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Full informatiu núm. 98                                         Març 2018 

 
 
Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full número 98, amb les actes de les sessions ordinàries de 25 de setembre i 30 d’octubre 

i l’acta de la sessió extraordinària de 25 d’octubre. 

 

REVISIONS DE GAS A LES CASES 

Arrel de les últimes revisions que es van fer de gas a les cases, us recordem la informació contrastada amb 

l’empresa Repsol Butà que ja us havíem fet arribar d’altres vegades. 

 

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

que disposi 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. 

 

Les empreses que passen a fer revisió i que no són de Repsol butà, són legals, però és probable que aprofitin 

l’ocasió per cobrar a preus que no toquen o canviar aparells quan no fa falta. Us demanem, sobretot a les 

persones grans, que sigueu conscients que si no voleu passar la revisió no cal que la passeu i si teniu 

dubtes, truqueu al telèfon 973 31 01 39 de Repsol Butà Tàrrega.  

 

 

CONSULTORI MÈDIC 

Arrel de la notícia sobre la desaparició de material mèdic al consultori i la seva publicació als mitjans de 

comunicació, ens ha arribat que hi ha cert malestar entre les persones que venen a Castellserà a fer  

substitucions i ens han demanat una comunicació als veïns del poble. Volem que quedi clar abans de tot 

que agraïm profundament la feina que fan els professionals sanitaris al nostre poble i a la nostra comarca. 

CASA DE 
LA VILA 
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Si des de l’Ajuntament ens vam decidir a fer públic el problema és perquè no era ni la primera ni la segona 

vegada que passava una cosa similar i crèiem que en les circumstàncies en les que va passar, es tractava 

d’un robatori. 

 

No era pas la nostra intenció responsabilitzar un col·lectiu o una persona en concret sinó, fer arribar aquesta 

preocupació a tothom. Demanem disculpes a tots aquells que s’hagin sentit ofesos i us demanem com a 

veïns i usuaris del servei que confieu en la gent que ve a fer les substitucions igual que ho feu amb els 

treballadors habituals del consultori. Segurament no ens tocava a l’Ajuntament esbrinar que era el que havia 

passat i és per això que des de l’Institut Català de la Salut, s’ha obert una investigació interna per tal d’aclarir 

els fets. Ens refermem en que ha existit una desaparició de material mèdic i no volem que passi una altra 

vegada ni a Castellserà ni a cap altre lloc i per això ens vam decidir a fer-ho públic. La nostra intenció és que 

la problemàtica desaparegui, perquè no es tracta de posar noms i cognoms al problema sinó de posar-hi 

solució. 

 

EXPOSICIÓ FIRA HORTICULTURA 

Des de la comissió que està preparant la 1a Fira d’Horticultura, que tindrà lloc el proper 21 i 22 d’abril, es vol 

donar també a l’espai d’exposició de la fira, un toc personal i del poble. És per això que es volen exposar 

fotografies antigues del treball al camp. 

 

Agrairíem a totes les persones que tingueu fotografies antigues mentre esteu treballant al camp, o bé d’eines 

i d’animals que s’utilitzaven antigament ens les féssiu arribar a l’ajuntament.  

 

Per tal que hi hagi una bona conservació de les fotografies, no s’exposaran les originals. Es farà una còpia 

a l’ajuntament i es retornaran les fotografies originals als propietaris.  

 

 

ENLLUMENAT PÚBLIC 

Els passats mesos de desembre i gener es va produir durant alguns dies una incidència al quadre 

d’enllumenat públic situat al camí de Linyola i que abasteix l’enllumenat dels carrer Urgell, Flors d’Urgell, 

Linyola, J. Benet, Plaça Sitjar, Plaça Major, Av. Esport, Calvari, Santa Maria, Llibertat i Av. Catalunya. 

 

La incidència no permetia que els llums s’engeguessin a l’hora i molts dies, si no ho veia algú i ho comunicava 

a algun regidor o treballador de l’ajuntament, es podia estar tota la nit sense la llum engegada. Els tècnics 

hi van estar treballant uns dies i no enteníem el que passava, donat que les llums s’apagaven a l’hora que 

corresponia però durant el dia, l’interruptor general i el ICP es desconnectaven sense conèixer el motiu.  

 

Al final, vam descobrir que es tractava del rellotge astronòmic que controla l’encesa i apagada de les llums. 

