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Full informatiu núm. 89                                        Març 2016 

 
 
Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full número 89, amb les actes dels plens ordinaris i extraordinaris celebrats des del juny 

de 2015 fins al gener de 2016. Aprofitem l’avinentesa per demanar-vos disculpes pel retard en l’enviament 

de les actes. Intentarem passar-vos informació cada un o dos mesos per tal de tenir-vos informats de tota 

l’activitat a l’ajuntament. Us recordem que també podeu rebre el full informatiu per correu electrònic, només 

fa falta que ens ho comuniqueu a les oficines de l’ajuntament. 

 

REVISIONS DE GAS A LES CASES 

 

Arrel d’alguns problemes amb persones que passen a revisar les instal·lacions de gas de les cases, us fem 

arribar la informació contrastada amb l’empresa Repsol Butà.  

Totes les instal·lacions de gas butà de les cases necessiten una revisió cada quatre anys. Repsol Butà 

disposa del telèfon dels seus usuaris i quan la instal·lació ha de passar revisió, els truca i guarda un dia i 

una hora per passar-la. És a dir, els tècnics oficials de l’empresa Repsol Butà sempre passen amb cita 

prèvia concertada amb vosaltres i s’identifiquen abans de revisar la instal·lació. Si no heu concertat cap 

cita ja sabreu que les persones que passen no són de Repsol Butà.  

 

APLICACIÓ MÒBIL DE CASTELLSERÀ 

 

Com ja sabeu, des del mes de juliol de l’any passat tenim a disposició de tothom que ho vulgui l’aplicació 

mòbil de Castellserà, amb agenda d’actes, informació i contacte amb els equipaments municipals i les 

empreses i comerços locals i també un apartat d’avisos.  

Us volem demanar disculpes donat que a finals d’any hi va haver problemes amb els avisos, que no 

arribaven a tots els dispositius mòbils. L’empresa hi ha estat treballant i a hores d’ara arriben als 95% dels 

usuaris. En tot cas, tots aquells que no tingueu l’aplicació actualitzada l’hauríeu d’actualitzar per tenir 

l’última versió i evitar problemes.  

CASA DE 
LA VILA 
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CONSULTORI MÈDIC 

 

Com ja us vam fer saber fa poc, les visites al consultori s’han regulat mitjançant la cita prèvia. Per tal de 

demanar hora per al metge o per a l’infermer, ho podeu fer de dues maneres: 

 

Per telèfon - Trucant al 933 628 901 o al 902 111 444. De dilluns a divendres de 8:00h a 22:00h.  

Per internet - Entrant a la web www.gencat.cat/ics o bé a l’enllaç que s’ha posat a la web de l’ajuntament 

www.castellsera.cat. Durant les 24 hores del dia tot l’any.  

 

Les urgències s’atendran a partir de les 12:30h cada dia i també, a partir de les 12:30h s’atendran els nens 

i nenes amb malalties lleus per les quals no sigui necessari anar al pediatra. En aquest cas s’atendran 

sense cita prèvia.  

 

Per altra banda també us comuniquem, que en breu començaran les obres d’ampliació del consultori 

mèdic, amb la construcció d’una sala annexa al despatx de l’infermer que s’habilitarà com a sala de cures i 

de tractaments de curta durada. És probable que algun dia es canviï el lloc de visita de l’infermer, us 

mantindrem informats. Esperem que les obres no causin moltes molèsties als usuaris del servei.   

 

CONSULTA FESTA MAJOR 

 

El passat diumenge 28 de febrer, va tenir lloc la consulta popular per decidir sobre les dates de la Festa 

Major. Amb una participació del 22,70% dels empadronats al municipi, els resultats van ser els següents: 

 

- Cap de setmana del 15, 16 i 17 de juliol - 60 vots (29,70%) 

- Cap de setmana del 22, 23 i 24 de juliol - 139 vots (68,81%) 

- Vots en blanc - 2 vots (0,99%) 

- Vots nuls - 1 vot (0,5%) 

 

Tal com vàrem dir es tractava d'una consulta vinculant, per tant la Festa Major es celebrarà els dies 22, 23 

i 24 de juliol. Des de l'ajuntament volem agrair a tothom que hi va participar i va fer possible la jornada. 

 

 

APARCAMENTS A LES VORERES 

 

Són molts els dies que els veïns i veïnes de Castellserà que van caminant per la vorera, es troben amb un 

cotxe aparcat al damunt que els fa baixar al carrer o a la carretera. Des de l’ajuntament us demanem el 

màxim respecte pels vianants i per tant, que no s’aparqui damunt de les voreres per deixar pas a totes les 

persones que vagin a peu. També us demanem que no s’aparqui en passos de zebra o rampes per a 

minusvàlids. Per altra banda cal recordar que al carrer Llibertat només es pot aparcar a un dels costats. És 

habitual el pas de camions i autocars i els vehicles mal estacionats dificulten el pas.  

http://www.gencat.cat/ics
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 29 DE JUNY DE 2015 
 

 
Castellserà, 29 de juny de 2015. 
  
A les vint-i-dos hores i deu 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 PRADAS GENÉ; JUAN 
BONCOMPTE SOLÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; JUDIHT MARTÍ BORDA; GEMMA BADIA FUSTÉ. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteix  a aquesta sessió i excusa la seva absència el  Sr. Roger Comelles Viladrich. 
 
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 constitutiva de la corporació. 
Sotmesa que ha estat a consideració de la corporació l’acta de la sessió de constitució del nou Ajuntament 
de data tretze de juny de dos mil quinze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació. 
Atès que cal establir el règim de sessions del ple municipal, fixant quan es faran sessions ordinàries i 
assenyalant igualment el dia i hora de celebració. 
 
Atès el que es disposa en els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals.  
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Establir el següent règim de sessions per al ple municipal: 
Periodicitat dels plens ordinaris: mensual a excepció dels mesos de juliol, agost i desembre. 
Primer ple ordinari: 28 de setembre de 2015. 
Dia establert: últim dilluns del mes, si fos festiu, el dilluns següent. 
Hora: a les deu del vespre durant els mesos de maig a octubre ambdós inclosos i la resta de mesos  a les 
nou del vespre. 
La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’alcaldia, a la qual es faculta perquè, avanci o 
endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals. 
 
Segon. Les notificacions de convocatòria de sessions ordinàries i extraordinàries es faran mitjançant 
correu electrònic. Els regidors i regidores hauran de comunicar el correu al qual volem rebre les 
convocatòries de sessions així com posteriors modificacions. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
3. Coneixement de la resolució de l'Alcalde per la designació dels tinents d’alcalde. 
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 49/2015, de data 22 de juny de 2015, nomenant els 
tinents d’alcalde d’aquesta corporació, a l’empara d’allò que disposen els articles  23.3  de la Llei 7/85, de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 46 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens 
locals. 
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S’ha nomenat 1r.Tinent d’Alcalde a la Sra. Mercè Perera Folguera i 2n. Tinent d’Alcalde al Sr. David 
Pradas Gené. 
 
 
4. Creació i composició de les àrees de treball. 
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia de creació de les àrees de treball i de la seva composició. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Crear les àrees de treball que es relacionen a continuació amb l’assignació dels regidors 
responsables de cadascuna i l’assignació dels regidors que donaran suport a les àrees creades. 
 
Àrea                         Regidor responsable  Regidor de suport a l’àrea                  
Règim Intern   Marcel Pujol Coll      
Hisenda i Economia  Marcel Pujol Coll   David Pradas Gené           
Ensenyament   Gemma Badia Fusté    Marcel Pujol Coll 
Urbanisme i Serveis  Marcel Pujol Coll     Caterina Pijuan Folguera 
Medi Ambient   Caterina Pijuan Folguera     Jordi Vicioso Canela  
Joventut   Roger Comelles Viladrich   Judit  Martí Borda 
Sanitat    Joan Boncompte Solé     Mercè Perera Folguera 
Esports   Judit Martí Borda    Roger Comelles Viladrich 
Cultura   David Pradas Gené    Gemma Badia Fusté 
Noves tecnologies  Jordi Vicioso Canela    Joan Boncompte Solé 
Agricultura   Mercè Perera Folguera   Joan Boncompte Solé 
 
Segon. Delegar a cadascun dels responsables d’àrea les facultats de direcció i gestió, s’exclouen les de 
caràcter resolutori. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
5. Nomenament dels representants de la Corporació als Consells Escolars i al Consell 
d’administració de la Societat Urgell Net. SA. 
Atès que s’han de nomenar els representants al Consell Escolar del CEIP El Terrall i Consell Escolar de la 
ZER, així com el representant al Consell d'Administració de la Societat Urgell Net S.A. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Nomenar a la Sr. Marcel Pujol Coll representant d’aquest Ajuntament als consells escolars de: 
Escola El Terrall  i de la ZER. 
 
Segon. Nomenar al Sr. Marcel Pujol Coll representant d’aquest Ajuntament al Consell d’Administració de la 
Societat Urgell Net, SA. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
6. Designació de regidors a la Comissió especial de comptes. 
Atès el que es disposa en els  articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes als regidors Srs. David Pradas Gené, i 
Joan Boncompte Solé, essent  president d’aquesta comissió el Sr. Alcalde, Marcel Pujol Coll. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
7. Designació de regidors a la Mesa de contractació. 
Atès que en els procediments de contractació intervé la Mesa per aquelles funcions que li són assignades 
segons normativa legal. 
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Atès el que es disposa en la normativa de contractació administrativa per a les administracions públiques. 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Nomenar com a membres de la Mesa de contractació als regidors Srs. Jordi Vicioso Canela i Caterina 
Pijuan Folguera, essent president d’aquesta Mesa el Sr. Alcalde, Marcel Pujol Coll. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
8. Proposta de designació de Tresorer  Municipal. 
Atès que es necessari designar el càrrec de Tresorer i atès que aquest pot ser desenvolupat per un regidor 
de la Corporació. 
 
Atès el que es disposa a l’article 92.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local i article 164.2 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Nomenar tresorer el Sr. Joan Boncompte Solé, regidor de la corporació, la vigència d’aquesta designació 
subsistirà fins i tant no s’acordi la seva substitució. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
9. Autorització de signatures per enregistrar a les entitats bancàries. 
Amb motiu d’haver constituït el nou Ajuntament i el cessament  de l'anterior per termini de la legislatura , és 
necessari procedir a la renovació de les signatures enregistrades als bancs i caixes que aquest Ajuntament  
té compte obert per tal de poder efectuar  pagaments. 
 
