ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 05/2021
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 3 de maig de 2021
HORA: 20.30 hores
LLOC: Ple telemàtic retransmès amb directe per l’enllaç:
https://www.youtube.com/channel/UCCIdwV73UE2nzdgkqitpy3g i via la plataforma ZOOM.
ASSISTENS A LA SESSIÓ:
Marcel Pujol Coll
Núria Boncompte Torres
Helena Laplana Gené
Jordi Ginestà Miró
Mercè M. Perera Folguera
Jordi Vicioso Canela
David Prades Gené

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet
A Castellserà, a 3 de maig de 2021, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la
presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient
dels membres per a la vàlida realització de la sessió. Es passa a resoldre els següents:

1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària
03/2021 de data 2 de març de 2021 i de la Sessió ordinària 04/2021 de data 12 d’abril de 2021,
son aprovades per la unanimitat de tots els membres presents.

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
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Vunkers it Experts SLU

Contracte manteniment telefonia - març

220,38

Xavier Badia Roig

Treballs col·locació arquetes

Codiven SL

Garrafes d'aigua

28,60

Associació Alba

Rentat mopes

7,50

Sistemas Digitales SL

Manteniment fotocopiadora

292,00

Hidrolleida SA

Reparacions d'aigua

70,86

Antonio Colomines SLU

Reparacions d'aigua

66,05

Ginca SL

Reparacions d'aigua

1.165,52

Ginca SL

Reparació piscines

126,36

Ginca SL

Enllumenat públic

1.456,24

Societat General de Aguas Barcelona

Buscar fuita aigua

125,34

Confederació Hidrogràfica del Ebro

Cànon control vertidos

4.300,07

Urgell Net, SA

Recollida escombraries març

5.296,61

Correus i Telègrafs

Serveis postals

94,31

Carme Vidal Supermercat

Material neteja

86,40

Carme Vidal Supermercat

Cafès

23,05

Carme Vidal Supermercat

Festes

138,40

Eduard Segui Fontaneria SLU

Reparacions d'aigua

157,83

Josefina Rubio Collados

Reparacions d'aigua

25,29

Cons per a la gestió dels residus urbans

Cànon de dipòsit controlat març

Eduard Segui SL Ferreteria

Material vari

212,42

Gas Natural Redes GLP, SA

Gas escoles

1.801,22

Gas Natural Redes GLP, SA

Gas consultori mèdic

238,50

Eduard Segui Fontaneria SLU

Reparacions d'aigua

129,14

Clidom Energy SL

Camp de futbol

199,02

Clidom Energy SL

La garuta

385,35

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ urgell

860,48

Clidom Energy SL

Escoles

309,91

Exclusives Era SLU

Paper higiènic escola

127,05

Teixidó Associats Consellers SLU

Treballs gestoria

476,44

Gas Natural Redes GLP, SA

Gas camp de futbol

99,89

Consell Comarcal de l'Urgell

Reforç SATM març

29,93

Vunkers It Experts SLU

Registraentrada.com: abril

12,10

Girocopi, Sistemes Organització Saute

Impressora consultori

1,89

Ramon Piera Ripoll

Col·locació reixes clavegueram c/ Urgell

5.837,89

1.803,34

3.725,01

TOTAL: 29.930,39 eur.Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
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3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:

Expedient: 8/2021 Jaume Noguera Alsina
Expedient: 18/2021 Josep Maria Sans Canut
Expedient: 28/2021 Josep Maria Sans Canut
Expedient: 30/2021 Montse Fité Pedrós
Expedient: 31/2021 Laia Miquel Mas
Expedient: 32/2021 Sareb, SA
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

4. Aprovació, si escau, del padró de la taxa de clavegueram 2021.

Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any
2021.