S’estava quedant sense bateria i això afectava al funcionament normal de l’aparell. Us volem comunicar que 

l’averia està resolta. De moment es funciona amb un rellotge analògic fins que s’instal·li de nou un rellotge 

astronòmic que permeti engegar i parar les llums en funció de la posta i sortida del sol.  
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2017 
 

 

Castellserà, 25 de setembre de 2017. 
  
A les vint-i-una hores i quaranta 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: 
 
JUDHIT MARTÍ BORDA, CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JORDI VICIOSO CANELA,  GEMMA BADIA 
FUSTÉ. ROGER COMELLES VILADRICH, JUAN BONCOMPTE SOLÉ, i DAVID PRADAS GENÉ. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteix  a aquesta sessió i excusa la seva absència la regidora Sra. 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. 
 
Abans d’encetar l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa la inclusió de dos  punts  amb caràcter d’urgència: 
 

 Acord per la designació dels representants de l’Ajuntament de Castellserà a la Comissió de 
Seguiment del primer cicle d’Educació Infantil a l’Escola Rural El Terrall - ZER Espernellac.   

 Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Castellserà per 
l’execució de l’operació “Ponent Actiu”. 

 
Per unanimitat de tots els reunits s’acorda incloure el punts proposats i es tractaran abans de precs i 
preguntes. 
 
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 tres i dinou de 
juliol de dos mil disset, 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: 
 

Tashia SL Recollidor per fulles piscina 35,07 

Carviresa SA Festa major 59,00 

Correus i Telègrafs Serveis postals 77,64 

Monica Haydee Diaz Wolfram Nòmina juliol, vacances i liquidació 6.833,59 

Ester Granell Rius Nòmina juliol, vacances i liquidació 7.679,72 

Romà Infraest. i Serveis SAU Arranjament de camins municipals  10.500,32 

Jaume Pijuan Sala Arranjament de camins municipals 2.511,04 

Col·lectivitat de Regants nº 2 Liquidació final pantà Modolet 134,64 

Taller Jordi Bosch Reparació camió i segadora 319,66 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon i fax ajuntament 90,93 

Biblioteca  122,70 

Llar d’infants 37,54 

Consultori mèdic 28,74 

Orquestra Junior's Festa major juliol 4.356,00 

Societat Portal de Lleida, SL Publicitat Festa Major 60,50 

Xavier Garulo, SL Lloguer inflable festa escola bressol 242,00 

Consorci Gestió dels Residus Cànon i tractament residus juny 2017 1.214,17 
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OAGRTL Taxa permís d’obres  126,00 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic maig 354,83 

Tashia SL Planta potabilitzadora 802,84 

Associació Cultural dos x Quatre Festa Major 450,00 

Musics de Girona, SCCL Festa Major - L'Anònima orquestra 4.235,00 

Ecologia Per Festes, SL Compra de gots reutilitzables. 361,89 

Eduard Segui- Fontaneria Camp de futbol 10,82 

Hugo Rojo Morales Redacció Projecte Pavimentació camins 742,00 

Foc Foll Correfoc Festa Major 1.000,00 

Xip Xap SL Festa Major 1.694,00 

Raibor Espectacles SL Parc aquàtic Festa Major 798,00 

Antonio Colomines SLU Local joves 23,87 

Fonda Pla d'Urgell Festa bandoler i Festa Major 544,00 

Sonaktrona, SL Festa Major - Equip de so 1.936,00 

Pigot-Disc, SL Festa Major 409,26 

Merceria La Central - Arnau Olivé Cinta catalana 20,00 

Cansaladeria Enriqueta Festa Major 33,80 

Exclusives Era Festa Major 39,87 

Bar l'Amistat - Dolors Rodríguez Consumicions concurs botifarra 56,60 

Pardo Gestió Rambla 10 SL Treballs gestoria 399,30 

Santiago Lafarga Morell Certificat registre de la propietat 29,09 

Ajuntament de Castellsera Nòmines juliol 11.330,95 

Circuit Urgellenc Cinema a la fresca 774,41 

Arts Gràfiques Molino Compra de gots 31,46 

Tashia SL Piscines municipals 1050,52 

Anny Noriega Gonzales Festa Major 695,75 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Atípic 2007, SL Espectacle llar d'infants 363,00 

