ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 DE JULIOL DE 2013

Abans d’encetar l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa la inclusió del següent punt a l’ordre del dia amb
caràcter d’urgència “Acord per demanar la declaració de zona catastròfica per l’acció de la tempesta
de pedra i vent del mes de juny”
Per unanimitat de tots els reunits s’acorda incloure aquest punt que es tractarà abans de precs i preguntes.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-set de maig de dos
mil tretze, 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 pagaments.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Com funciona la recollida de gossos abandonats?
Respon el Sr. Marcel Pujol dient que el gos s'ha de recollir i s'ha de portar a la protectora de Tàrrega,
aquest servei té un cost de 80 o 120 euros depenent si et o no soci.
Sr. Armengol Vidal. Comenta que les reparacions del camió son elevades i que potser caldria plantejar-nos
la substitució d’aquest vehicle.
Sr. Marcel Pujol. Ho podem mirar.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
4. Aprovació del compte general de l’exercici 2012.
Vist el contingut dels articles 172 i 174 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, es dona compte al Ple de la Corporació de l’estat de la Liquidació que inclou el compte general
corresponent a l’exercici de 2012 la qual va ésser aprovada per Decret de l’alcaldia de data 27de març de
2013
Atès el que preveu l’article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 22 de maig de 2013, va informar
favorablement el Compte General del Pressupost, així com el Balanç de Situació de l'Ens Local a
31.12.2012.
Atès que en el B.O. de la Província núm. 92 de data 28 de maig de 2013, apareix l’edicte exposant al
públic els comptes de 2012 i que transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat
reclamacions.
Als efectes de continuar l’expedient d’aprovació dels comptes de 2012, es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
1r.- Pel que fa referència al compte general del pressupost, s'han analitzat detingudament les
consignacions pressupostades, els ingressos i pagaments realitzats i els seus justificants, es consideren
degudament justificades totes les partides de càrrec i data per mitjà dels documents que les acompanyen,
que es consideren legítims i s’ha observat el contingut de les bases del pressupost liquidat.
S'ha examinat, també la liquidació del pressupost, la qual va ésser aprovada per Decret de l'Alcaldia de
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data 27 de març de 2013.
El compte general presenta el següent resum:
ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids 63.596,74
Drets pendents de cobrament pressupost corrent.
Drets pendents de cobrament pressupostos tancats.
Drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostaries.
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Obligacions pendents de pagament pressupost corrent.
Obligacions pendents de pagament pressupostos tancats.
D'altres operacions no pressupostaries.
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL.
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

156.258,08
156.889,13
2.002,19
315.149,40
118.776,46
7.400,00
26.385,03
152.561,49
226.184,65
-66.263,00
-61.685,00
98.236,65

2n.- Respecte al BALANÇ DE SITUACIO DE L'ENS LOCAL A 31.12.2012, i una vegada introduïts els
moviments que afecten al compte 100 de patrimoni, presenta el següent resum:
ACTIU
INMOBILITZAT
Inversions destinades a l’ús general
200 Terrenys i Bens naturals
201 Infraestructura i bens destinats a ús general
209 Patrimoni històric.
Immobilitzat material
220 Terrenys i bens naturals
221 Construccions
222 Instal·lacions tècniques
223 Maquinària
224 Utillatge
226 Mobiliari
227 Equips pel tractament d’informació
229 Altre immobilitzat material
225 Automòbil
-282 Amortització acumulada immobilitzat
Inversions financeres permanents
250 Inversions financeres permanents en capital.
ACTIU CIRCULANT
430 Deutors drets reconeguts, pressupost corrent.
431 Deutors drets reconeguts, pressupostos tancats.
440 Deutors per IVA. repercutit
449 Altres deutors no pressupostaris
470 Hisenda pública, deutora per diversos conceptes
472 Hisenda Pública, IVA Suportat
490 Provisió per insolvències
TRESORERIA
TOTAL GENERAL
PASSIU
FONS POPIS
100 Patrimoni
120 Resultats d’exercicis anteriors
129 Resultats de l’exercici
CREDITORS A LLARG TERMINI
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
171 Deutes a llarg termini