Al respecte i per unanimitat  de tots els reunits, s’acorda : 
 
Que les signatures a enregistrar seran quatre i correspondran a les següents persones i càrrecs: 
Alcalde.-  Marcel Pujol Coll 
Secretària.- Pepita Goixart Pascual 
Tresorer.- Joan Boncompte Solé 
Regidor.- David Pradas Gené 
 
De les quatre signatures tres hauran de figurar necessàriament en qualsevol document de pagament, 
essent fixes sempre dos de les signatures, la de l’Alcalde i la Secretària , en quan a la tercera serà una de 
les altres dues indistintament. 
 
 
10. Nomenament de la comissió de delimitació municipal.  
Atès el que es disposa en l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
Atès que els expedients de delimitació del terme municipal de Castellserà amb els municipis limítrofs 
encara no han finalitzat i es necessari fer el nomenament dels representants municipals a aquesta 
comissió. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Nomenar representants d’aquest Ajuntament a la comissió municipal de delimitació a: 
Alcalde: Marcel Pujol Coll 
Regidors: Mercè Perera Folguera i David Pradas Gené 
Tècnica: Marta Aubets Fàbrega 
Secretària: Pepita Goixart Pascual 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
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11. Nomenament del representant a la Col·lectivitat núm. 6 de la Comunitat General de Regants del 
Canal Segarra Garrigues. 
Atès que l’Ajuntament de Castellserà té un representant a la Col·lectivitat núm. 6 de la Comunitat General 
de Regants del Canal Segarra Garrigues. 
 
Atès que cal ratificar o designar el representant a aquesta col·lectivitat. 
 
És proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Ratificar com a representant d’aquest Ajuntament a la Col·lectivitat núm. 6 de la Comunitat General 
de Regants del Canal Segarra Garrigues a la regidora Sra. Mercè M. Perera Folguera. 
 
Segon. Comunicar aquest nomenament a la Comunitat General de Regants del Canal Segarra Garrigues. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
12. Proposta per la fixació de retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació. 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i Règim local de Catalunya , els membres de les Corporacions Locals tenen 
el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que 
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en 
l’exercici del càrrec. 
 
Vist el decret 69/2008 d’1 d’abril, pel qual es  regula d’un sistema de compensacions econòmiques a favor 
dels Ajuntaments catalans perquè abonin retribucions als càrrecs electes locals que exerceixen el seu 
càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015  el Sr. Marcel Pujol Coll, Alcalde, continuarà 
exercint el càrrec d’alcalde, en règim de dedicació exclusiva i d’alta al règim  corresponent de la Seguretat 
Social, assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials. 
La retribució anual bruta inclou dotze mensualitats i continuarà essent la mateixa de la legislatura anterior, 
disset mil cinc-cents cinc euros amb setanta dos cèntims. 
 
Segon.- Es fixen les indemnitzacions següents: 
Per reunions que impliquin la pèrdua d’un dia de feina: 50,00€ 
Desplaçaments amb vehicle propi: 0,19 €/km 
Desplaçaments amb transport públic - segons factura 
Àpats - segons factura 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
13. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el següents pagaments: 
 

La casa del reg - Josefina Rubio Camp de futbol 4,78 

Agencia Catalana de l’aigua Cànon de l’aigua ús abastament 2.121,17 

Mapfre Assegurances Assegurança RC i empreses 2.672,88 

Autocars Cunillera SL Excursió Llar d’infants 150,00 

Sebastià Folguera Manuel Ensulfatar carrers 713,00 

Repsol Butà, SA Subministrament gas escoles 344,31 

Rapi Plant, SL Puntaires  38,15 

Cafès Roma SCP Puntaires  40,28 
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Repsol Butà, SA Propà ermita 70,00 

Farmàcia Elena Trullols Pastilles clor 42,00 

Repsol Butà, SA Propà camp de futbol 77,00 

Applus Iteuve Technology, SL ITV camionet 54,70 

Parròquia Castellserà Full parroquial 15,00 

Taller Jordi Bosch Reparació camionet 248,92 

Favega, SL Insecticides 48,29 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon, fax i ascensor ajuntament 101,59 

Biblioteca 107,43 

Llar d’infants 32,39 

Consultori mèdic 49,97 

Arenes Bellpuig SL Grava per carrers 192,95 

Joan Burguet Ardiaca Butlletes eleccions locals 2015 36,30 

Carme Vidal Folguera Productes de neteja i festa bandoler 181,36 

Pere Toro Chinchilla Festa Bandoler 2.754,00 

D Disseny SCP Agenda cultural novembre - desembre 109,87 

ToiToi Sanitarios Móviles, SA Excavacions arqueològiques 99,83 

Cooperativa Ivars Insecticides per carrers 148,96 

Telefònica de Espanya, SAU 
Targeta enllumenat públic 12,10 

Telefonia mòbil 21,96 

Teldair Llavorsí Reg camp de futbol 1.998,32 

Ramona Tehas Vall Desplaçament jornada formació 7,60 

Pardo Gestió SL Treballs gestoria 408,98 

Pastisseria La Ginesta Puntaires  196,04 

Jaume Pijuan Sala Camins 1.895,04 

Gonzalo Llobet Seve Camp de futbol 212,27 

Miravall Energies SL Carbó 37,27 

Jaume Areny, SL Festes 15,33 

Fidela Plana Ribe Piscines 168,43 

Teldair Llavorsí Camp de futbol 718,72 

Àrids Romà SAU Camins 7.736,62 

ELK Sport Distribucions SL Material esportiu 245,03 

Servei Anàlisi el Pla, SLU Analítiques d’aigua 55,66 

Taller Jordi Bosch Reparació màquina netejar 108,91 

Ferreteria Baró SCP Bar piscines 78,63 

Endesa Energia SAU 

Camp de futbol 393,52 

La Garuta 509,22 

Escoles El Terrall 462,70 

Sala de vetlla 196,31 

Consultori mèdic 74,29 

Potabilitzadora 433,66 

Sistemas Digitales SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Alfasoni Sl Material de so 1.200,64 

Esports Montsec Plaques homenatge regidors 300,02 

Antonio Colomines SLU Inversió voreres 86,76 

Correus i Telègrafs Correspondència 51,55 

Agencia Catalana de l'aigua Cànon sanejament 15.434,88 

Exclusives Era Productes de neteja 154,70 

Serveis Vials del Vallès, SL Miralls carrers 285,16 

Cons. Administració Oberta Certificat digital 29,89 
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Consell Comarcal de l'Urgell Despeses plans d’ocupació 382,29 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora maig i juny 363,00 

Pastisseria La Ginesta Protocol 51,05 

Carburants Bellcaire SA Carburants camionet 328,19 

Severn Trent Piscines i potabilitzadora 3.264,52 

Arenes Bellpuig SL Carrers 332,27 

Check Risc Vigilància de la salut 525,00 

Consell Comarcal de l'Urgell Asses. urbanístic abril 123,42 

Urgell Net SA Recoll. escombraries abril 4.891,28 

MC Grup Lleida Pissarra digital 2.600,29 

BigMat Ochoa, SL Material piscines 133,56 

 
14. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Miquel Eres Pedrós. Obres menors al carrer Agricultura, 24. 
Josep Folguera Utges. Pintar la façana al carrer Llibertat, 17. 
Antonia Canela Ramon. Pintar part de  la façana a la plaça Sitjar, 3. 
Repsol Butano SA. Obres  menors a la plaça Sitjar, 5. 
Joan Asensio Torrecillas. Obres menors al carrer Urgell, 8.  
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de 
construccions de cadascun d’ells 
 
 
15. Proposta per a la senyalització de les festes locals per l’any 2016. 
Atesa l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals 
per a l’any 2016. Atès que és necessari proposar les dues festes locals per al proper any 2016. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que es fixin com a 
festes locals per l’any 2016 els següents dies: 
20 de gener i 22 de juliol 
 
Segon. Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
16. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 al pressupost de 2015.  
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 que afecta al pressupost de l’exercici 2015. 
 
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. 1/2015 que es finançarà amb majors 
ingressos i baixes de partides de despeses. 
 
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de quinze dies, durant els quals s’admetran reclamacions 
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. 1 del pressupost de l’any 2015. 
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  DESPESES  

212-00  Conservació i rep. edificis i altres construccions  

 323 Escola i llar d’infants           1.000,00    

 3422 C. Futbol              500,00    

220-01 3321 Llibres biblioteca              600,00    

226-04 920 Serveis jurídics            5.900,00    

227-05 920 Despeses electorals               610,00    

227-99 326 Programa Thao            2.880,00    

619-00 153 Adequació fonts places Major i Sardana               500,00    

619-02 1532 Passos elevats               600,00    

635-00 342 Adquisició pissarres digitals per l’escola               110,00    

629-00 312 Desfibril·ladors            5.300,00    

632-01 3422 vestuaris camp futbol          10.000,00    

619-03 161 Xarxa d’aigua Joan Maragall            1.000,00    

  TOTAL      29.000,00 
    

  INGRESSOS  

  Nous ingressos  

 450.85 Subv. Tricentenari               290,00    

 461.07 Subv. Programa Thao            2.735,00    

 461.08 Subv. Llibres biblioteca               598,00    

 761.02 Subv. Vestidors futbol            6.500,00    

 761.03 Subv. Desfibril·ladors            4.748,00    

  Subv. Eleccions               610,00    

  Baixa de partides de despeses 

619-01 153 Arranjament de voreres                                           500,00    

641-00 920 Aplicatiu mòbil d’informació municipal              1.800,00    

681-00 425 Plantada arbres per biomassa                    4.084,00    

500-00  Fons Contingència  

 929 Imprevistos i funcions no classificades              7.135,00    

  TOTAL      29.000,00    
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits 
 

 

17. Acord per sol·licitar a l’administració Oberta de Catalunya l’alta al servei e-NOTUM de 
notificacions electròniques i aprovació de les condicions específiques de prestació del servei. 
Atesa la possibilitat de donar-nos d’alta al servei e-NOTUM mitjançant l’Administració Oberta de 
Catalunya, servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius i comunicacions per mitjans 
electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent. 
 
Es proposa l’adopció el següent acord: 
 
Primer. Donar-nos d’alta al servei e-NOTUM  i presentar la sol·licitud al  Consorci AOC. 
 