Jordi Borrell Alsina Festes 47,80 

Plandora SCP Publicitat festa major 217,80 

Clidom Energy SL 

Biblioteca  334,27 

Escola el Terrall 243,51 

Potabilitzadora 247,25 

Ajuntament  205,03 

Magatzem 34,90 

Consultori mèdic 100,88 

Enllumenat públic 301,58 

Sala de vetlla 95,67 

Piscines -546,71 

Deixalleria 59,71 

Camp de futbol 252,84 

Punt de servei Xopluc Combustible vehicles 220,85 

Fusteria Prat Niña Fustes per escenari 352,64 

Gestió Publicitat Segre SLU Publicitat festa major 332,02 

Ferreteria Jordi Baró Copies de claus 53,65 

Arenes Bellpuig Recebo per camins 184,74 

Sistemas Digitales Manteniment fotocopiadora 49,15 

Cayo Corcellas i Carramiñana Actuació The New Zombis 600,00 

Societat General Autors i Editors Drets d’autor Festes 1.638,67 

Pastisseria Jordi Montserrat Festa Major 9,60 
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Armeria Garriga SL Festa Major 387,20 

Urgell Net SA Recollida escombraries juliol 4.891,28 

Telefònica Mòbils SA Telefonia mòbil i enllumenat públic 65,64 

ATM Aportació 2017 1.049,56 

Maquinària Agrícola Industrial SA Lloguer grup electrogen 852,57 

Pere Albareda Reparació rentaplats 98,01 

Adrià Eres Boncompte Reixa piscines i pou claveguera 206,93 

Antonio Colomines SLU Material per voreres 135,22 

ABS Informàtica SL Manteniment programa tributs 598,72 

El Piccolo Cirkus SCCL CastellSerà de Nit 1.500,00 

Associació Charanga La Bancha Festa major 680,00 

Clidom Energy SL 
Enllumenat públic - C/ Ponent 354,08 

Enllumenat públic - C/ Urgell  310,75 

Endesa Energia XXI, SLU 

Piscines 916,68 

Centre integrat 71,89 

Enllumenat públic - C/ Urgell  491,09 

Pianos Catalunya, SL Lloguer piano 423,50 

Sebastià Folguera Manuel Ensulfatar arbres carrers i places 1.288,00 

Fleca Pastisseria La Ginesta SL F. Major 1.383,00 

Arenes Bellpuig Material voreres 318,41 

Consorci  Gestió dels Residus Cànon i tractament residus juliol 2017 1.196,64 

Ferreteria Viola Material vari 4,42 

360 Laboratio Multimèdia SL Exposició espais Naturals 121,00 

Defymusic SL Actuació Strombers 7.260,00 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon i fax ajuntament  92,92 

Biblioteca  122,70 

Consultori mèdic 37,41 

Señales Girod, SL Tanques senyalització obres 457,66 

ECA  Inspecció periòdica ascensor escoles 125,90 

Cooperativa d'Ivars SCCL Piscines 4,00 

Tashia SL 
Planta potabilitzadora 1.483,48 

Piscines municipals 325,83 

Energies Miravall, SL Festes 250,23 

Punt de servei Xopluc Combustible vehicles 262,72 

Clidom Energy SL 

Deixalleria 54,49 

Potabilitzadora 247,23 

Piscines 269,83 

Consultori mèdic 114,57 

Ajuntament  172,04 

Magatzem 36,57 

Enllumenat públic - Doctor Borrell 317,01 

Eduard Segui - Ferreteria Enllumenat públic i jardins 187,68 

Oficentre SCCL Material d’oficina 62,77 

Urgell Net SA Recollida escombraries mes d’agost 4.891,28 

Telefònica Mòbils SA Telefonia mòbil i enllumenat públic 52,59 

Clidom Energy SL Enllumenat públic - C/ Ponent 346,42 

Neteges Pirineo SL Neteja vidres Escola i Garuta 840,27 

Tallers Jordi Bosch Reparació camió 113,34 

M. Alba Minguell Agenda cultural juliol-agost 138,86 

Electro-Tarr, SCCL Enllumenat camp de futbol 293,04 
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Neosalus Solutions, Sl Manteniment desfibril·lador 175,45 

