26/2015 
Atesa la publicació de l’Ordre EMO/47/2015, de 12 març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment 
territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015. 
Atès que ens interessa participar en aquesta convocatòria de subvencions per dur a terme programes de 
foment del turismes. 
RESOLC 
Primer. Assumir el compromís de dur a terme el projecte de foment territorial del turisme redactat pel 
Consell Comarcal de l’Urgell, en cas que aquest sigui inclòs en la convocatòria EMO/47/2015, de 12 de 
març. 
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Segon. Que l’ajuntament de Castellserà assumirà el finançament del 50% del cost del seu projecte 
específic, més el 50% de la part comuna distribuïda atenent al nombre d’habitants del municipi. 
Tercer. Que l’ajuntament de Castellserà disposa d’un dret suficient sobre l’immoble on s’executa l’actuació. 
Quart. Que el present Decret es ratifiqui pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es convoqui.” 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 26/2015 referit anteriorment. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat  de tots els reunits. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Josep M. Casals. Aquest pla de foment del turisme, que inclou per al municipi de Castellserà? 
 
Sr. Marcel Pujol. Hi ha un eix vertebrador que és la creació de la marca Urgell com a marca turística que 
permeti reconèixer el territori. Tot plegat basat en una aplicació mòbil que fa que el turisme de cada poble 
s’expliqui pels mateixos habitants del municipi. Aquesta és una eina genèrica per totes les poblacions.  
També inclou panells informatius a nivell turístic de tots els monuments dels municipis amb codis QR que 
permetran veure els edificis per dins quan aquests es trobin tancats.  
A part hi ha tot un seguit de programes com ara xerrades, tallers, conferències... que formen part del Pla 
de Foment del Turisme elaborat pel Consell Comarcal, alguns dels quals podrien tenir lloc a Castellserà.  
 
Sra. Elisabeth Sanabria. Està lligat aquest pla al Consorci d’Ocupació Local? 
 
Respon el Sr. Alcalde en sentit negatiu. 
 
6. Aprovació del compte general de l’exercici 2014. 
Vist el contingut dels articles 172 i 174 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
Locals, es dona compte al Ple de la Corporació de l’estat de la Liquidació que inclou el compte general 
corresponent a l’exercici de 2014 la qual va ésser aprovada per Decret de  l’alcaldia de data 4 de març de 
2015. 
 
Atès el que preveu l’article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 17 de març de 2015, va informar 
favorablement el Compte General del Pressupost, així com el Balanç de Situació de l'Ens Local a 
31.12.20134 
 
Atès que en el B.O. de la Província núm. 56 de data  23 de març de 2015, apareix l’edicte exposant al 
públic els comptes de 2014 i que transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat 
reclamacions. 
 
Als efectes de continuar l’expedient d’aprovació dels comptes de 2014 es proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, que presenten el següent resum: 
 
a) Respecte al Romanent de tresoreria: 
 
ROMANENT DE TRESORERIA 
Fons líquids  110.495,33 
Drets pendents de cobrament pressupost corrent. 234.680,78 
Drets pendents de cobrament pressupostos tancats. 85.783,16 
Drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostaries. 2.248,66 
DRETS PENDENTS  DE COBRAMENT. 322.712,60 
 
Obligacions pendents de pagament pressupost corrent. 157.951,13 
Obligacions pendents de pagament pressupostos tancats.   6.605,37 
D'altres operacions no pressupostaries. 17.865,23 
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OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT. 182.421,73 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 250.786,20 
Saldos de dubtós cobrament -25.512,57 
Excés de finançament afectat 0,00 
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS 225.273,63 
 
b) Respecte al BALANÇ DE SITUACIO DE L'ENS LOCAL A 31.12.2014, i una vegada introduïts els 
moviments que afecten al compte 100 de patrimoni, presenta el següent resum: 
 