Segon. Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del 
Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc). 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 

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 vint minuts, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 10 D’AGOST DE 2015 
 

 
Castellserà, 10 d’agost de 2015. 
  
A les dotze 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; DAVID PRADAS GENÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; JUDIHT 
MARTÍ BORDA; GEMMA BADIA FUSTÉ; i ROGER COMELLES VILADRICH. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els Srs. Juan Boncompte Solé i 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 ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-nou de juny 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 els següents pagaments: 
 

Urgell Net SA Recollida escombraries maig, juny i juliol 14.673,84 

Ajuntament de Castellserà Nòmines juny i extres mes de juny 17.281,27 

Antonio Colomines SLU Material carrers, voreres i festes 121,84 

Servei Anàlisi el Pla, SLU Analítiques d’aigua 58,82 

Zardoya Otis SA Manteniment ascensor Ajuntament i Garuta 1.826,42 

Joan Alsina Condal Plaça carrer del raig 223,25 

Ferrer Ojeda Seguros Assegurança festa major 385,00 

Holder Solutions, SL Subscripció trimestral 180,00 

Anivellacions Jacint Alsina Carrers 297,00 

Magda Vilapriño Saries Desplaçament formació    23,50 

Lyreco España, SA Material oficina 130,74 

Iviva, SL Material esportiu 211,13 

Ginca SL 

Reparacions d’aigua i enllumenat públic 631,85 

Escoles El Terrall i Ajuntament 390,14 

Consultori mèdic, Panera i Poliesportiu 214,09 

Severn Trent Reparació potabilitzadora 286,58 

Endesa Energia SA 

Camp de futbol 363,50 

Garuta 429,79 

Escoles El Terrall 473,88 

Deixalleria 207,61 

Ajuntament 321,40 

Sala de vetlla 188,66 

Endesa Energia XXI, SLU 

Enllumenat Públic - Urgell / Flors d’Urgell 3.553,78 

La Panera 111,54 

Enllumenat Públic - Doctor Borrell 1.256,71 
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Endesa Energia XXI, SLU 
Piscines i Pavelló 936,45 

Escorxador 18,76 

Nnology Lleida SLU Reparació enllumenat públic i cap de futbol 383,27 

Miquel Rafel Campas Colònia coloms 544,50 

Cooperativa Ivars Abono i herbicides 288,53 

Fyeralarm Festa major juliol 88,51 

Societat Protectora animals  Recollida gos 90,00 

Marsal Comerç, SL Material so 65,72 

Sistemas Digitales SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Rodríguez Ros-Advocats, SLP Assessoria jurídica 541,38 

Antonio Colomines SLU Piscines 10,89 

Musics de Girona SCCL Festa major juliol 4.356,00 

Music's  Francesc Nadal Andres Festa major juliol 695,75 

El Sidral Festa major juliol 1.200,00 

Liliana Miret Gimenez Festa major juliol 459,00 

Junior's Orquestra SL Festa major juliol 4.356,00 

Dimonis de Bellpuig Festa major juliol 1.000,00 

Societat Portal de Lleida SL Festa major juliol 60,50 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

Arts Gràfiques Molino Cartells festa major 128,26 

Agencia Tributaria IRPF 2n trimestre Model 111 5.532,95 

Pepita Goixart Pascual Desplaçaments mes de juny 34,20 

Castell del Remei Festa major juliol 9,99 

Distribucions Areny, SL Festa major juliol 12,50 

Chen Express SL Festa major juliol 24,60 

Pigot Dis SL Festa major juliol 128,71 

Associació jovent Consumicions festa major juliol 231,00 

Dionisio Campos Jiménez Hores festa major juliol 76,00 

Bar l'Amistat Consumicions festa major juliol 80,90 

Exclusives Era Festa major juliol 59,59 

Queviures Enriqueta Festa major juliol 93,28 

Repsol Butà, SA Subministrament gas escoles 5,37 

Diverfesta Raul Rodríguez Martín Festa major juliol 471,90 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon, fax i ascensor ajuntament 98,06 

Biblioteca  107,43 

Llar d’infants 38,84 

Consultori mèdic 49,60 

Pere Toro Chinchilla Festa major juliol 885,36 

Consulting Economia Local A compte comptabilitat 2015 1.815,00 

Arts Gràfiques Molino Festa major juliol 33,40 

Cobla Lo Catell Festa major juliol 450,00 

Aiguallum de ponent  Piscines 2.066,38 

Abdelhaik Saikouk Hores festa major 152,00 

Enginyeria Arqués SLP Enllumenat públic 30,25 

AECC - Catalunya contra càncer Subvenció 125,00 

Steven Nixon Festa major juliol 435,60 

Pepita Molló Aixalà Festa major juliol 53,55 

Pardo Gestió SL Treballs gestoria 269,83 

Raibor Espectacles, SL Festa major juliol 5.729,35 

Ester Vilalta Domínguez Consumicions cursets natació 35,80 
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Marc Roig Fornons Estris treball 560,24 

Maquinsa Festa major juliol 791,50 

 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Delfí Areny Cercós. Obres majors al Polígon 21 Parcel·les 30 i 31. 
Ramon Pujol Clua. Obres menors al carrer Coral Flors d’Urgell, 34. 
Francisco Garcia Galindo. Pintar la façana. Plaça Gaudí, 15. 
Ramon Amorós Mauri. Obres menors a la  Plaça Gaudí, 11. 
Teresa Borrell Sala. Obres menors al carrer Joan Maragall, 13. 
Tresina Canals Solé. Obres menors a la  Plaça Sitjar, 6. 
Guillermo Esteban Fernandez. Obres de rehabilitació de façanes, al carrer Muralla, 21.  
Telefònica. Instal·lació d’un pal de fusta. Carretera de Preixens 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 inicial del projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram 
del c/ Joan Benet i c/ Cadí. 
Atès que ha estat redactat el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram del 
c/ Joan Benet i c/ Cadí. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram 
del c/ Joan Benet i c/ Cadí, redactat  pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP i al tauler d’anuncis, per 
tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d’aquesta corporació i es 
puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
5. Aprovació dels padrons de les taxes del cementiri municipal i subministrament d’aigua del 1r. 
semestre de 2015. 
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de 
subministrament d’aigua primer semestre de 2015 i conservació del cementiri municipal 2015. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar els padrons  de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2015  
i conservació del cementiri municipal 2015. 
 
Segon.- Els padrons fiscals s’exposen 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 estaran a disposició  dels interessats en la secretaria 
de l’ajuntament en hores d’oficina. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
6. Acord per la cessió gratuïta de béns patrimonials a la Diputació de Lleida. 
El Ple de la Diputació de Lleida, en la seva sessió del 22 de maig de 2015, va aprovar inicialment el 
Desglossat núm.1 i actualització de preus del Projecte de condicionament, eixample, millora i pavimentació 
asfàltica de la carretera LV-3028–Relleu de Castellserà (C-53) a Preixens. Pk 0+000 al 4+560. Tram: 
Castellserà. Clau: VO-PA-15-029D1. 
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Aquest Desglossat núm.1 ha estat redactat pel Servei de Vies i Obres i té un pressupost d’execució per 
contracta  d’1.590.123,04 i un pressupost per a coneixement de l’administració d’1.704.805,27 euros. 
 
A l’annex d’Expropiacions figuren dues finques amb el núm. d’ordre 21 i 22, que són titularitat de 
l’Ajuntament de Castellserà, el qual ha posat de manifest davant la Diputació de Lleida la disponibilitat de 
cedir aquesta franja de terreny situada davant del cementiri municipal. 
 
Aquestes finques de titularitat municipal són: 
 

Finca Pol/parc/subp Cultiu Superficie afectada m2 Servitud Ocupació temporal 

21 15/87/a Improductiu 504,10 245,10 560,20 

22 15/87/b Agrari pastures 167,90 78,90 179,60 

 
Es compleixen tots els requisits establerts als articles 211 i següents del DL 2/2003  de 28 d’abril pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i als articles 59 i 60 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, per acordar 
l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès per al municipi. 
 
Atès que la competència per acordar la cessió gratuïta dels béns patrimonials recau en el Ple, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, tal com ho exigeix l’article 
47.2ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de 
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en relació amb l’article 114.3n del DL 
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.  
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Cedir amb caràcter gratuït i permanent a la Diputació de Lleida la plena propietat de les porcions 

de terrenys de 504,10 m2 de superfície afectada i 245,10 de servitud, del polígon 15, parcel·la 87, 

subparcel·la a) i  167,90 m2 de superfície afectada  i 78,90 m2 de servitud del polígon 15, parcel·la 87, 

subparcel·la b), per tal d’executar les obres del Desglossat núm. 1 i actualització de preus  del Projecte de 

condicionament, eixample, millora i pavimentació asfàltica de la carretera   LV-3028 –Relleu de Castellserà 

(C-53) a Preixens. Pk 0+000 al 4+560. Tram: Castellserà. Clau: VO-PA-15-029D1. 

Segon. Autoritzar l’ocupació temporal dels 560,20m2 del polígon 15, parcel·la 87, subparcel·la a) i els 

179,60m2 del polígon 15, parcel·la 87, subparcel·la b), mentre durin les obres del Desglossat núm. 1 ut 

supra assenyalat. 

Tercer. Remetre l’acord anterior a la Diputació de Lleida perquè manifesti la seva conformitat amb el 

mateix. 

Quart. Facultar a l’Alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar aquest 

acord. 

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 

7.  Aprovació del programa i pressupost de les activitats “Castellserà de nit”. 
Pel senyor Alcalde es presenta el programa i pressupost de les activitats d’estiu que es faran durant el mes 
d’agost i setembre i que s’inclouen en el programa “Castellserà de nit”.  
 
Activitats musicals del mes d’agost i setembre 
Cloenda Curs de cant, Viktorija Pilatovic Quartet, Berta Puigdemassa, VerdCel, El Quartet de la Barítona i 
Manneken Pis. Els pressupost ascendeix a 3.600,00 € i es disposa d’una subvenció de la Diputació de 
Lleida de  2.500,00€. L’espectacle Manneken Pis s’ofereix sense cap cost per l’ajuntament.  
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les activitats “Castellserà de nit”. 
 
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 dotze hores i quinze minuts, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 31 D’AGOST DE 2015 
 

 
Castellserà, 31 d’agost de 2015. 
  