Sistemes Digitals Manteniment fotocopiadora 48,53 

Anivellacions Jacint Alsina Reparació camins 145,20 

Eduard Segui SLU Camp de futbol 33,17 

Comercial Agrícola J. Perera SL Líquid sulfatar arbres 136,63 

Bigmat Ochoa, SL Plaques 192,54 

Consulting Economia Local SL 

A compte comptabilitat any 2017 1.032,25 

Comptes anuals exercici 2016 701,32 

Regularització exercici 2016 338,32 

Correus i Telègrafs Serveis postals 12,87 

Securitas Direct España SAU Manteniment alarma 41,14 

Clidom Energy SL 

Biblioteca 334,09 

Sala de vetlla 108,09 

Camp de futbol 363,50 

Escola el Terrall 265,56 

Exclusives Era Material neteja 245,63 

Endesa Energia XXI, SLU 
Piscines 996,14 

Centre integrat 80,00 

Port Cantó, SL Avituallament BTT 29,37 

Gin-ca SL Poliesportiu, ajuntament i piscines 1.212,19 

Sugrañes Editors, SL Material oficina 286,47 

Laboratori d’anàlisi i Control SL Analítiques d’aigua 116,32 

Eurofins Agroambiental, SA Analítiques control piscines 341,05 

Antonio Colomines SLU Camp de futbol 62,32 

Xavier Altarriba Tugues Arranjament voreres 3.222,10 

Nnology Solar Lleida, SLU Enllumenat públic 172,99 

Ferreteria Eduard Segui Material piscines 378,31 

Meritxell Manuel Clèries Substitució escola bressol 136,00 

Ajuntament de Castellserà Nòmines juliol i agost 23.386,63 

Seguretat Social Mes de juny i juliol 12.386,14 

 

 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
Exp. 37/17. C/ les Eres, 68.  
Exp. 39/17. C/ Les Eres, 35. 
Exp. 40/17. Polígon 17 - Parcel·la 23.  
Exp. 41/17. C/ Coral Flors Urgell, 27. 
Exp. 42/17. C/ J. Benet, s/n . 
Exp. 43/17. C/ Major, 23.  
Exp. 44/17. C/ Casetes, 7.  
 
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.  Decrets d’alcaldia. 
S’assabenta a la Corporació dels  Decrets d’alcaldia següents: 
 
Decret 39/17. Delegació per l’autorització i celebració de matrimoni civil. 
Decret 40/17. Aprovació del conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castellserà per 
la implantació del 1r. cicle d’educació infantil a l’escola rural El Terrall - ZER Espernellac. 
Decret 41/17. Contractació d’un socorrista per la temporada d’estiu 2017. 
Decret 42/17. Contractació d’un peó a temps parcial durant els dos mesos d’estiu per a reforç de la brigada 
municipal. 
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Decret 43/17. Delegació per l’autorització i celebració de matrimoni civil. 
Decret 44/17. Per l’abonament de l’augment de salari del 1% previst en la Llei de Pressupostos de l’Estat 
per a l’any 2017. 
Decret 45/17. Delegació de funcions amb motiu de l’absència de l’Alcalde. 
Decret 46/17. Resolució sobre el personal de la Llar d’Infants Municipal. 
Decret 47 i 48/17. Inici d’expedient i contractació del servei de neteja de vidres a l’escola i edifici La Garuta 
amb l’empresa Limpiezas Pirineo de Lleida. 
Decret 49/17. Delegació de funcions amb motiu de l’absència de l’Alcalde. 
Decret 50/17. Resolució sobre el personal de la Llar d’Infants Municipal. 
Decret 51/17. Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018. 
Decret 52/17. Concessió d’una pròrroga de llicència per la finalització d’unes obres, Exp. 62/2014. 
 
5. Acord per la designació dels representants de l’Ajuntament de Castellserà a la Comissió de 
Seguiment del primer cicle d’Educació Infantil a l’Escola Rural El Terrall - ZER Espernellac.   
Atès el que es disposa en el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castellserà, per a la implantació del primer cicle de l’educació 
infantil a l’escola rural El Terrall - ZER Espernellac. 
 