ACTIU 
INMOBILITZAT  
Inversions destinades a l’ús general 
200 Terrenys i Bens naturals 93.105,00 
201 Infraestructura i bens destinats  a ús general. 1.751.398,00 
209 Patrimoni històric. 134.404,63 
Immobilitzat material 
220 Terrenys i bens naturals. 308.011,09 
221 Construccions 4.151.592,64 
222 Instal·lacions tècniques  795.488,49 
223 Maquinària 28.048,97 
224 Utillatge 25.407,33 
226 Mobiliari 124.326,19 
227 Equips pel tractament d’informació. 28.117,43 
229 Altre immobilitzat material 62.621,09 
225 Automòbil 19.341,75  
-282 Amortització acumulada immobilitzat. -1.295.425,38 
Inversions financeres permanents 
250 Inversions financeres permanents en capital.   7.212,15 
ACTIU CIRCULANT 
430 Deutors drets reconeguts, pressupost  corrent. 234.680,78 
431 Deutors drets reconeguts, pressupostos tancats 150.419,60 
439 Drets cancel·lats exercicis tancats -64.636,44 
440 Deutors per IVA. repercutit 318,13 
449 Altres deutors no pressupostaris 612,08 
470 Hisenda pública, deutora per diversos conceptes 1.380,04 
472 Hisenda Pública, IVA suportat -61,59 
490 Provisió per insolvències -25.512,57 
TRESORERIA 110.495,33 
TOTAL GENERAL 6.641.344,74 
 
PASSIU 
FONS POPIS 
100 Patrimoni. 2.549.123,85 
120 Resultats d’exercicis anteriors 3.484.661,45 
129 Resultats de l’exercici 70.290,13 
CREDITORS A LLARG TERMINI 
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 286.814,47 
171 Deutes a llarg termini  64.064,50 
180 Fiances a llarg termini. 1.803,04 
CREDITORS A CURT TERMINI 
520 Deutes a curt termini amb entitats bancàries 1.620,69 
521 Deutes a curt termini 2347,92 
560 Fiances rebudes a curt termini  3.441,86 
400 Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost corrent. 157.951,13 
401 Creditors obligacions reconegudes. Pressupostos tancats 6.605,37 
410 Creditors per IVA suportat 1.374,73 
414 Ens públics creditors per recaptació de recursos 0,00 
419 Altres creditors no pressupostaris 0,00 
475 Hisenda pública, creditora per diversos conceptes 5.527,85 
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476 Organisme de previsió social, creditors. 5.717,75 
477  IVA Repercutit 0,00 
TOTAL GENERAL 6.641.344,74 
 
c) En quan als comptes d’organismes autònoms, així com de societats mercantils, són inexistents. 
 
Segon. Retre el compte general com a resultat de l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb el que determina la legislació vigent. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat  de tots els reunits. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Marcel Pujol. Per respondre la pregunta que se’ns havia fet en anteriors sessions sobre el percentatge 
d’inversió realitzat durant el 2014, aquest representa un 129% respecte de la inversió pressupostada. S’ha 
descomptat del pressupost l’obra de la urbanització de l’Av. Esport que no s’ha realitzat perquè el PUOSC 
de 2014 va posposar les subvencions d’aquest any. 
 
Sr. Josep M. Casals. Nosaltres pel que fa als comptes com sempre i donarem suport. Es reflecteix la 
realitat comptable i per tant hi estem d’acord . 
 
7. Aprovació dels models de declaració del registre d’interessos. 
Atès que prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració sobre causes 
de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos econòmics o que els pugui 
proporcionar, i també s’ha de fer la declaració dels béns patrimonials. 
 
Atès que ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la 
corporació, s’han d’inscriure en el registre d’interessos i se n’ha de donar publicitat 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de causes de 
possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, 
els quals s’adjunten a l’expedient. 
 
Segon. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no s’adopti un nou 
acord plenari que els modifiqui. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
8. Aprovació del padró fiscal de la taxa de clavegueram 2015. 
Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any 2015. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord : 
 
Primer.- Aprovar el padró  de la taxa de clavegueram de l’any 2015. 
 
Segon.- El padró fiscal s’exposarà 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 estarà a disposició dels interessats en la secretaria de 
l’ajuntament en hores d’oficina. 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
9. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions locals del 24 de maig 
de 2015 
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 24 de 
maig de 2015 per a les eleccions locals, convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es 
convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla pel 24 de maig de 2015.  
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a 
cadascuna s’indica. 
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TITULARS 
President: M. Pilar Bureu Jala 
1r.Vocal: Marc Huguet Cercós 
2n.Vocal: Irene Badia Folguera 
 
SUPLENTS 
De President: Sonia Lunar Calero i Marina Garrell Llopis 
De 1r.Vocal: Miquel Eres Pedrós i Maria Coll Solé 
De 2n.Vocal: Juan Carlos Martínez Blázquez i Jordi Canela Ramon 
 
També s’acorda comunicar aquest resultat a la Junta Electoral de Zona de Balaguer. 
 