El Ple aprova:
Primer.- Aprovar el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2021.
Segon.- El padró fiscal s’exposarà al públic pel

termini d’un mes, des de l’endemà de la

publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estarà a disposició
interessats en la secretaria de l’ajuntament en hores d’oficina.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. (7 vots a favor).
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dels

5. Aprovació, si escau, de la primera certificació de l’obra per a la construcció dels
accessos i els serveis al poliesportiu municipal de Castellserà.

Atès que el Ple en la sessió de data 28 de desembre de 2020 es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars per a la contractació de l’obra de “construcció dels accessos i els
serveis al poliesportiu municipal de Castellserà”, amb un pressupost per contracta de 399.983,63
euros i un termini d’execució de 5 mesos.

Atès que en data 2 de març de 2021, en sessió ordinària del Ple, es va adjudicar l’obra per a la
construcció dels accessos i els serveis al poliesportiu municipal, a l’empresa ROMÀ
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U.

Vist que el estableix els arts. 198 i 240 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, pel la qual es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directius del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, les certificacions que
comprenguin l’obra executada d’acord amb el projecte durant el període de temps esmentat, llevat
que hi hagi prevenció en contra en el plec de clàusules administratives particulars; aquests
abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i variacions
que es produeixin en el mesurament final i sense suposar de cap manera aprovació i recepció de
les obres que comprenen.

Vist que es va presentar la primera certificació i el tècnic director de l’obra d’execució ha informat
favorablement.
Es proposa els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm.1 de l’obra de construcció dels accessos i els serveis
al poliesportiu municipal per import de13.928,10 euros.
Segon.- Reconèixer aquesta obligació a càrrec de la partida 623.01.3421 del pressupost vigent.

Tercer.- Delegar a Alcaldia, l’aprovació de les certificacions i entregues a compte al contractista.

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. (7 vots a favor).
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6. Aprovació provisional, si escau, del Pla Especial Urbanístic per activitat associada a
l’agricultura en l’àmbit dels Vedats al TM de Castellserà.
Expedient 5.1.4/2
En data 7 de setembre de 2020, el Ple de l’Ajuntament de Castellserà va aprovar inicialment el Pla
Especial Urbanístic formulat per la SAT n.2897 FRUTURGELL, en l’àmbit de la zona dels Vedats,
polígon 15, parcel·les 82 i 84 del terme municipal de Castellserà.
Vist que s’ha sotmès l’expedient a un tràmit d’informació pública, per un termini d’un mes,
mitjançant uns anuncis publicats en els següents mitjans:
– Anunci publicat al tauler electrònic d’edictes de l’Ajuntament de Castellserà, en data 8 de
setembre de 2020.
– Anunci publicat en el diari PUNT AVUI, de data 10 de setembre de 2020 (pàgina 14).
– Anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 176, de data 10 de
setembre de 2020.
No s’han presentat al·legacions dins del termini d’informació i audiència pública.
Per resolució TES/1972/2020, de 5 d’agost de 2020 l’ l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació
Ambiental ha emès informe ambiental estratègic sobre el Pla especial urbanístic per a una activitat
associada a l'agricultura en l'àmbit dels Vedats, al terme municipal de Castellserà, en el sentit que
no s'ha de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, atès que no té efectes
significatius sobre el medi ambient, donada la seva entitat i característiques.
En data 9 de setembre de 2020 (sortida número 818-2020) es va sol·licitar els informe als
organismes afectats per raó de llur competència sectorials.
Els Serveis Tècnics municipals han emès informe en data 27 d’octubre de 2020.
Caldrà tenir en compte les consideracions recollides en els informes sectorials, i incloure les
modificacions pertinents en el Pla especial urbanístic. Especialment les referents a l’autorització
d’abocament de les aigües residuals, del que caldrà disposar abans d’abocar al medi amb l’EDAR
prevista, tal com requereix l’Agència Catalana de l’aigua.
En data 22 d’abril de 2021 (entrada núm. 364-2021) es van presentar la SAT n.2897
FRUTURGELL, el projecte del PEU modificat amb les indicacions dels informes sectorials.
En data 27 d’abril de 2021 els serveis tècnics municipals han emès informe favorable per
continuar amb la tramitació de l’expedient, d’acord amb el tràmit establert a l’article 85 del Decret
Legislatiu 1/2010 del 3 d’agost d’aprovació del text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la
Llei 3/2012, del 22 de febrer.
Vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb el que disposar els arts. 22.2.c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, i 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el Ple acorda:
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Primer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per activitat associada a l’agricultura
en l’àmbit dels Vedats al TM de Castellserà
Segon.- Remetre en el termini de 10 dies des del present acord, l’expedient complert del PEU per
activitat associada a l’agricultura en l’àmbit dels Vedats al TM de Castellserà a la Comissió
Territorial d’Urbanisme, a fi i efecte de la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Notificar individualment a les persones propietàries dels terrenys l'aprovació definitiva del
pla, si es produeix.
Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents i majoria absoluta del nombre
legal (7 vots a favor).

7. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castellserà per a la seva adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació
en matèria de protecció civil.
Vist que el Departament d’Interior és l'òrgan responsable de la programació en matèria de
protecció civil que té com a finalitats bàsiques, entre d’altres, la previsió dels riscos greus, la
planificació de les respostes davant les situacions de greu risc col·lectiu i les emergències, i també
l’estructura de coordinació, les comunicacions, el comandament i el control dels diferents
organismes i entitats que actuen en aquestes respostes

Atès que el conveni signat en el seu dia, ja no és vigent i és necessari renovar-lo. Amb aquesta
finalitat, es va trametre per part del Departament d’Interior la nova proposta de conveni on
s’estableix el protocol de coordinació i comunicació amb el CECAT (Centre de Coordinació
Operativa de Catalunya), així com l’obligatorietat de realitzar proves periòdiques de comunicació
entre els municipis i el CECAT per garantir una comunicació efectiva en cas d’emergència.
El servei de manteniment, operació, transport, arrendament d’espais, control i gestió de la xarxa
Rescat serà gratuït per a l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, El PLE ACORDA:
Primer.- L’Aprovació del Conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat
de Catalunya i l’Ajuntament de Castellserà per a la seva adhesió a la Xarxa de
Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) per a la coordinació en
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matèria de protecció civil.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament d’Interior.
El Sr. Jordi Ginesta manifesta que durant aquests dies ha sortit al diari Segre, que els Ajuntaments
de Penelles, Montgai, Agramunt, i altres municipis si no és interessant haver pogut entrar per la
compra d'un vehicle?
El Sr. Marcel Pujol respon que el màxim responsable de protecció civil d'un municipi és l'alcalde,
però tenim una xarxa superior que és el Consell Comarcal, es disposa d'un grup de protecció civil
amb els responsables de tot municipis, bombers, agents rurals i tècnic de protecció civil del
Consell Comarcal i la gerent del mateix Consell i explica que creu que va per Comarques. A la
Noguera sí que disposen de vehicles propis, però a l'Urgell de moment no i volen impulsar perquè
funciono una mica millor.
El Sr. Jordi Ginesta diu que Agramunt també l'havia comprat i per tant, no deu ser per comarques i
diu que seria interessant poder-ho comprar conjuntament.
El Sr. Marcel Pujol, diu que ho comentarà amb l'alcaldessa d'Agramunt.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

8.

Aprovació, si escau, del Conveni de cooperació interadministrativa entre el

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castellserà, per a la
coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada
per la COVID-19 a en un context de control dels rebrots de la malaltia.