Atès que és necessari designar dos representants del nostre Ajuntament per formar part de la Comissió de 
Seguiment establerta per a aquest primer cicle d’educació infantil. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Designar per formar part de la Comissió de Seguiment  establerta per aquest primer cicle d’educació 
infantil, al Sr. Marcel Pujol Coll i a la Sra. Caterina Pijuan Folguera, Alcalde i Regidora de l’Ajuntament de 
Castellserà respectivament.. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, serveis 
Territorials a Lleida. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Castellserà 
per l’execució de l’operació “Ponent Actiu”. 
Atès que la Diputació de Lleida ha elaborat l’operació PONENT ACTIU que es durà a terme a les comarques 
de les Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell i el Segrià.  
 
Atès que l’Ajuntament per Decret d’Alcaldia va prendre coneixement d’aquesta operació i es va comprometre 
a participar en el finançament del 25% del cost de l’operació a desenvolupar en el terme municipal de 
Castellserà. 
 
Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració per l’execució de l’operació “PONENT ACTIU” 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Castellserà per 
l’execució de l’operació “Ponent Actiu” en els termes en que ha estat redactat, i procedir a la seva signatura. 
 
Segon. Comunicar a la Diputació de Lleida aquest acord i adjuntar el conveni signat pel Sr. Alcalde, Marcel 
Pujol Coll. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
7. 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-dos  hores, del que com a secretària en dono fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 25 D’OCTUBRE DE 2017 
 
 

Identificació de la sessió 

NÚM SESSIÓ: 13/2017 

HORA: 18.00 h 

LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament de Castellserà 

 

ASSISTENTS A LA SESSIÓ:    

Marcel Pujol Coll, Gemma Badia Fusté, Caterina Pijuan Folguera i David Pradas Gené 

 

EXCUSSEN ASSISTÈNCIA:  

Mercè M. Perera Folguera, Jordi Vicioso Canela, Juan Boncompte Solé, Judit Martí Borda i Roger Comelles 

Viladrich  

 

Actua com a secretària: Anna Sentís Freixinet. 

 

A Castellserà, 25 d’octubre de 2017, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la presidència 

del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la 

vàlida realització de la sessió, es passa a resoldre el següent: 

 

 

1. Ratificació de la convocatòria d’aquest ple extraordinari urgent. 

L’Alcalde informa que atès que la urgència d’aquesta sessió està motivada per la suspensió de l’autonomia 

de Catalunya prevista per aquest divendres dia 27 d’octubre de 2017 amb l’aplicació de l’article 155 de la 

Constitució Espanyola es fa necessari la celebració d’aquest.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents.  

 

 

2. Aprovació, si escau, de la moció per aturar la Suspensió de l’Autonomia de Catalunya.  

MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la suspensió de 

l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta de l’Estat espanyol es basa 

en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb 

l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics 

en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.  

L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a través d’un 

fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha 

concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet 

i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i 

processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal 

violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat 

civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació 

dels comptes de la Generalitat de Catalunya.  

El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la repressió i la 

vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de Catalunya que en les eleccions del 

passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes 
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i que el passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat 

el mandat democràtic per a la independència de Catalunya.  

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Castellserà 

S’ACORDA:  

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del 

passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de 

Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament de Catalunya. 

Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives 

aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. 

Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l’autonomia de 

Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució 

Espanyola. 

Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament 

de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la Independència, al 

Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. 

Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents. 

 

3.- Ratificació i nomenament, si escau, de la Secretària - Interventora. 

Atès que la funcionaria que ocupa el lloc de treball de secretaria intervenció s’ha jubilat voluntàriament i ha 

deixat vacant la plaça anomenada.  

 

Ateses les necessitats del servei atès que és un cas de màxima urgència la contractació d’una persona que 

pugui realitzar les tasques derivades de la Secretaria Intervenció, les quals podrien ser desenvolupades de 

forma correcta per la Sra. Anna Sentís Freixinet, que acredita la titulació i experiència necessàries. 

Vist que en data 17 d’octubre de 2017, l’Alcalde va signar el Decret núm. 57/2017 pel qual es fa efectiva 

aquesta contractació.  

ACORDA: 

Primer.- Ratificar la designa i nomenar la Sra. Anna Sentís Freixinet, Secretària Interventora de l’Ajuntament 

de Castellserà amb efectes del dia 18 d’octubre de 2017 i fins a l’ocupació de la plaça vacant.  

 

Segon.-  Instar la presa de possessió de la Sra. Anna Sentís Freixinet al lloc i per l’exercici de les funcions 

de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament que presideixo. 