10. Proposta d’acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del consorci català pel 
desenvolupament local. 
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per acord de data 17 de setembre de 2009, va 
aprovar la modificació dels Estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada configurant- la 
com un servei especialitzat de central de contractació per tal de donar servei als ens locals de Catalunya. 
Que amb la creació de la Central de Compres del CCDL es pretén ampliar la prestació de serveis i 
subministraments en interès públic dels ens locals, especialment pel que fa als municipis més petits que 
sovint no poden accedir a les prestacions i condicions que s’ofereixen als més grans.  
Així mateix, es vol aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses, aportant una millora en les 
condicions de compra a través de l’aprofitament de l’economia d’escala i la oferta d’un ampli catàleg de 
bens i serveis. 
Aquesta adquisició de bens i serveis a través de la Central de Compres del CCDL aporta una simplificació 
dels tràmits administratius a través de l’eliminació dels tràmits de licitació i adjudicació pels ens locals de 
Catalunya. 
Això no obstant, l’ adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar 
totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat 
destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.   
FONAMENTS DE DRET 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) que regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals 
mitjançant els corresponents acords. 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  
3.  Article 25.2.I de la Llei 7/1985 de 2 d’abril  que regula el funcionament i competències de l’Ajuntament 
 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, aquest 
Ajuntament proposa l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci català 
pel desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de bens i contractació de serveis 
a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel 
mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de l’adquisició dels béns o contractes dels serveis.  
 
Segon.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als efectes d’interlocució 
amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local al Sr. Marcel Pujol Coll.  
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
Intervencions: 
Sra. Elisabeth Sanabria. Que inclou aquest sistema? 
Sr. Marcel Pujol. L’Associació Catalana de Municipis ha posat en marxa un sistema central de compres. 
Ells treuen a concurs un seguit de productes que creuen poden interessar als ajuntaments i les empreses 
interessades fan una oferta pels seus productes. Actualment a la central de compres es pot adquirir 
electricitat, gas, paper, impressores o vehicles. S’està treballant per ampliar-ho.  
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Amb aquest acord ens adherim a la central perquè en cas que vulguem comprar, ho puguem fer sense 
haver d’acordar-ho expressament per cada compra en concret.  
 
11. Acord per l’adjudicació del contracte per la gestió i explotació del bar situat a les instal·lacions 
de les piscines municipals. 
Atès que amb data 2 de març de 2015, mitjançant acord de Ple, es va aprovar l’expedient de contractació 
juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives particulars,  per a l’adjudicació del contracte de 
gestió i explotació del servei de bar del recinte de les piscines municipals, per procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària. 
 
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient. 
 
Atès que en data 20 d’abril de 2015 es va constituir la Mesa de contractació, i va realitzar proposta 
d’adjudicació a favor de Ester Vilalta Domínguez. 

 
Atès el que es disposa en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
 
Es proposa l’adopció del següent acord : 
 
Primer.- Adjudicar a Ester Vilalta Domínguez, el contracte de gestió i explotació del bar del recinte de les 
piscines municipals, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació ordinària, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars. 
 
Segon.- Requerir a l’adjudicatària perquè aporti la fiança definitiva xifrada en mil  euros.  
 
Tercer.- Citar a l’adjudicatària perquè el dia i hora que oportunament s’indicarà concorri a formalitzar el 
contracte administratiu corresponent. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que han pres part en la licitació i 
que no han resultat adjudicataris. 
 
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
12. Decrets d’Alcaldia. 
S’assabenta a la Corporació dels  Decrets d’alcaldia següents: 
Decret 24/15. De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per dur a terme l’arranjament dels 
vestidors del camp de futbol. 
Decret 25/15. Aprovació inicial del projecte d’ampliació dels consultori mèdic municipal. 
Decret 26/15. Compromisos per dur a terme el projecte de foment territorial del turisme, redactat pel 
Consell Comarcal de l’Urgell. 
Decret 27/15. Aprovació del pla pressupostari pel període 2015-2018. 
Decret 28/15. Concessió de llicència d’obres a Vodafone Espanya SAU per la instal·lació d’una estació de 
telefonia mòbil. 
Decret 29/15.Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per participar en la convocatòria d’ajuts per 
al funcionament i administració dels consultoris locals, any 2015.  
 