Atès que el present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través de la seva Secretaria de Salut Pública,
del Servei Català de la Salut (CatSalut), i l’Ajuntament de Castellserà, destinat a promoure la
coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues administracions en la gestió de la crisi
sanitària i social provocada per la COVID-19 a producte d’un rebrot de la malaltia, sota la
perspectiva d’assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a la vegada,
millorar la capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan així es requereixi,
tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de salut.
L’actual moment d’emergència sanitària producte del brot detectat ha ocasionat necessitats
puntuals urgents que cal dimensionar i atendre i que, en el moment de la signatura d’aquest
Conveni, es considera que són:
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a) El seguiment de les mesures d’aïllament específiques establertes per motius sanitaris en
aquells supòsits i segons la intensitat que es requereixi en virtut de la situació epidemiològica.

b) El seguiment dels contactes dels pacients, amb especial atenció als casos de persones de risc,
l’avaluació de les seves necessitats socials, l’avaluació dels riscos de contagi segons cada
situació i la proposta de mesures, incloses, si escau, de confinament, tenint en compte la realitat
específica de la traçabilitat obtinguda sobre cada cadena de contagi, les circumstàncies de cada
cas conegut i les de l’evolució general del brot.
c) L’adopció de les mesures cautelars que s’escaiguin d’entre les previstes a la Llei de salut
pública, per garantir el compliment de les mesures d’aïllament o quarantena establertes a les
normes i els protocols sanitaris, en casos de resistència o oposició per part de les persones
obligades.
d) L’impuls i suport en l’elaboració de plans de contingència segons permetin definir els
estàndards i les metodologies de gestió a aplicar dins de cada equipament sanitari i social del
territori que pugui entrar en contacte amb el brot.
Correspon a l’Ajuntament, a través dels corresponents serveis municipals, coordinar-se tant amb
la Secretaria de Salut Pública així com amb el CatSalut i els equips d’atenció primària que
desenvolupen la seva tasca assistencial a Castellserà i qualsevol dispositiu residencial o
assistencial on puguin haver pacients o usuaris tractats a centres d’atenció primària ubicats en
aquest àmbit territorial.
Per tot l’exposat, el PLE ACORDA:
Primer.- L’Aprovació del Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Castellserà, per a la coordinació dels seus serveis
públics en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a en un context de
control dels rebrots de la malaltia.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura de l’esmentat conveni.

Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Salut.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).
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El Sr. Jordi Ginesta pregunta si això inclou el seguiment de persones que potser haurien d'estar
confinades i no prenen mesures, ja que hi ha una família confinada, però el nen continua anant a
l'escola.
El Sr. Marcel Pujol, manifesta que des de l'inici de la pandèmia, van signar una carta cap al CAP
perquè s'informés de les persones positives per poder diferenciar els residus a l'hora de fer la
recollida d'escombraries i no es va facilitar cap dada. Per la protecció de dades, no es poden
passar.
El Sr. Jordi Vicioso comenta que tal com ha explicat el Sr. Jordi Ginesta, perquè ningú s'ofengui, el
supòsit en qüestió està avalat pel Departament de Sanitat.
El Sr. Jordi Ginesta diu que potser n'hi ha més d'un de supòsit i que potser no es parla del mateix
cas. I que el cas, que exposa ell, al nen el van anar a buscar a mig matí a l'escola i s'ha hagut de
desinfectar l'escola i què s'hauria de tenir més de compte a escala individual i ser responsables.
El Sr. Jordi Vicioso diu que està d'acord amb l'exposat, que tothom ha de ser responsable.
El Sr. Marcel Pujol comenta que des de l'Ajuntament s'està continuant fent campanya perquè la
gent compleixi amb els protocols.

9.

Ratificació, si escau, del decret d’alcaldia núm. 29/2021.

Expedient núm.: 2.1.2/18
Assumpte: Revocació dedicació exclusiva Sra. Núria Boncompte
Mitjançant Provisió d'Alcaldia de data 14 d’abril de 2021 es va disposar l'emissió d'Informe de
Secretaria sobre la normativa i procediment a seguir per revocar la declaració i la situació de
dedicació exclusiva a membres de la Corporació, que es va emetre amb data 20 d’abril de 2020.

A la vista del citat Informe i considerant que és necessari reorganitzar els serveis municipals,
tenint en copte que la pandèmia de la Covid-19 ha provocat una disminució de les atencions
presencials, s’han instaurat les reunions telemàtiques com a normalitzades i hi ha hagut una
davallada en la organització d’actes i per tant també en el disseny i la comunicació d’aquests.