 

Tercer.- Ordenar el canvi de signatura autoritzada incorporant la de la Sra. Anna Sentís Freixinet com a 

Secretària-Interventora i causant baixa la de Sra. Pepita Goixart Pascual, davant tots els organismes i 

entitats en els que sigui precisa la identificació i reconeixement de signatura de la Secretària, com ara  bancs 

i caixes d’estalvis, eacat, AOC, ... 

 

Sotmès a votació, s’acorda per la totalitat dels membres presents.  

 

I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 18:15 hores de la tarda, de la qual 

s’estén la present acta. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2017 
 

 

Identificació de la sessió 

NÚM SESSIÓ: 14/2017 

HORA: 21.00 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

ASSISTENS A LA SESSIÓ: 

Marcel Pujol Coll, Gemma Badia Fusté, Caterina Pijuan Folguera, Mercè M. Perera Folguera, Jordi Vicioso 

Canela, Judit Martí Borda i Joan Boncompte Solé 

 

EXCUSSEN L’ASSISÈNCIA:  

David Pradas Gené i Roger Comelles Viladrich 

 

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet.  

 

A Castellserà, 30 d’octubre de 2017, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la presidència 

del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient dels membres per a la 

vàlida realització de la sessió, es passa a resoldre el següents:  

 

1. Aprovació, si escau, l’esborrany de les actes de les sessions anteriors. 

Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de data 25 de setembre 

de 2017 i 25 d’octubre de 2017, són aprovades per la unanimitat de tots els reunits.  

 

 

2. Aprovació, si escau, la modificació de crèdit número 2/2017. 

Expedient número 2/2017 referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant 

suplement de crèdit. 

 

ANTECEDENTS 

Pel Decret de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2017, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació 

de crèdit mitjançant suplement de crèdit  com a conseqüència de majors i noves despeses que s’han previst 

realitzar per a aquest exercici econòmic, pels quals no existeix crèdit consignat en el Pressupost de la 

Corporació any 2017, o el que existeix és insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans 

de finançament que es preveuen a la legislació vigent. 

 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles 

34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no 

pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui 

insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit 

extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos 

recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de 

despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin 

reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL, 

també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència. 
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3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, 

l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012, 

de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF). 

Per tant, 

S’ACORDA:  

 

Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 2/2017 que cal finançar  mitjançant  anul·lacions 

o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació. 

 

Segon.- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és 

insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que 

s’ha de finançar  mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent 

de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall: 

 

Proposta de modificació núm. 2.  

  

Despeses.  

Total    30.900,00  

  

Finançament. Baixa Partides  

Total    30.900,00 
 
Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant 

edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, 

l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 

període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 

Sotmès a votació, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.  

 

 

3. Aprovació, si escau, de la modificació puntual del POUM de Castellserà per ampliació del sòl 

industrial al sud del nucli urbà.   

 

1. ANTECEDENTS DE FET 

1.1. Per Provisió de l’alcaldia de data 25 d’octubre de 2017 es va iniciar l’expedient de modificació del Pla 

d’ordenació urbanística municipal,  

1.2. En data 30 d’octubre s’ha sol·licitat a l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental de Lleida declaració 

sobre la no subjecció a avaluació ambiental estratègica de la modificació del POUM, d'acord amb la DA 8a 

apartat 6.e de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de 

l'activitat econòmica. 

1.3. En data 26 d’octubre de 2017 es va emetre l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el 

procediment legal a seguir. 

 

Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Castellserà per 

ampliació del sòl industrial al Sud del Nucli Urbà.  
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SEGON. Obrir un període d'informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci que s’inserirà 

en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit 

municipal, als efectes de presentació de possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans 

telemàtics.  

 

Així mateix, s’acorda que, de manera simultània, es doni audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels 

quals confronti amb els del municipi que és objecte del pla i se sotmeti el Pla a les consultes que procedeixin 

de les administracions públiques afectades i del públic interessat. 

 

TERCER. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 

 

QUART. Suspendre pel termini de 2 anys la tramitació de .plans urbanístics derivats concrets i de projectes 

de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de 

terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació 

d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial 

en els àmbits següents, en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic.. 