13. Precs i preguntes. 
Sra. Elisabeth Sanabria. Com està el tema dels desfibril·ladors? 
Sr. Marcel Pujol. Disposem de diferents pressupostos i tenim demanada la subvenció a la Diputació de 
Lleida. 
 
Sr. Armengol Vidal. Al carrer Joan Maragall hi ha dos punts on l’aigua queda entollada. També al pas 
elevat que es fer al final del carrer Migdia hi queda aigua entollada. 
Sr. Marcel Pujol. Ho mirarem.  
 
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 vint-i-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 DE MAIG DE 2015 
 

 
Castellserà, 25 de maig de 2015. 
  
A les vint-i-dos 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; JORDI VICIOSO i CANELA; DAVID PRADAS i GENÉ; 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 Sr. David Barbero Trullols. 
 
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 ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-set d’abril de dos 
mil quinze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
Intervencions: 
Sra. Elisabeth Sanabria.  Pel que fa al punt tretzè, precs i preguntes, quan vaig preguntar com estava el 
tema dels desfibril·ladors em vas dir que havíem comprat els mateixos que tenien al Consell Comarcal i a 
l’acta no es reflecteix així. 
 
Sr. Marcel Pujol. Els desfibril·ladors encara no s’han comprat, s’han mirat pressupostos i s’ha escollit el 
pressupost més econòmic que coincideix amb la mateixa empresa “Neosalus” que és on el Consell 
Comarcal de l’Urgell va adquirir els seus. Aquest pressupost és el que s’ha tramés a la Diputació de Lleida 
per a demanar la subvenció. 
 
Sr. Armengol Vidal. Qui a de mirar el problema de l’aigua entollada al carrer Joan Maragall? 
 
Sr. Marcel Pujol. Ho miraran els tècnics del Consell Comarcal juntament l’empresa executora de les obres. 
 
 
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el següents pagaments: 
 
 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon ajuntament 52,24 

Fax ajuntament 30,18 

Biblioteca  107,16 

Llar d’infants 28,73 

Ascensor ajuntament 17,40 

Consultori mèdic 49,81 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic febrer 246,84 

Raibor Espectacles, SL Festa jovent 1.875,50 
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Urgell Net SA Gestió deixalleria 2013 i 2014 9.815,86 

Fundació Thao Programa Thao 2.879,80 

Garcam SA Clavegueram 1.565,56 

Ajuntament de Castellserà Nòmines abril 11.096,94 

Tresoreria Seguretat Social Seguretat social març 5.720,39 

Telefònica de Espanya, SAU 
Targeta enllumenat públic 12,10 

Telefonia mòbil 33,05 

Chek Risc Prevenció riscos laborals 542,90 

Restaurant 2007 Dinar comissió 302,50 

Fusteria Prat -Niña SL 
Llar d’infants 55,99 

Magatzem 55,86 

Distribucions Areny, SL Aigua puntaires 79,18 

Severn Trent 
Planta potabilitzadora 1.007,86 

Reparació planta potabilitzadora 692,63 

Ferreteria Baró SCP Material vari 45,67 

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

Nuria Rubio Rodríguez Farmaciola 31,20 

Sistemas Digitals SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Correus i Telègrafs Correspondència 99,00 

Pintures Grau, SL Escola El Terrall 11,68 

Antonio Colomines SLU 
Material per arranjament voreres 102,05 

Material festival escola 77,44 

Exclusives Era Productes de neteja 140,12 

Flors Julita 
Protocol 75,00 

Rams festes 90,00 

Endesa Energia SAU 

Local associació dones 155,29 

Casal d’avis 51,81 

Enllumenat públic c/ ponent 751,79 

Potabilitzadora 433,66 

Consultori mèdic 74,29 

 
 
Intervencions: 
Sra. Elisabeth Sanabria. Pel que a la factura del programa Thao voldria saber en què repercuteixen 
aquests diners a l’escola i que inclou aquest programa. 
 