A les vuit hores i trenta 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; DAVID PRADAS GENÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; JUDIHT 
MARTÍ BORDA; GEMMA BADIA FUSTÉ i ROGER COMELLES VILADRICH. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els Srs. Joan Boncompte Solé i 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. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els següents pagaments: 
 

Ajuntament de Castellserà Nòmines juliol i agost 23.040,77 

Tresoreria Seguretat Social Seguretat social juny 6.050,56 

Instal·lacions Josep Daniel Sortidor d’aigua cooperativa 557,39 

Hidro-Carrera SL Desembossar lavabos camp de futbol 247,50 

ToiToi Sanitaris Móviles, SA Excavacions arqueològiques 89,84 

Exclusives Era Material neteja 67,82 

Fusteria Prat-Niña SL Magatzem i lavabos futbol 36,94 

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

Ind. Mecàniques Fabregat Local associació dones 247,26 

Sebastià Folguera Manuel Jardins 625,00 

Pianos Catalunya, SL Curs de cant 847,00 

M. Alba Minguell Cardeñes Agenda cultural mag-juny 109,87 

Severn Trent SAU Potabilitzadora i piscines 495,73 

Marsal Comerç, SL Festes 83,31 

Telefónica de España, SAU 
Targeta enllumenat públic 12,10 

Telefonia mòbil 24,29 

Severn Trent SAU Piscines 401,15 

Fidela Plana Ribe Pintura festes 16,38 

Lidia Vilanova Torres Material oficina i  llibres biblioteca 921,51 

ATM Lleida Quota anual consorci transport públic 1.073,84 

Jordi Montserrat Festa major juliol 66,79 

Gin-ca SL 
Garuta, sala de vetlla, poliesportiu i ajuntament  677,36 

Reparacions d’aigua i enllumenat públic 605,34 

A.E.A.T. Taxes regularització cadastral 600,00 

Correus i Telègrafs Correspondència 42,34 

Endesa Energia XXI, SLU 

Pavelló i piscines 1962,18 

Enllumenat públic – Urgell - Flors d’Urgell 1.217,85 

Escorxador 21,45 

Deixalleria 186,95 
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Endesa Energia XXI, SLU 

Enllumenat públic - Doctor Borrell 854,25 

Sala de vetlla 172,47 

Escola El Terrall 435,67 

La Garuta 462,70 

La Panera 26,95 

Club Bitlles Sant Sebastià Tiquets festa major 36,00 

Carme Vidal Folguera Protocol i festa major juliol 246,18 

Gerard Pons Arranjament fonts públiques 1.043,63 

Teldair Llavorsí Camp de futbol 2.044,66 

Telefónica de España SAU 

Telèfon, fax i ascensor ajuntament 107,20 

Biblioteca  107,43 

Llar d’infants 32,68 

Consultori mèdic 50,93 

Carburants Bellcaire SA Carburants camionet 214,17 

Nnology Lleida SLU Obres enllumenat C/ Muralla, Lleida i Migdia 24.965,93 

Servei Anàlisi el Pla, SLU Analítiques d’aigua piscina 120,66 

Neosalus Solutions SL Compra desfibril·ladors 5.275,60 

Consell Comarcal de l'Urgell 

Asses. informàtic 1r trimestre 2015 408,38 

Compra de sal per carrers 129,66 

Direcció tècnica Joan Maragall 1.470,98 

Laiccona     Analítiques d’aigua 235,14 

Carles Alsina Condal Camp de futbol i carrers 326,98 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

 
2. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Dolors Rodriguez Cazorla. Obres menors al carrer Llibertat, 6. 
Pepi Figueras Monteagudo. Obres menors al carrer Girona, 6. 
Josep Ginesta Botet. Obres menors al carrer Llibertat, 37. 
Joan Folguera Farré. Obres menors al carrer Agricultura, 6. 
Josep M. Aguilar Batlle. Obres menors al carrer llibertat, 10. 
Repsol Butano SA. Reparació de diferents escomeses. Carrer major i Llibertat. 
Joan Minguella Garriga. Obres menors al carrer Germans Bonet i Bonfill. 
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de 
construccions de cadascun d’ells. 
 
3. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya 2015 
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es 
realitza el sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 27 de 
setembre de 2015 per a les eleccions al Parlament de Catalunya, convocades pel Decret 174/2015, de 3 
d’agost.  
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a 
cadascuna s’indica. 
 
TITULARS     PRIMERS SUPLENTS SEGONS SUPLENTS 
President: Joan Minguell Garriga  Josefa Coll Fumàs  Providència Farreny Moret 
1r.Vocal: Adrià Eres Boncompte  Jonatan Vicioso Canela  Francesc Boncompte Fabregat 
2n.Vocal: Àngel Cercós Villanueva  Alba Jové Bonet  Anna Maria Torres Pedrós. 
 
També s’acorda comunicar aquest resultat a la Junta Electoral de Zona de Balaguer. 
 
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 vuit hores i quaranta-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015 
 

 
Castellserà, 28 de setembre de 2015. 
  
A les vint-i-dos 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; DAVID PRADAS GENÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; JUDIHT 
MARTÍ BORDA; ROGER COMELLES VILADRICH; JOAN BONCOMPTE SOLÉ; i JORDI VICIOSO 
CANELA. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència la Sra. Gemma Badia Fusté.  
 
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 les actes de les sessions anteriors. 
Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de data deu i trenta-u 
d’agost de dos mil quinze, son aprovades 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: 
 

Severn Trent SAU Reparació potabilitzadora 244,87 

Club Atlètic Castellserà Tiquets festa major 19,50 

Berta Puigdemasa Acebron Castellserà de Nit 600,00 

Alfons Olmo Boronat Castellserà de Nit 847,00 

Oficentre SCCL Material oficina 93,84 

Fidela Plana Ribe Material camp de futbol 255,92 

Telefònica Mòbils Espanya SA 
Targeta enllumenat públic 12,10 

Telefonia mòbil 36,87 

Lyreco España, SA Material oficina 173,95 

Ester Vilalta Domínguez Tiquets cursets natació 50,80 

Ambiens Gestió  Etiquetes escombraries  771,98 

Neosalus Solutions Sl Manteniment desfibril·ladors 338,80 

Eduard Segui Fontaneria, SL Reparacions d’aigua 8,75 

Electro-Tarr, SCCL Enllumenat públic 318,02 

Antonio Colomines SLU Residencia 52,62 

Correus i Telègrafs Correspondència 50,04 

Eduard Seguí Ferreteria Material vari reparacions 287,11 

Endesa Energia SA Camp de futbol 312,87 

Blinker Espanya SAU Material vari 197,51 

Construccions Solé Fernàndez Arranjament vestidors camp futbol 9.664,51 

Construccions Boldú SCP Canviar bombetes camp de futbol 75,00 

Genís Rovira Niñà Documentació tècnica 689,00 

Sistemes Digitales SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Endesa Energia XXI, SLU Casal d’avis 55,32 
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Endesa Energia XXI, SLU 

Enllumenat públic - Carrer Ponent 658,98 

Enllumenat públic - Doctor Borrell 909,86 

Local associació dones 166,81 

Endesa Energia SA 

Potabilitzadora 393,83 

Consultori mèdic 79,81 

Sala de vetlla 174,93 

Escoles El Terrall 412,20 

Camp de futbol 418,50 

Biblioteca  426,40 

Bebitus Retail, SL Material Llar Infants 137,90 

Vestrof Vestuari Bates  educadores 47,50 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

Ma Alba Minguell  Agenda cultural juliol-agost 109,87 

Cecília Moll Mestre Despeses recurs 31,93 

Teldair Llavorsí Camp de futbol 790,06 

Associació Alba Festes 107,35 

Consell Comarcal de l'Urgell 

Lloguer cadires festa major 152,46 

Lloguer tarima festa major 665,50 

Assessorament urbanístic 293,12 

Servei màquina escombrar carrers 564,11 

Repsol Butà, SA Gas escoles el Terrall 5,35 

Exclusives Era Material de neteja 163,71 

Telefònica de España SAU 

Telèfon ajuntament 104,41 

Biblioteca  107,16 

Llar d’infants 29,79 

Consultori mèdic 51,01 

 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Adrià Eres Boncompte. Obres menors al  Carrer Llibertat, 9, 1r. 
Fina Guillamany Barreras. Obres menors al Carrer Urgell, 26. 
Joan Gomà Lladós. Obres menors al Carrer Major, 48. 
Joan Gregori Forcat. Obres menors al  Carrer Coral Flors d’Urgell, 24. 
Magina Martí Borrell. Arranjament d’un panteó, cementiri municipal. 
Enriqueta Borda Miró. Obres menors a l’Av. Anselm Clavé, 17. 
 
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 la concessió de subvencions a diferents entitats. 
Atès que diferents entitats han sol·licitat subvenció per fer front a despeses d’activitats. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
Primer.- Concedir les entitats que es relacionen a continuació les subvencions que s’especifiquen. 
 
INS Ermengol IV. 
Activitat: Edició revista Notícies 
Subvenció: 100,00 euros. 
 
ZER Espernellac 
Activitat: Edició revista ZER. 
Subvenció: 180,00 euros. 
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Segon.- Aquestes subvencions resten condicionades a la seva justificació amb factures originals o còpies 
compulsades. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
5. Aprovació de  sol·licitud de subvenció per obres particulars. 
Atesa la sol·licitud  presentada per obtenir la subvenció establerta en la normativa reguladora per a nova 
construcció d’habitatge habitual. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de subvenció que s’anomena a continuació per la construcció  
d’habitatge nou, amb una subvenció equivalent a l’1% del cost de les obres. 

 Expedient de: Robert Calderó Utges 
 
Segon.- Aprovar el pagament d’aquesta subvenció que s’efectuarà segons es disposa a l’apartat 5 de les 
normes reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
6. Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors. 
S’assabenta a la Corporació del període mig de pagament global a proveïdors del primer i segon trimestre 
de 2015. 
 
El període mig de pagament del primer trimestre ha estat de 15,36 dies i el del segon trimestre de 26,80 
dies. 
 
 
7. Aprovació del programa i pressupost de la Festa Jove de l’Urgell. 
Pel Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de la propera Festa Jove de l’Urgell que es celebrarà 
el 17 d’octubre de 2015. 
 
El programa inclou:  
Matí:  Fira d’emprenedors de la comarca, a la Plaça Sitjar. 
Tarda: Gimcana jove. 
Vespre: Sopar popular i concert amb La Terrasseta de Preixens, Betagarri, Séptimo A, DJ Bacardit i 
Fulibatuka. 
 