Aquests àmbits són identificats al plànol de delimitació que s’incorpora al present acord. En tots els casos, 

els efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.  

 

CINQUÈ. Fer constar que contra l’acord QUART, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, 

es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el 

termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha 

dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació. 

 

Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la 

interposició de cap tipus de recurs. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

4. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 

 

Consorci per la Gestió dels Residus Cànon i tractament residus agost 2017 1.439,17 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Real casa de la Moneda Certificat digital alcaldia 16,94 

Telefónica de España SAU 

Ajuntament  98,42 

Biblioteca          122,70 

Fax ajuntament 32,61 

Ascensors Sales, SL Manteniment ascensors 278,06 

Fontaneria Eduard Segui Llar d'infants 58,12 

Cooperativa d'Ivars SCCL Herbicides carrers 232,65 

Wix.com Paquet informàtic 180,29 

Nominalia Internet, SL Domini internet 49,13 

Electro-Tarr, SCCL Enllumenat públic 114,99 

Laboratori d'Anàlisi i Control SL Analítiques d'aigua 224,99 

Ajuntament de Castellserà Nòmines setembre 8.426,96 

Fractal Solutions SL Subscripció Smartvila  560,23 

Telefónica Mòbils SA Telefonia mòbil i enllumenat públic 70,30 

Oficentre SCCL Material oficina 30,88 

Clidom Energy SL Consultori mèdic 109,23 
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Clidom Energy SL 

Magatzem 31,36 

Enllumenat públic - Doctor Borrell 417,92 

Ajuntament  163,16 

Piscines 418,16 

Potabilitzadora 240,63 

Deixalleria 54,69 

Enllumenat públic - C/ Ponent 423,95 

Miquel Rafel Campas Control colònia coloms 544,50 

Ferreteria Eduard Segui Camp de futbol 226,22 

Lyreco España SA Material oficina 222,91 

Fusteria Prat Niña Camp de futbol, pavelló i escola 1.921,84 

Pardo Gestió Rambla 10 SL Treballs gestoria 508,20 

Urgell Net SA Recollida escombraries setembre 4.891,28 

Josep Daniel Instal·lacions Consultori mèdic i camp de futbol 1.000,69 

Sistemas Digitales Manteniment fotocopiadora 49,15 

Consell Comarcal de l'Urgell 
Festa Major 817,96 

Assessorament urbanístic juny-juliol 308,55 

Ramon Rius SL Vidres plaça racó d'antany 1.105,60 

Jordi Asensio Vernet Reparacions Garuta i escola 80,53 

Muntatges Mero, SLU Vestidors camp de futbol 1.135,46 

Correus i Telègrafs Serveis postals 21,20 

Carme Vidal Folguera Productes de neteja 132,01 

Endesa Energia XXI, SLU 
Centre integrat 69,95 

Piscines 1.019,10 

Exclusives Era Material de neteja 132,50 

Nuria Rubio Rodríguez Farmaciola piscines 107,34 

Eduard Segui - Ferreteria Camp de futbol 35,00 

Mats Informàtica, SL Compra equip informàtic 1.039,39 

Tashia SL Potabilitzadora 1.043,75 

Dolors Borràs Terés Festa Major 677,60 

Farratges Nabau, SL Raigràs camp de futbol 558,25 

Marcel Pujol Coll Desplaçaments alcaldia juliol - octubre 243,45 

Oriol Ginestà Actuació Castellserà de Nit 250,00 

Sergi Prats Farré Sopar de colles 400,00 

Exclusives Era Material de neteja 102,91 

Gas Natural Redes GLP Gas consultori mèdic 9,83 

Ascensors Sales SL Ascensor ajuntament 134,46 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Ajuntament de Castellserà Nòmines octubre 7.223,37 

Consorci per la Gestió dels Residus Cànon i tractament residus setembre 2017 1.201,53 

Companyia Quart Paret Actuació Castellserà de Nit 700,00 

Ajuntament de Preixana Aportació festa jove 2017 500,00 

 
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

5. Aprovació, si escau, de permisos d’obres. 

Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 

 

Exp. 45/2017. C/ Llibertat, 5. Sr. Josep Maria Canela Folguera.  

Exp. 47/2017. C/ Major, 40. Sr. Josep Espinet Tomàs.  

Exp. 49/2017. C/ Muralla, 21. Gas Natural.  