Sr. Marcel Pujol. Aquest és un programa que ja s’havia fet una altra vegada i es refereix bàsicament a 
hàbits saludables en la alimentació. Inclou diferents activitats que estan subvencionades per la Diputació 
de Lleida, xerrades, material didàctic, etc. 
Abans d’iniciar el programa es va parlar amb l’escola i es va presentar la proposta al Consell Escolar. 
Aquest la va acceptar. 
 
Sr. Armengol Vidal. Com és que la factura de telefonia de la biblioteca té un cost tan elevat? 
 
Sr. Marcel Pujol. A la biblioteca hi ha tres línies, 2 línies telefòniques de ADSL i una per a l’ascensor.  
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3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Ramon Argelich Oromí. Obres menors al carrer Santa Maria. 
Francesc Torres Escudero. Obres menors al carrer Llibertat, 19. 
Fercan SCP. Obres menors al carrer J. Benet. 
Maricel Cendrós Golanó. Obres menors al carrer Montsec. 
Maria Piqué Guixé. Obres menors al carrer Llibertat, 33. 
 
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. Acord per l’adhesió a l’addenda del conveni de col·laboració de data 10 de juny de 2010 entre el 
Consorci Localret i Telefònica SAU.  
Atès que el passat trenta de març de 2015 es va signar entre Localret i Telefònica, l’addenda al Conveni 
de col·laboració de data 10 de juny de 2010, que aprovada pel Consell d’Administració del Consorci 
Localret el passat 4 de març de 2015. 
 
Atès que el contingut d’aquesta addenda s’aplicarà a tots aquells Ajuntaments que haguessin formalitzat la 
seva adhesió als Convenis de 2001 o 2010, en la mesura que també s’adhereixin a aquesta. 
 
 Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Adherir-nos a l’addenda del conveni de col·laboració signat el 10 de juny de 2010 entre el Consorci 
Localret i Telefònica Espanya SAU per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya, i 
que fou signada el passat 30 de març de 2015. 
 
Segon. Comunicar aquest acord d’adhesió al Consorci Localret. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
5. Acord per la elecció de Jutge de Pau titular i substitut. 
Atès que els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut han estat anunciats mitjançant edicte que es va 
inserir al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 65 
de data 17 d’abril de 2015, amb un període d’exposició pública de vint  dies hàbils. 
 
Atès que durant aquest termini s’han presentat dues sol·licituds, una per a cada càrrec. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Procedir a l’elecció de Jutge de Pau titular i substitut d’aquest municipi i elegir per aquests càrrecs 
a: 
 
Jaume Fité Utges, Jutge de Pau titular. 
Sebastià Fusté Ortiz, Jutge de Pau substitut. 
 
Segon. Fer constar que reuneixen les condicions de capacitat i compatibilitat per als càrrecs esmentats. 
 
Tercer. Fer tramesa d’aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.  
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
6. Decrets d’Alcaldia. 
S’assabenta a la Corporació dels  Decrets d’alcaldia següents: 
 
Decret 30/2015. Per sol·licitar subvenció a la Direcció de Joventut per al projecte “Suma’t a Castellserà”. 
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Decret 31/2015. Per sol·licitar subvenció a la Diputació de Lleida per al servei de salvament i socorrisme, 
campanya piscines estiu 2015. 
Decret 32 i 33/2015. Tràmit de caducitat de llicències d’obres 
 
Intervencions: 
Sr. Josep M. Casals. Que és el projecte Suma’t? 
 
Sr. Marcel Pujol. És com s’anomena el pla local de joventut per aquest any 2015. 
 
Sr. Armengol Vidal. Que hi ha en aquest pla? 
Sr. Marcel Pujol. El pla disposa d’un programa d’activitats a realitzar durant l’any 2015. Entre aquestes hi 
ha la festa comarcal que aquest any es farà a Castellserà, el parc de Nadal, torneig de futbol set, festa 
llepa’m lo peu, i jornades de treball voluntàries. 
 
 
7. Precs i preguntes. 
Sr. Josep M. Casals.  L’origen de la fuita d’aigua al pati de l’escola on es trobava? 
 
Sr. Marcel Pujol. Fins al pati arribava un tub de plom que només estava aixafat i perdia aigua. Es va buscar 
la connexió d’aquest tub a la xarxa i es va trobar a l’Av. Sant Sebastià. Des d’aquest punt és va fer la 
desconnexió del tub de plom per solucionar la fuita. 
 
 
 
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-dos hores i quinze minuts, del que com a secretària en dono fe. 