El pressupost de despeses ascendeix a 19.968,00 euros i la previsió d’ingressos és de 15.000,00 euros. 
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la Festa Jove de l’Urgell. 
 
 
8. Precs i preguntes. 
Cap regidor intervé per fer precs i tampoc preguntes. 
 
 
 
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 vint-i-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2015 
 

 
Castellserà, 26 d’octubre de 2015. 
  
A les vint-i-dos 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; DAVID PRADAS GENÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; ROGER 
COMELLES VILADRICH; JOAN BONCOMPTE SOLÉ; JORDI VICIOSO CANELA. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteix a aquesta sessió i excusen la seva absència les regidores Sra. Gemma Badia Fusté i Judiht 
Martí Borda.  
 
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. 
 
Seguidament el Sr. Alcalde, arrel de la defunció del Sr. Jaume Marsiñach Badia manifesta que: 
Els regidors de l’Ajuntament de Castellserà, volem manifestar el nostre condol pels familiars i amics del Sr. 
Jaume Marsiñach Badia, que fou agutzil de l’ajuntament de Castellserà. Per ell el nostre més sincer record 
i agraïment per tota la feina feta pel bé del poble de Castellserà. 
 
ORDRE DEL DIA   
 
1. Aprovació de l’acta de sessió anterior. 
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-vuit de setembre 
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: 
 

Urgell Net, SA Recollida escombraries agost 4.891,28 

Miquel Castellà Roca Tinta impressora guarderia 15,00 

Col·lectivitat de regants núm. 2 Derrama extraordinària mòdol C 4,59 

Marcel Pujol Coll Desplaçaments 156,90 

Gin-ca SL 

Enllumenat 1.214,86 

Ajuntament 247,85 

Escoles El Terrall 43,38 

D.S.Antivirus Compra programa antivíric 123,72 

Antonio Colomines SLU 
Reparacions d’aigua 68,76 

Reparació escoles 117,29 

Col·lectivitat de regants núm. 2  

Derrama mòdol Vertedero 15,09 

Derrama modolet 8,98 

Derrama mòdol Poble 1.874,55 

Teldair Llavorsí Camp de futbol 785,80 

Severn Trent SAU Piscines 147,37 

Servei Anàlisi el Pla, SLU Analítiques piscines 120,66 

Ascensors F. Sales, SL Reparació ascensor escola 1.105,76 

Mats Informàtica, SL Compra de SAI 109,87 

Zardoya Otis SA Manteniment ascensor ajuntament 545,18 

Neteges Solinet, SLU Neteja escola i llar infants 1.000,00 
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Carburants Bellcaire SA Combustible camionet 193,00 

Flyeralarm SL Programes festa jove 315,19 

Alex Gómez Figueras Reparació La Garuta 249,30 

Serveis Caranyut Control coloms 544,50 

Teatre de Butxaca Castellserà de Nit 600,00 

Teatre de Butxaca Castellserà de Nit 600,00 

Oficentre SCCL Material oficina 138,86 

Pomologia Festes 47,19 

Telefónica de España, SAU 
Targeta enllumenat públic 12,10 

Telefonia mòbil 34,71 

Lyreco España SA Material oficina 146,41 

Editorial Casals Llibres Llar Infants 285,69 

De Nova Water Technologies 
Planta potabilitzadora 1.269,65 

Planta potabilitzadora 357,41 

Farmàcia Núria Rubió  Farmaciola piscines 90,99 

Urgell Net SA Recollida escombraries setembre 4.891,28 

Associació Charanga Bancha Festa major juliol 822,80 

Fleca La Ginesta SL Festes 165,88 

Pardo Gestió SL Treballs gestoria 446,49 

Carlos Alsina 
Camp de futbol 62,01 

Connexions d’aigua 446,49 

Arenes Bellpuig SL Compra d’arenes 540,54 

Proquinet, SL Material de neteja 129,16 

La Vanguardia Subscripció trimestral 349,00 

Eduard Segui Ferreteria 

Estris treball 159,72 

Escorxador 13,24 

Material vari 74,70 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic juliol 215,99 

Correus i Telègrafs Correspondència 44,82 

Sistemas Digitales SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Eduard Segui Fontaneria, SL 

Escola El Terrall 73,96 

Material vari 128,10 

Reparació d’aigua 43,74 

Consulting Economia Local A compte comptabilitat exercici 2015 1.815,00 

Endesa energia XXI, SLU 

La Panera 81,55 

Enllumenat públic - Urgell / Flors d’Urgell 1.780,04 

Escorxador 19,89 

Local associació dones 626,96 

Piscines 2.079,52 

Pavelló 789,21 

Endesa Energia 

La Garuta 400,16 

Sala de vetlla 182,02 

Deixalleria 170,65 

Ajuntament 390,84 

Escola El Terrall 420,40 

Camp de futbol 439,40 

Ajuntament 454,10 

Consultori mèdic 215,54 

Quatre Punts Cartell del PIL 84,70 

Antonio Colomines SLU Reparació escoles 7,87 

Jarditec Serv. Eng. Paisatge SL Informe tècnic 453,75 
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Jordi Escobet Canal La Terraseta de Preixens 2.178,00 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

Laiccona     Analítiques d’aigua 34,80 

 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Pere Casals Vives. Obres menors al Carrer Casetes, 7. 
Teresa Borrell Sala. Obres menors al Carrer Joan Maragall, 13. 
Anna Maria Pijuan Borrell. Obres menors al Carrer Les Eres, 69. 
Jaume Fité Utgés. Obres menors al Carrer Les Eres, 18. 
Teuler SL. Obres menors al Carrer Calvari, 6. 
Agroplanur SL. Obres menors al Polígon 7 - Parcel·la 3. 
Ramon Bernaus Urpí. Pintar façana. Carrer Migdia, 7. 
Josep Regué Juncà.  Obres majors al  Carrer Major, 12-14. 
Comercial Agrícola J. Perera SL. Obres menors al Polígon 21 - parcel·les 20 i 21. 
 
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 sol·licitar el fraccionament del saldo resultant en la liquidació definitiva de la 
participació en els tributs de l’Estat, any 2013. 
Atès el que es disposa en la disposició addicional desena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de 
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes, entitats locals i altres de 
caràcter econòmic.  
 
Atès que es compleixen el requisits establerts per poder sol·licitar el reintegrament i fraccionament  del 
saldo deutor  dins un  període de deu anys. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el reintegrament del saldo deutor de la 
participació dels tributs de l’Estat, any 2013, fraccionat en deu anys equivalents a 120 mensualitats.  
 
Segon. El saldo deutor que l’Ajuntament de Castellserà ha de reintegrar ascendeix a la quantitat de set mil 
sis-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-un cèntims (7.634,81 €). 
 
Tercer. Fer la tramitació de l’expedient per mitjans telemàtics abans de l’1 de novembre de 2015. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits 
 
 
5. Acord per deixar sense efectes el nomenament de tresorer .   
Per acord de Ple de data 29 de juny de 2015, va ser nomenat tresorer de l’Ajuntament de Castellserà el 
Regidor Sr. Joan Boncompte Solé, per termini del mandat actual 2015-2019, i d’acord amb el que preveia la 
legislació vigent. 
 
Atès que l’article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual s’atorguen crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria 
d’ocupació pública i estímul de l’economia, que va entrar en vigor el dia 12 de setembre de 2015, ha 
modificat la Llei 7/85 de 2 d’abril de Bases del Règim Local. En concret modifica l’apartat 2 de l’article 92 
bis de la Llei 7/85, reservant les funcions de tresoreria als funcionaris d’administració local amb habilitació 
de caràcter nacional. 
   
Atès que amb l’entrada en vigor del RD Llei 10/2015 d’11 de setembre, les funcions de tresoreria 
s’atribueixen a secretaria - intervenció. 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
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Primer. Deixar sense efectes el nomenament del Sr. Joan Boncompte Solé, com a tresorer de l’Ajuntament 
de Castellserà, efectuat per acord de ple de data 29 de juny de 2015.   
 
Segon. Atribuir transitòriament les funcions de tresoreria a la secretaria interventora d’aquest Ajuntament 
fins que es reguli reglamentàriament el règim jurídic del funcionaris d’Administració Local amb habilitació 
nacional.  
 
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades. 
 
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 34/15. Aprovació definitiva del projecte d’ampliació del consultori mèdic. 
Decret 35 i 36 /15. Declaració de caducitat de llicències d’obres. Exp. 44 i 80/2008. 
Decret 37/15. Contractació socorristes estiu 2015. 
Decret 38 i 39/15. Inici expedient per adquisició de material de so i contractació d’aquest material, amb 
l’empresa Alfasoni SL. 
Decret 40/15. Llicència d’activitat d’apicultura. 
Decret 41/15. Convocatòria per la sessió de constitució de la nova Corporació. 
Decret 42/15. Canvi de nom d’una llicència d’activitat d’apicultura. 
Decret 43/15. Atorgament de diferents llicències d’obres. 
Decret 44 i 45/15. Inici d’expedient per l’adquisició de dos desfibril·ladors i contractació d’aquests amb 
l’empresa Neosalus. 
Decret 46/15. Compliment de la sentència 77/2015. 
Decret 47 i 48/15. Inici expedient per l’adquisició d’una pissarra digital i contractació d’aquesta amb 
l’empresa MCGRUP Lleida SCP. 
Decret 49/15. Nomenament de Tinents d’Alcalde. 
Decret 50/15. Inici expedient per modificació de crèdit 1/2015. 
Decret 51/15. Reinici expedient llicència d’ampliació d’una activitat ramadera. 
Decret 52/15. Delegació per a la celebració de matrimoni civil. 
Decret 53 i 54/15. Inici d’expedient per a la contractació de l’obra “canvi de lluminàries de la zona sud” i 
contractació de l’obra amb l’empresa Nnology Solar SLU. 
Decret 55 i 56/15. Inici d’expedient per l’adquisició de material per a les piscines municipals i contractació 
d’aquest amb l’empresa Aiguallum de Ponent. 
Decret 57 i 58/15. Inici d’expedient per la contractació de l’obra d’arranjament dels vestidors del camp de 
futbol i contractació d’aquesta obra amb l’empresa Construccions Solé Fernández SL. 
Decret 59/15. Contractació de personal de neteja per substitució en període de vacances. 
Decret 60/15. Delegació de funcions a la 1a. Tinent d’Alcalde per absència de l’Alcalde. 
Decret 61/15. Contractació del servei de neteja per als edificis escolars amb l’empresa Neteges Solinet 
SLU. 
Decret 62/15. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per fer obres d’arranjament de voreres. 
Decret 63/15. Aprovació de la certificació d’obres única de “canvi de lluminàries de la zona sud”. 
Decret 64/15. Adquisició de material d’oficina mitjançant sistema d’adquisició centralitzada. 
Decret 65/15. Modificació d’horari de l’auxiliar administrativa. 
Decret 66 i 67/15. Inici d’expedient per a l’arranjament d’un tram de vorera del carrer la Muralla i carrer 
Major, i vorera perimetral de l’escola El Terrall. 
Decret 68 i 69/15. Contractació de les obres d’arranjament de voreres C/ Major i C/ Muralla amb l’empresa 
Construart, i de les obres d’arranjament de la vorera perimetral de l’escola El Terrall amb l’empresa 
Construccions Solé Fernandez SL. 
Decret 70/15. Per la recuperació d’una part de la paga extra del mes de desembre de 2012. 
 