14 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

6. Aprovació, si escau, el canvi de signatures per enregistrar a les entitats bancàries. 

Amb motiu del cessament per jubilació de la Sra. Pepita Goixart Pascual, és necessari procedir a la renovació 

de les signatures enregistrades als bancs i caixes que té aquest Ajuntament té compte obert per tal de poder 

efectuar els pagaments.  

 

Al respecte es proposa al Ple: 

 

Primer.- Que les signatures a enregistrar seran quatre i correspondran a les següents persones i càrrecs: 

 

Alcalde.- Macel Pujol Coll 

Secretària.- Anna Sentís Freixinet 

Regidor.- 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.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

7. Aprovació, si escau, del canvi de la comissió de delimitació municipal. 

Amb motiu del cessament per jubilació de la Sra. Pepita Goixart Pascual, és necessari procedir a la renovació 

de la comissió de delimitació municipal.  

 

Atès el que es disposa 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 les municipis limítrofs encara 

no ha finalitzat i es necessari fer el nomenament dels representants municipals a aquesta comissió.  

 

És 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: Anna Sentís Freixinet. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

8. Aprovació, si escau, del canvi de nomenament de tresorer.  

Atès que segons la RD Llei 10/2015 d’11 de setembre de 2015, les funcions de tresoreria s’atribueix a la 

secretaria – intervenció.  

 

Vist que la Senyora Pepita Goixart Pascual a cessat per jubilació, 

 

Es proposa l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Atribuir transitòriament les funcions de tresoreria a la Secretaria interventora d’aquest Ajuntament, 

la Sra. Anna Sentís Freixinet, fins que es reguli reglamentàriament el règim jurídic del funcionaris 

d’Administració Local amb habilitació nacional.  

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

 

9. Aprovació de consignació pressupostaria del projecte Ponent Actiu.  

Atès que per acord de Ple de data 25 de setembre de 2017, va ser aprovat el conveni de col·laboració entre 

la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Castellserà per l’execució de l’operació “Ponent Actiu”. 

 

Vist que l’Ajuntament és va comprometre a aportar el finançament de l’operació “Ponent Actiu” la quantitat 

de 4.915,05€ que correspon al 25% del pressupost de les actuacions a realitzar en el termini municipal. 

Aquesta despesa es distribuirà en les següents anualitats: 

 

- Any 2017: 2.809,68€ 

- Any 2020: 2.105,36€ 

 

Al respecte es proposa al Ple: 

 

Primer-. Aprovar la consignació pressupostària a la partida 689.00. 432 del vigent pressupost per l’any 2017 

amb la quantitat total de 4.915,05€. 

 

Segon-. Notificar el present acord a la Diputació de Lleida.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

 

10. Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. 

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi 

Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític 

que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una línia vermella 

en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, 

tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que 

eren la base de la Constitució de 1978.  

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites 

incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan 

protegides en tots els tractats internacionals.  

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que persegueixi les 

urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat 

d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la 

llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els drets 

dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és 

còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.  
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Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i 

radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble 

i trencar la nostra cohesió social. 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Castellserà.  

 

ACORDA 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i 

d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats 

internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part 

d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i coacció 

dels mitjans de comunicació. 

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya davant 

accions pròpies d’una dictadura. 

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina 

de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a 

l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació 

de la present moció. 

Castellserà, 30 d’octubre de 2017. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

 

11. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

Es dona compte dels següents Decret: 

 

- Decret 53/2017. Suport al Referèndum del dia 1 d’octubre de 2017. 

- Decret 54/2017. Sol·licitud subvenció pel Pla d’arrendaments i subministraments anualitats 2017, 

2018 i 2019. 

- Decret 55/2017. Sol·licitud subvencions Pla Extraordinari d’Inversions Locals.  

- Decret 56/2017. Contractació Sra. Anna Sentís Freixinet. 

- Decret 58/2017. Canvi Secretària Registre Civil.  

- Decret 59/2017. Atorgament Subvenció INS Ermengol IV.  

- Decret 60/2017. Inici Expedient modificació de crèdit núm. 2/2017.  

 

El Ple en resta assabentat. 

 

 

12. Precs i preguntes.  

 

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.30 hores de la 

nit, de la qual s’estén la present acta. 

 