93.105,00
1.609.621,03
134.404,63
302.417,71
4.144.990,74
788.242,65
28.048,97
22.564,85
91.236,90
27.552,94
60.453,87
19.341,75
-1.044.357,98
7.212,15
156.258,08
156.889,13
318,51
560,83
81,86
1.040,99
-66.263,00
63.596,74
6.597.318,35

2.549.123,85
3.450.299,20
-4.336,31
347.580,08
97.809,06
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180 Fiances a llarg termini
1.803,04
CREDITORS A CURT TERMINI
520 Deutes a curt termini amb entitats bancàries
2.504,22
521 Deutes a curt termini
1.776,76
560 Fiances rebudes a curt termini
7.315,86
400 Creditors obligacions reconegudes. Pressupost corrent
118.776,46
401 Creditors obligacions reconegudes. Pressupostos tancats
7.400,00
410 Creditors per IVA suportat
1.092,20
414 Ens públics creditors per recaptació de recursos
5.325,56
419 Altres creditors no pressupostaris
1.089,67
475 Hisenda pública, creditora per diversos conceptes
3.532,78
476 Organisme de previsió social, creditors
5.258,87
554 Ingressos pendents d’aplicació
967,05
TOTAL GENERAL
6.597.318,35
3.- En quan als comptes d’organismes autònoms, així com de societats mercantils, són inexistents.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Els comptes son el que son amb les seves operacions comptables. Hi donem suport.
Sr. Marcel Pujol. Comentar principalment les inversions que no han estat molt generoses degut a la manca
de diners però malgrat les limitacions hem fet el que s'ha pogut.
5. Acord per la devolució d’una fiança a 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, carrer Lleida, 2a. fase,
separata A”.
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 l’empresa Àrids Romà SAU de Miralcamp per
respondre del contracte referit i per un import de tretze mil cinc-cents seixanta-dos euros amb noranta-cinc
cèntims.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits
6. Aprovació del programa i pressupost de la Festa Major de Juliol.
Es presenta el programa i pressupost de la Festa Major de Juliol amb el següent resumen:
PROGRAMA FESTA MAJOR JULIOL 2013
Dijous 18 de juliol
22 h - Cercavila amb gegants i tastets
Divendres 19 de juliol
12:30 h - Final dels cursets de natació a les Piscines Municipals.
16:00 h a 19:30 h - Parc aquàtic a les piscines municipals.
21 h - Sessió llarga de ball amb el Duet Elegance.
21:30 h - Botifarrada popular.
23 h - Espectacle
24 h - Concert del grup 7dRock
3:00 h - 7dDJ
Dissabte 21 de juliol
9 h - Esmorzar popular i recorregut de caça.
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12:00 h - Espectacle infantil
16 h - Eliminatòries del campionat de botifarra.
17 h - Festa infantil amb escuma i música.
20 h - Ball de tarda amb l’Orquestra OEM.
24 h - Ball de nit amb l’Orquestra OEM.
2 h - Versions pel jovent amb la mateixa orquestra.
4 h - Disco-mòbil PdP.
Diumenge 22 de juliol
10:30 h - Tallers infantils. Plaça Major.
12 h - Missa solemne en honor a la patrona Sta. Maria Magdalena.
13 h - Ballada de Sardanes a la Plaça Major.
16:30 h - Final del campionat de botifarra. Carrer Llibertat.
19 h - Concert amb l’Orquestra SATURNO.
20:30 h - Sessió llarga de ball amb l’Orquestra SATURNO.