 
7. Precs i preguntes. 
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha cap intervenció. 
 
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. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2015 
 

 
Castellserà, 23 de novembre de 2015. 
  
A les vint-i-una hores i deu 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; DAVID PRADAS GENÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; i JOAN 
BONCOMPTE SOLÉ. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors Srs. Roger Comelles Viladrich, 
Jordi Vicioso Canela, i Sres. Gemma Badia Fusté i Judiht Martí Borda. 
 
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 sessió anterior. 
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-sis d’octubre 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: 
 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon ajuntament 105,84 

Biblioteca  109,38 

Llar d’infants 44,90 

Consultori mèdic 50,02 

Chen Express SL Festa jovent 37,42 

Pigot-Dis Festa jovent 24,42 

Maquinsa Lloguer grups electrògens 543,79 

Media i Comunicació Lleida Falques publicitàries festa jovent 338,80 

TerracoAventura Lloguer inflable festa jovent 1.210,00 

Pigot-Dis Festes 46,93 

Magasa Masó Gassó SA Festes 41,31 

Construccions Solé - Fernández Arranjament vorera escoles 11.191,87 

Antonio Colomines SLU Festes 93,44 

Teldair Llavorsí Reparació caldera gas 60,50 

Oh Desaigües 2003 SL Lloguer cabines sanitàries 529,25 

Carlos Gallardo Moré Pintar fonts 633,54 

Xavier Altarriba Tugues Arranjament vorera c/ Muralla i c/ Major 4.661,68 

Justo Ojeda Oro Arranjament vorera c/ Muralla i c/ Major 3.845,38 

De Nova Water Technologies Reparació planta potabilitzadora 1.177,96 

Jordi Leon Cuellas Part extra desembre 2012 53,55 

Roger Giribet March Part extra desembre 2012 53,55 

Anna Ruiz Vilanou Part extra desembre 2012 113,44 

Media Markt Lleida SL Mòbil ajuntament 25,00 

Laiccona     Analítiques d’aigua 786,29 
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ABSIS Informàtica, SL Manteniment programa informàtic 589,27 

Jordi Morera Prat Canvi lluminàries c/ Migdia i c/Lleida 176,36 

Ramon Pujol Ges Recuperació paga desembre 2012 339,13 

Carme Vidal Folguera Productes de neteja 6,30 

Telefònica de Espanya, SAU 
Targeta enllumenat públic 12,10 

Telefonia mòbil 29,46 

Raibor Espectacles, SL Festa jovent 3.029,56 

Marc Solé Farré Aplicació mòbil i manteniment anual 3.191,98 

Esergui Disteser, SL Gasoil calefacció ajuntament 426,30 

Exclusives Era Material neteja 503,61 

Gestió Publicitat Segre SLU Propaganda festa jove 381,15 

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

Associació Fulibatuka SCP Festa jovent 500,00 

Securitas Seg. Espanya SA Festa jovent 758,19 

Port Cantó, SL Festa jovent 3.482,37 

Marsal Comerç, SL Material vari 25,19 

Sebastià Folguera Manuel Carrers 560,50 

Oficentre SCCL Material oficina 74,56 

Col·lectivitat Regants núm. 2 Derrama ext. 2n termini Mòdol C 4,59 

Publi Press Media SLU Publicitat festa jovent 399,30 

David Bacardit DJ Festa jovent 224,58 

Eduard Seguí Ferreteria Material vari i estris treball 268,84 

Radio Lleida SL Publicitat festa jovent 270,31 

Sistemas Digitales SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Antonio Colomines SLU eparació d’aigua 31,12 

Eduard Segui Fontaneria, SL Càmping gas 4,84 

Correus i Telègrafs Correspondència 54,88 

Urgell Net SA Recollida escombraries octubre 4.891,28 

Endesa Energia SA 

Potabilitzadora 445,21 

Enllumenat públic - C/ Ponent 850,67 

Enllumenat públic - Doctor Borrell 1.042,38 

Residència 50,74 

La Garuta 374,22 

Sala de vetlla 162,19 

Escola El Terrall 429,80 

Camp de futbol 387,05 

Tallers Jordi Bosch 
Reparació segadora 326,09 

Reparació camió 406,03 

 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Miquel Amigó Tous. Obres menors a la  Plaça Gaudí, 10. 
Josep Golet Vilella. Obres menors al carrer Joan Maragall . 
Joan Solé Olives. Obres menors al carrer Cadí - carrer J. Benet. 
Jaume Gilabert Mateu. Obres menors al carrer Lleida, 8. 
Jaume Utgés Grañó. Obres menors a la plaça Major, 7. 
Joan Folguera Farré. Obres menors al carrer Major, 17. 
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de 
construccions de cadascun d’ells. 
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4. Ratificació del decret alcaldia 73/2015 d’alta d’un servei al Consorci de l’AOC. 
Atès que en data 10 de novembre de 2015 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació: 
 
“DECRET 73/2015 
El proper 1 de gener de 2016 s’iniciarà la vigència del Títol II la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, per als ens que integren l’administració local. En 
conseqüència, els ens locals hauran d’adoptar les mesures necessàries, entre d’altres, perquè la 
informació subjecta al règim de transparència es faci pública en les seves seus electròniques i llocs web 
d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable.  
 
Atès que primerament ens cal donar-nos d’alta al Servei Transparència mitjançant el Consorci de l’AOC. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei de Transparència. 
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del 
Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica  www.seu.cat/consorciaoc 
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a 
les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud. 
Quart.- Ratificar aquest Decret en la propera sessió que es celebri”. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 73/2015 referit anteriorment. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
5. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral. Eleccions a Corts Generals 2015. 
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es 
realitza el sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 20 de 
desembre de 2015 amb motiu de la celebració de les eleccions a Corts Generals 2015 convocades pel 
Reial decret 977/2015, de 26 d’octubre. 
 
Del sorteig resulten elegides les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs 
que per a cadascuna s’indica. 
 
TITULARS     PRIMERS SUPLENTS  SEGONS SUPLENTS 
President: Felip Amenós Moret  Ramon Pujol Ges   Noemí Canosa Blanco 
1r.Vocal: Miquel Eres Pedrós  Ignasi Guixé Alfaro   Jessica Vila Lopez 
2n.Vocal: Jaume Badia Brufau  Raquel Ballarin Farran  Jordi Asensio Vernet 
 
També s’acorda comunicar aquest resultat a la Junta Electoral de Zona de Balaguer. 
 
 
6. Decrets d’alcaldia. 
S’assabenta a la Corporació dels  Decrets d’alcaldia següents: 
 
Decret 71/2015. Canvi de nom d’una activitat ramadera “explotació bovina”. 
Decret 72/2015.  Aprovació del cost efectiu dels serveis. 
Decret 73/2015. Alta al servei de la Transparència, Consorci AOC. 
Decret 74 i 75/2015.  Inici d’expedient de contractació per l’adquisició d’una pèrgola per a col·locar-la al 
patí de l’escola bressol, i contractació d’aquest subministrament amb l’empresa Toldisol de Lleida. 
 
 
7. Precs i preguntes. 
Cap regidor intervé per fer precs i tampoc preguntes. 
 
 
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 trenta minuts, del que com a secretària en dono fe. 

file:///C:/Users/mestape/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/6S94TNIW/www.seu.cat/consorciaoc
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2015 
 

 
Castellserà, 9 de desembre de 2015. 
  
A les vint-i-una hores i deu 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; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; JORDI VICIOSO CANELA; GEMMA 
BADIA FUSTÉ i JUDIHT MARTÍ BORDA. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors Srs. Joan Boncompte Solé, Roger 
Comelles Viladrich i 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 la modificació de crèdit núm. 2 al pressupost de 2015.  
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 que afecta al pressupost de l’exercici 2015. 
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. 2/2015 que es finançarà amb majors i 
nous ingressos, i mitjançant transferència entre partides de despeses. 
 
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de quinze dies, durant els quals s’admetran reclamacions 
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 2015. 
 