Aquesta Alcaldia, considerant més adequat per als interessos municipals des del punt de vista de
l'organització així com des de l'aspecte econòmic, considera que és convenient reorganitzar les
delegacions i, en el seu cas, revocar consegüentment la declaració de dedicació exclusiva a la
regidora Sra. Núria Boncompte Torres.
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FONAMENTS DE DRET
— L'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— La Disposició addicional vintena novena de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021.
— L'article 13.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— L'Ordre de 12 de març de 1986 sobre Alta i Cotització al Règim General de la Seguretat Social
dels membres de Corporacions Locals amb dedicació exclusiva.
— L'article 8.1.f) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern.

Per tot l’exposat, es proposa al PLE:
Primer.- Ratificar el decret 29/2021 que acorda la revocació del règim de dedicació exclusiva, així
com tots els drets econòmics que d’aquesta es derivin, del càrrec de Regidora a la Sra. Núria
Boncompte Torres amb efectes de data 30 d’abril de 2021
Sotmès a votació, es ratificat per la unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).
El Sr. Marcel Pujol, agraeix la tasca que ha desenvolupat la Sra. Boncompte.

10. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Es dona compte del següents decrets:
0027/2021
0028/2021
0029/2021
0030/2021
0031/2021
0032/2021

Pròrroga execució PUOSC 2020
Autorització pagaments
Modificació de la dedicació i compensació econòmica de determinats càrrecs electes
Provisió lloc de treball Secretaria-Intervenció per comissió de serveis
Convocatòria Ple ordinari 05-2021
Pròrroga llicència d'obres. Expedient 61/2017

El Ple en resta assabentat.
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11.Precs i preguntes.
El Sr. Jordi Ginesta manifesta que la deixalleria que ara està tancada, la gent en continua fent ús.
Hi ha moltes deixalles tirades a la deixalleria, diu que la gent ha de ser responsable.
El Sr. Marcel Pujol, diu que vol aprofitar aquesta sessió plenària, tal com han parlat prèviament per
telèfon amb el Sr. Ginesta per fer un prec a la ciutadania de Castellserà, en el sentit què l'àrea
d'emergència ara mateix no està disponible i també hi ha una sessió informativa penjada al canal
de l'Ajuntament, s'han fet dues reunions telemàtiques, una reunió presencial i que qualsevol
persona que tingui dubtes pot trucar als regidors, ajuntament o ve per WhatsApp o correu
electrònic. També comenta que l'actitud d'alguns veïns del municipi i de fora del municipi no ha
estat la correcta aquest cap de setmana, ja que han deixat escombraries tirades fora de la
deixalleria.
Així mateix, comenta que ens juguem moltes coses i s'hauria de ser responsable, ja que està en
joc la imatge conjunta del nostre municipi. També s'ha detectat que es llança les bosses a les
papereres o qualsevol altre punt del poble. Ens juguem el futur nostre, el dels nostres fills i dels
nostres néts. És responsabilitat nostra aprendre i saber reciclar, i ara mateix ho tenim molt fàcil, ja
que cada dia podem treure una fracció d'escombraries que la vénen a recollir i s'ha d'apostar cap
aquí. Des del Consell Comarcal, s'apostarà perquè a partir de l'any que ve sigui tota la comarca
que faci el porta a porta.
Per últim, espera que la gent sigui més cívica i a partir d'aquí preguntar si és aquest el Castellserà
que volem, des d'aquí es fa un prec a tots els ciutadans de part dels dos grups municipals i de
l'Ajuntament, tal com ha comentat amb el Sr. Jordi Ginesta.
No se’n suscita cap més. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les
20.57 hores, de la qual s’estén la present acta.

L’Alcalde,

Marcel Pujol Coll

En dona fe,
La Secretària,

Anna Sentís Freixinet
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