PRESSUPOST FESTA MAJOR 2013
INGRESSOS
Venda de taules
Propaganda festa major
TOTAL

3.000,00 €
600,00 €
3.600,00 €

TOTAL

500,00 €
650,00 €
800,00 €
600,00 €
4.840,00 €
4.422,55 €
4.840,00 €
200,00 €
200,00 €
500,00 €
250,00 €
750,00 €
300,00 €
756,25 €
695,75 €
1.210,00 €
125,00 €
400,00 €
1.000,00 €
23.039,55 €

DESPESES
Lloguer taules i cadires
Lloguer escenari
Grup electrògen
Disco mòbil PdP
Orquestra Saturno
Orquestra OEM
7dRock + DJ
Programes i cartells
Treballadors neteja
Dietes i consumicions orquestres
Premis botifarra
Cercavila nocturna
Festa espuma
Parc Aquàtic
Grup Elegance
Infantil Dissabte matí
Esmorzar Tir al plat
Infantil diumenge matí
Espectacle divendres vespre

Per unanimitat de tots els reunits s'aprova el programa i pressupost de la Festa Major de Juliol.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Donarem el nostre suport com generalment fem perquè com qualsevol govern
sempre s'intenta fer lo millor possible.
Sr. Marcel Pujol. Afegir que aquest programa com altres és una tasca que fa la comissió de festes amb el
suport del govern.
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7. Informe sobre el compliment de terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures.
Es presenta al ple de la Corporació l’informe del quart trimestre de 2012 i primer trimestre de 2013,
corresponent al compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures.
S’assabenta a la Corporació de les factures pendents de pagar al final de cadascun dels trimestres:
Pel fa al quart trimestre de 2012: factures pendents a final de trimestre per import de 22.528,19.
Pel que fa al primer trimestre de 2013: factures pendents dins el període legal a final de trimestre per
import de 6.380,46 € i factures pendents fora del període legal a final del trimestre per import de 4.923,06€.
Així mateix s’assabenta a la Corporació que en aquesta data la quantitat que ens deu la Generalitat de
Catalunya ascendeix a 142.490,11€.

8. Aprovació de l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Castellserà i de Penelles.
En data 30 de maig de 2013, es va incorporar una esmena a l’Acta de les operacions de delimitació entre
els termes municipals de Castellserà i de Penelles, i es va signar el dia 10 de juny de 2008.
Atès que s’han detectat unes errades en la descripció de les fites F7 i F21 contingudes en l’Acta de les
operacions de delimitació entre els termes municipals de Castellserà i de Penelles de data 10 de juny de
2008, s’esmenen aquestes fites, que han de quedar descrites de la manera següent:
Es proposa l’adopció del següent acord:
Esmenar les següents fites quedant descrites de la manera següent:
Fita 7 (segon tram): se situa a la Quadra, al marge est d’un camp de conreu i al marge oest del camí de la
Plana, i a uns cinquanta metres de la granja del Ros. La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i
setena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 330756,1 i Y:
4624517,4.
Fita 21 (segon tram): se situa a la Roca Finestra, al marge est d’un camp de conreu, a uns setanta-cinc
metres al nord del marge nord del camí Ral. Hi ha una fita de pedra, de forma prismàtica recta rectangular,
de vint per quaranta centímetres de costat a la base i vuitanta centímetres d’alçària. La línia de terme
reconeguda entre les fites vintena i vint-i-unena és la recta compresa entre totes dues fites. Aquesta fita
també es comuna amb el terme municipal de Montgai. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 332140,2
i Y: 4627027,1.
EQUIVALÈNCIA DE COORDENADES EN ELS SISTEMES DE REFERÈNCIA CARTOGRÀFICS ETRS89 I
ED50
El Reial Decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial de
l’estat, oficialitza el sistema de referència ETRS89 en substitució del sistema ED50.
Aquest Reial Decret estableix que a partir de l’1 de gener de 2012 no es podrà inscriure al Registre Central
de Cartografia cap document que no compleixi les especificacions que s’hi recullen.
L’equivalència entre els sistemes de referència cartogràfics ETRS89 i ED50 de les coordenades de
l’esmena és la següent:

Document de referència:
Data del document:
Municipi:
Municipi:
Identificador de línia:

Esmena acta de delimitació
30/05/2013
Castellserà
Penelles
1850
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FITA
F7
F21