 Partides de despeses que augmenten   

210-00-160 Xarxa clavegueram 1.300,00 

210-00-161 Abastament d’aigua 6.500,00 

210-00-165 Enllumenat 2.200,00 

212-00-164 Sala de vetlla 300,00 

212-00-312 Casa metge 2.100,00 

212-00-323 Escola i llar d’infants 840,00 

212-00-3231 Escola Terrall 1.500,00 

212-00-3321 La Garuta 200,00 

212-00-3422 Camp de futbol 7.000,00 

212-00-933 Edifici ajuntament 300,00 

220-01-920 Premsa i publicacions 500,00 

221-00-164 Sala de vetlla 700,00 

225-01-161 Cànon Sanejament 4.000,00 

226-04-920 Serveis jurídics 100,00 

226-09-338 Festes populars  i cultura 9.700,00 
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227-99-920 Serveis de gestoria 700,00 

227-99-931 Serveis comptabilitat 1.300,00 

227-08-932 Recaptació d’impostos 1.300,00 

465-00-1621 Servei recollida de deixalles 500,00 

465-00-920 Assessorament urbanístic i informàtic 1.000,00 

619-00-153 Adequació fonts places Major i Sardana 200,00 

619-01-153 Arranjament voreres 17.900,00 

623-00-1623 Adquisició escala cementiri 1.290,00 

623-00-323 Tendal  llar d’infants 2.300,00 

623-00-171 Estris treball 700,00 

623-00-334 Estufa local dones 1.210,00 

629-00-342 Material esportiu 2.000,00 

913-00-11 Amortització préstecs 1.700,00 

 Total 69.340,00 

 
 
 

 

 FINANÇAMENT  

 Majors i nous ingressos  

344-00 Festes populars i cultura 13.000,00 

761-04 Subvenció Diputació voreres 15.000,00 

 Total 28.000,00 

   

 Partides de despeses que disminueixen   

120-05-920 Retribucions Bàsiques. Grup E 4.890,00 

160-00-920 Quotes S. S. Adm. General 4.000,00 

203-00-920 Lloguer centraleta telèfon 1.350,00 

214-00-171 Vehicle camió 1.000,00 

221-01-161 Subministres aigua 8.000,00 

221-00-165 Enllumenat públic 2.000,00 

227-06-151 Treballs fet per altres empreses 6.500,00 

465-00-336 Aportació excavacions 1.100,00 

480-00-341 Subv. Club Atlètic Castellserà 1.000,00 

500-00-929 Imprevistos i funcions no classificades 2.800,00 

624-00-153 Adquisició vehicle brigada 2.000,00 

629-02-312 Material mèdic 500,00 

632-00-920 Adequació balcó i cornisa edifici ajuntament 3.000,00 

633-00-342 Inversió piscines 3.200,00 

 Total 41.340,00 

 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
 
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 i quinze minuts, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2015 
 

 
Castellserà, 23 de desembre de 2015. 
  
A les vint-i-una hores i quaranta-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; GEMMA BADIA FUSTÉ; JUDIHT MARTÍ 
BORDA; JOAN BONCOMPTE SOLÉ; i ROGER COMELLES VILADRICH. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors Sr. David Pradas Gené i Sra. 
Caterina Pijuan Folguera. 
 
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. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els següents pagaments: 
 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

Sedical Calefacció escoles 654,85 

Comercial Agrícola Perera SL Líquid sulfatar 116,01 

Construccions Solé - Fernández Arranjament vorera escoles 3.738,34 

Repsol Butà, SA Gas escola i propà camp de futbol 217,41 

Applus Iteuve Technology, SL Revisió camionet 54,70 

Repsol Butà, SA Alta gas consultori i habitatge  237,56 

Carburants Bellcaire SA Combustible camionet 275,64 

Àrids Daniel SA Carrers 676,09 

Antonio Colomines SLU Consultori mèdic 10,59 

Pastisseria Jordi Montserrat Festa jovent 9,60 

Teldair Llavorsí 
  

Camp de futbol 256,10 

Reparació escoles el Terrall 329,20 

Exclusives Era Material neteja 117,13 

Telefònica de Espanya SAU 
  

Telèfon, fax i ascensor ajuntament 103,50 

Biblioteca  109,38 

Llar d’infants 44,90 

Consultori mèdic 51,81 

Consell Comarcal de l'Urgell 
Asses. informàtic 1n trimestre 2015 675,94 

Asses urbanístic agost i setembre 308,55 

D.Disseny SCP Agenda cultural setembre - octubre 109,87 

Flyeralarm SL Postal Nadal 2015 53,81 

Telefònica de Espanya, SAU 
Targeta enllumenat públic 12,10 

Telefonia mòbil 31,26 

Urgell Net, SA Recollida escombraries novembre 4.891,28 

SGAE Festes 1.288,71 
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Fusteria Prat-Niña SL Gimnàs municipal i camp de futbol 194,81 

Pepita Goixart Pascual Desplaçaments  57,00 

Media Markt Lleida SA Compra cafetera 79,00 

Xavier Altarriba Tugues Vorera c/ Major i c/ Muralla 901,97 

Justo Ojeda Oro Vorera c/ Major i c/ Muralla 490,13 

Magda Vilapriño Sàries Desplaçament desembre 38,00 

Proquinet SL Material neteja 116,16 

Cooperativa Ivars Menjar gos 17,38 

Servei Anàlisi el Pla, SLU Analítiques d’aigua 55,66 

Mecano Camp SA Compra escala cementiri 1.290,01 

Mecano Camp SA Compra tallagespa 698,00 

Josep Daniel Ginestà Inst. calderes de gas casa metge 2.100,00 

Carles Alsina Carrers 694,54 

Jordi Bosch Utgés Material 132,71 

Rafmiq Aima SL Pintar llar d’infants 920,80 

Endesa Energia XXI, SLU 

Piscines 864,56 

Enllumenat públic - Urgell / Flors d’Urgell 2.142,58 

La Panera -2,80 

Escorxador municipal 21,22 

Ajuntament 371,47 

Deixalleria 165,31 

Endesa Energia 

Escola El Terrall 477,56 

Sala de vetlla 176,48 

Biblioteca  425,13 

Camp de futbol 360,47 

Correus i Telègrafs Correspondència 20,87 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

Construccions Fercan SCP Casa metge 310,37 

Antonio Colomines SLU Carrossa reis 146,83 

De Nova Wàter Technologies Planta potabilitzadora 566,16 

 
 
2. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Bisbat d’Urgell. Obres menors a  Plaça La Sardana, 8. 
Josep Solé  Vila. Obres menors a la Plaça Sitjar, 12. 
Leonor Casan Borrell. Obres menors al  Carrer Agricultura, 26. 
Ramon Pujol Clua. Obres menors al Carrer Coral Flors d’Urgell, 34. 
Jaume Ginestà Mas. Obres menors al  Carrer Major, 24. 
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de 
construccions de cadascun d’ells. 
 
 
3. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2016, plantilla de personal i bases d’execució del 
pressupost. 
Atès que ha  estat elaborat el Pressupost Únic per l’exercici de 2016. 
 
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016 d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols 
és el següent: 
 

 
INGRESSOS 2016 
 

 

 A  OPERACIONS NO FINANCERES  

 
A1  OPERACIONS CORRENTS 
 

 

Capítol 1 Impostos directes 292.200,00 

Capítol 2 Impostos indirectes 4.000,00 

Capítol 3  Taxes i altres ingressos 144.690,00 

Capítol 4 Transferències corrents 338.310,00 

Capítol 5 Ingressos patrimonials 11.700,00 

 A2 OPERACIONS DE CAPITAL  

Capítol 7 Transferències de capital 60.000,00 

   

 TOTAL INGRESSOS 850.900,00 

   

 
DESPESES 2016 
 

 

 A  OPERACIONS NO FINANCERES  

 A1  OPERACIONS CORRENTS 
 
 

Capítol 1 Despeses de personal 249.120,00 

Capítol 2 Despeses béns corrents i serveis 383.120,00 

Capítol 3  Despeses financeres 6.100,00 

Capítol 4 Transferències corrents 13.400,00 

Capitol 5 Fons Contingència i altres imprevistos 30.000,00 

   

 A2 OPERACIONS DE CAPITAL  

Capítol 6 Inversions reals 113.960,00 

   

 B  OPERACIONS FINANCERES  

Capítol 9 Passius financers 55.200,00 

   

 TOTAL DESPESES 850.900,00 

 
Segon. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera, per import 
de 651.789,69 €.  

 
Tercer. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat en l’expedient. 

 
Quart. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
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Cinquè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i 
al tauler d’anuncis per un termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions.  
 
Proposta que és aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
4. Aprovació dels comptes de la festa Major de Juliol i festa Jove de l’Urgell. 
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de la Festa Major de Juliol i festa Jove de l’Urgell amb el següent 
resumen: 
 
Festa Major de Juliol 
 

INGRESSOS 3.926,00 € 

                   

DESPESES 
 

 

Premis concurs botifarra 189,60 €  

Laberint de Tastets (Cirquestra i material) 1.589,14 €  

Dietes i consumicions músics 310,13 €  

Grups, orquestres, DJ i cobla 15.224,10 € 

Actuacions infantils (Teatre, jocs, escuma) 3.015,00 € 

Diables Foc Foll - Correfoc 1.000,00 €  

Vermutada 93,65 €  

Correbars (Xaranga i material) 859,20 € 

Maquinsa - Grup electrogen 791,50 €  

Cartells i programes 216,77 €  

Lloguer escenari 665,00 €  

Esmorzar tir al plat 127,56 €  

Carbons Miravall (llenya) 171,82 €  

Treballs neteja 228,00 €  

  

Total despeses 24.481,47 €  

 
 
Festa Jove Urgell 
 

INGRESSOS  8.400,00 € 

           

DESPESES   

Cartelleria  315,19 €  

Acreditacions  47,19 €  

Plural Produccions (La Terrasseta de Preixens) 5.932,08 € 

Vigilància           758,19 €  

Grup electrogen            543,79 €  

Lavabos químics             529,25€  

Gimcana (Inflables i material)         1.274,44 €  

Publicitat radio i premsa escrita         1.458,05 €  

Despeses barra         3.720,48 €  

SGAE            332,50 €  

   

Total despeses      14.911,16 €  

 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la festa major de juliol i festa jove de l’Urgell. 
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Intervencions: 
El Sr. Alcalde explica que els 20 ajuntaments de la comarca de l’Urgell participen econòmicament en 
despeses de la festa, de les que es fan càrrec ells directament, així com altres despeses de les que s’han 
fet càrrec mitjançant conveni la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de l’Urgell i la Direcció General de 
Joventut.  
 
Comenta que el dèficit de la festa estava previst i contemplat als pressupostos dins de la partida de Festes 
Populars i Cultura. A més a més, felicita a totes les persones implicades en l’organització de la trobada, 
especialment a l’associació de joves i trasllada la felicitació del president del Consell Comarcal i el 
Conseller comarcal de Joventut per l’èxit de la festa. Avança també que la propera Festa Jove de l’Urgell 
serà a Bellpuig el dissabte 15 d’octubre.  
 
 
5. Aprovació del programa i pressupost de les festes de Nadal 2015. 
Pel Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de les properes festes nadalenques. 
 
Programa 
13/12/15  Concert de Nadal amb els alumnes de l’escola de Música de Castellserà. La Panera. 
19/12/15 Concurs de pessebres. 
24/12/15  Missa del gall i torronada popular. 
25/12/15  Missa i Concert de Nadal de la Coral Flors d’Urgell. 
16/12/15  Cagada del Tió i entrega de premis del concurs de Pessebres. 
27/12/15  Arribada del Patge Faruk i xocolatada popular.  
29/12/15  Parc de Nadal. 
04/01/16  Taller de fanalets.  
05/01/16 Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient. 
 
Pressupost aproximat: 1.600,00 euros. 
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les Festes de Nadal 2015. 
 
 
6. Acord per a la derogació de les normes reguladores per a la concessió de subvencions 
destinades a promoure la construcció i rehabilitació d’habitatges. 
Atès que aquesta normativa reguladora per a la concessió de subvencions per a obres de rehabilitació i 
nova construcció d’habitatges ha quedat obsoleta i atès que hi ha la possibilitat de regular bonificacions 
per aquests conceptes en l’ordenança reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Derogar les normes reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure la 
construcció i rehabilitació d’habitatges. 
 
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Lleida als efectes de la seva exposició 
pública pel termini de vint dies hàbils. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
Intervencions: 
Sr. Alcalde. Els canvis normatius no ens permeten gestionar aquests tipus de subvencions per obres 
noves o rehabilitacions d’habitatges mitjançant aquesta normativa,  per  tant es procedeix a derogar-la. De 
totes maneres, el govern de l’ajuntament entén que és una bona mesura per tal d’incentivar tant la 
rehabilitació com l’obra nova i amb l’ànim de seguir fent-ho, es modificarà l’ordenança de l’impost de 
construccions per tal incloure bonificacions que contemplin aquests conceptes. 
 
 
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, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE GENER DE 2016 
 

 
Castellserà, 25 de gener de 2016. 
  
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: 
 
DAVID PRADAS GENÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; JOAN BONCOMPTE SOLÉ; JORDI VICIOSO 
CANELA i GEMMA BADIA FUSTÉ. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors Srs./Sres.: Roger Comelles 
Viladrich, Judiht Martí Borda, Mercè Perera Folguera. 
 
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 sessió anterior. 
Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de data vint-i-tres de 
novembre, nou de desembre i vint-i-tres de desembre de dos mil quinze, son  aprovades 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: 
 

Sistemas Digitales SL Manteniment fotocopiadora 81,95 

Àrids Romà SAU Compra àrids 7.000,00 

Esergui Disteser, SL Calefacció ajuntament 883,02 

Pitgot-Dis Sala de vetlla 71,24 

Carme Vidal Folguera Protocol i festes 374,71 

Queviures Enriqueta Protocol i festes 309,32 

Jordi Borrell i Alsina Protocol i festes 324,38 

Arelsa  Reparació quadre elèctric 269,83 

Ajuntament de Castellserà Nòmines desembre 10.294,85 

Repsol Butà, SA Propà camp de futbol i gas escoles 1.754,74 

Correus i Telègrafs Serveis postals 9,99 

Jaume Badia Eleccions generals 2015 62,60 

Miquel Eres Eleccions generals 2015 62,60 

Felip Amenós Eleccions generals 2015 62,60 

Golosinas Victor, SL Festes 148,42 

Iviva, Material esportiu Material esportiu 216,30 

Unipreus, SL Material esportiu 269,10 

Casa Mona Festes 24,45 

Basar Primer Cel Festes 17,00 

Gran Casa Xina Festes reis 37,92 

Telefònica de Espanya SAU  

Telèfon, fax i ascensor ajuntament 99,21 

Biblioteca  107,16 

Llar d’infants 30,35 

Consultori mèdic 49,09 
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Badimòbil, SAL Compra furgoneta 13.000,00 

Marc Roig Fornons Esporga municipi 4.081,00 

Marc Perpinyà  Compra material esportiu 1.503,79 

Robert Calderó Llicència d’obres 3.232,00 

Fidela Plana Ribe Carrossa reis 52,22 

Antonio Colomines SLU Carrossa reis 15,56 

El Celler del Tarrós Sopar de Nadal 271,70 

Lidia Vilanova Torres Material oficina i llar d’infants 325,70 

Telefònica de Espanya SAU Telefonia mòbil i enllumenat públic 43.12 

Consell Comarcal de l'Urgell Serveis Socials 3.798,58 

Pardo Gestió SL Treballs gestoria 434,39 

Holder Solutions SL Subscripció La Manyana  180,00 

Urgell Net, SA Recollida escombraries desembre 4.891,28 

Lyreco Material oficina 84,14 

Asesor Base de dades 550,00 

Xavier Garulo, SL Castell inflable parc Nadal 290,40 

Electro-Tarr, SCCL Llums festes 385,09 

Serveis Caranyut Control colònia coloms 544,50 

Ester Vilalta Domínguez Festes 30,00 

Young Chun SL Festes 14,45 

Marsal Comerç, SL Estufa Local dones i material Panera 1.220,95 

Toldisol SL Tendal escola bressol 2.227,00 

Ofi-escolar Estel, SL Material parc Nadal 46,95 

Pepita Gabernet  Festes 21,60 

Ferreteria Molinet, SL Festes 46,23 

MG Grup Lleida SCP Pissarra  digital 1.421,15 

Disfresses Bacanal SL Festes 40,99 

Rodriguez-Ros SLP Assessoria jurídica 541,38 

Zardoya Otis SA Ascensor ajuntament  1.826,42 

Sistemas Digitales Manteniment fotocopiadora 81,95 

Servei Anàlisi el Pla SLU Analítiques d’aigua 34,80 

Hiper Asia Festes Nadal 31,90 

J. Miquel Llasera Festes Nadal 100,00 

Amazon.es Fundes seients furgoneta 17,04 

Fusteria Prat-Niñà SL Camp de futbol 253,53 

Correus i Telègrafs Serveis postals 35,40 

Endesa Energia 

Camp de futbol 659,90 

Biblioteca 582,60 

Sala de Vetlla 224,71 

Escola El Terrall 506,86 

Endesa Energia XXI, SLU  

Local Associació de dones 183,05 

Consultori mèdic 83,20 

Enllumenat públic 1.147,32 

Casal d’avis 47,72 

Toys World Joc llar d’infants 109,94 

La Ginesta SL Festes Nadal 130,13 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 181,50 

Eva Prat Treball Llar Infants 164,00 

Alfasoni SL Material per música 100,00 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament informàtic i urbanístic 822,05 

Agencia Tributaria IRPF 4T Trimestre 5.143,50 
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3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats i tramitats els expedients d’obres que es relacionen: 
 
Expedients 84/15, 01/16, 2/16 i 3/16. 
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els expedients d’obres relacionats i les liquidacions de l’impost 
de construccions de cadascun d’ells. 
 
4. Aprovació del calendari de cobrança de les taxes per a l’any 2016. 
Ateses les taxes que s’han de posar a cobrament aquest any 2016. 
 
Atès que és procedent  establir un calendari de cobrança general per a tot l’any. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Establir el següent calendari de cobrança per aquest any 2016. 
De l’1 de març a l’1 de maig:   Taxa d’aigua 2n. semestre 2015. 
De l’1 de juny a l’1 d’agost:   Taxa de clavegueram 2016. 
De l’1 de setembre a l’1 de novembre: Taxa d’aigua 1r. semestre del 2016. 
                                                              Taxa conservació cementiri 2016. 
 
Segon.- Fer exposició pública de l'anterior acord mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
5. Aprovació dels padrons de les taxes del servei de recollida de brossa 2016 i subministrament 
d’aigua del 2n. semestre de 2015. 
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de subministrament d’aigua 
del 2n. semestre 2015 i taxa pel servei de recollida de brossa 2016. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1r.- Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. semestre de 2015i taxa pel servei de recollida 
de brossa 2016. 
 
2n.- Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest 
edicte al Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats en la secretaria de 
l’ajuntament en hores d’oficina. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
6. Acord per la devolució d’una fiança a l’empresa Àrids Romà SAU. 
Atès que ha estat tramitat l’expedient per la devolució d’una fiança dipositada per l’empresa Àrids Romà 
SAU per respondre del contracte d’obra “Centre Integrat d’atenció a la gent gran 2a. part 2a. fase”. 
 
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 Àrids Romà SAU  de Miralcamp, per respondre 
del contracte referit i per un import de 9.991,86 €. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
7. Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram 
del C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí. 
Atès que ha estat redactat el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram del 
C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí. 
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Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram 
del c/ Coral Flors d’Urgell i c/ Cadí, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP i al tauler d’anuncis, per 
tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d’aquesta corporació i es 
puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n formulat cap, 
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
8. Aprovació de la massa salarial del personal laboral corresponent a l’exercici 2016. 
Atès que el Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016 va ser aprovat inicialment pel Ple en 
acord de data 23 de desembre de 2015, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense 
reclamacions, en data 20 de gener de 2016. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2016, la qual 
ascendeix a la quantitat de 127.860,29 €. 
 
Segon.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la Província pel termini de vint 
dies. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
9. Aprovació del programa i pressupost de la festa de Carnestoltes. 
Es presenta el programa i pressupost de la festa de carnestoltes amb el resum següent: 
 
Dissabte 6 de febrer 
Tarda. Berenar a La Panera i animació infantil. Nit. Sopar de carnestoltes i ball.  
 
Pressupost d’ingressos: 2.500,00 euros. Pressupost de despeses: 4.500,00 euros. 
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la festa de carnestoltes. 
 
10. Decrets d’Alcaldia. 
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents: 
 
Decret 76/15. Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Urgell per a l’execució 
del programa “Treball i Formació 2015”. 
Decret 77/15. Contractació del servei d’esporga d’arbres a diferents carrers del municipi. 
Decret 78/15. Atorgament de llicència per a la instal·lació d’una grua  a la Plaça de la Sardana. 
Decret 79 i 80/15. Inici d’expedient i contractació per l’adquisició de material esportiu. 
Decret 81 i 82/15. Inici d’expedient i contractació per l’adquisició d’àrids per a l’arranjament de camins. 
Decret 83 i 84/15. Inici d’expedient i contractació per l’adquisició d’una furgoneta per a serveis generals. 
Decret 85/15. Llicència mitjançant comunicació per a exercir una activitat d’ensenyament de idiomes. 
Decret  86 i 87/15. Inici d’expedient i contractació per l’adquisició d’una estufa de pellet per al local de 
l’Associació de Dones. 
Decret 88/15. Modificació de crèdit núm. 3/15 per transferència entre partides. 
Decret 01/16. Signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, Càritas i Nougrapats empresa 
d’inserció laboral, per a la recollida selectiva de roba usada. 
 
11. Precs i preguntes. 
No es formula 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. 