PUNT

X ETRS89
330662.2
332046.3

Y ETRS89
4624313.9
4626823.6

X ED50
330756,1
332140,2

Y ED50
4624517,4
4627027,1

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
9. Aprovació inicial del mapa de capacitat acústica de Castellserà.
Atès que ha estat redactat el mapa de capacitat acústica amb l’assistència tècnica del servei per a la
Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat, i
Debeacústica com a empresa col·laboradora del Departament.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Castellserà redactat pel Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Segon. Sotmetre aquest mapa a informació pública, amb la publicació al BOP i al tauler d’anuncis, per tal
que, en el termini de 30 dies, puguin ser consultat 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.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Recordo que n'havíem tingut un temps enrere i que ens preocupaven les activitats
que es troben dins la zona urbana pels sorolls que puguin emetre. Esperem que no hi hagi problemes.
Sr. Marcel Pujol. El mapa ha estat elaborat d'acord amb la normativa autonòmica.
10. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 34/2013. Aprovació inicial del projecte de pavimentació del Racó d’Antany.
Decret 35/2013. Canvi de nom d’una llicència d’activitat ramadera.
Decret 36/2013. Adjudicació del subministrament de mobiliari per a la biblioteca.
Decret 37/2013. Contractació socorristes piscines municipals.
Decret 38/2013. Inici expedient per la contractació del PAES.
Decret 39/2013. Contractació de la redacció del PAES amb l’empresa Arum Serveis Ambientals de Lleida.
11. Acord per demanar la declaració de zona catastròfica per l’acció de la tempesta de pedra i vent
del mes de juny.
Atesa la fortíssima tempesta de pedra i vent del dia 18 de juny de 2013 que va afectar el terme municipal
de Castellserà, entre altres poblacions de l’Urgell, i donat que els efectes van ser devastadors, de tal
manera que van ocasionar una afectació molt greu en els cultius agrícoles (fruita, alfals, blat de moro...), i
en instal·lacions d’explotacions agrícoles i ramaderes.
Atès que la tempesta també va afectar greument teulades i vidres de indústries i magatzems, i habitatges
particulars així com també a edificis municipals i cementiri.
Atesa la preocupació manifestada pels veïns i veïnes del nostre poble que tenen alguns dels seus béns
afectats i en alguns casos no coberts per les pòlisses d’assegurances, els quals ens demanen que
l’administració reconegui l’excepcionalitat de la magnitud de la tempesta i sigui declarada la zona afectada
com a fenomen atmosfèric extraordinari per tal de fer possible que s’articulin mesures que facilitin la
indemnització dels danys produïts;
Atès el contingut de l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, pel qual s’estableixen les bases generals
per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de Catalunya en situacions excepcionals, d’urgència o derivades
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de catàstrofe;
Atès el contingut del Reial decret 307/2005, de 18 de març, que regula les subvencions en atenció a
determinades necessitats derives de les situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica i s’estableix
el procediment de la seva concessió;
Es proposa l’adopció del següent acord:
1. Demanar a la subdelegació del Govern que iniciï els tràmits per tal que es declari tota la zona afectada
per la tempesta del dia 18 de juny de 2013 zona afectada per un fenomen atmosfèric extraordinari i, en el
seu cas, zona catastròfica.
2. Sol·licitar a les institucions competents: departaments del Govern de la Generalitat i Diputació de
Lleida, que s’articulin les mesures necessàries per tal de facilitar la indemnització del danys que s’han
produït.
3. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria d’Agricultura, al Govern de l’Estat i
al Ministeri d’Agricultura l’obertura d’una línia de crèdits tous que permetin als agricultors afectats pels
fenòmens atmosfèrics compensar les pèrdues i afrontar les despeses de la següent campanya.
4. Demanar al Govern de l’Estat i a la l’Agència Estatal Tributària la reducció dels mòduls pels quals es
calcula el que han de pagar en concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques, i al Ministeri de
Treball perquè apliqui descomptes en concepte de cotitzacions de la Seguretat Social per a tots aquells
agricultors afectats, encara que no sigui feta la declaració de zona catastròfica.
5. Sol·licitar a les entitats asseguradores que per tot el que fa referència a peritatges de fruita i cultius
agrícoles es facin les avaluacions dels danys produïts amb extrema urgència i rigor, donada la gravetat de
la situació.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Som conscients del desastre provocat per aquesta tempesta i voldríem preguntar si
s'ha tingut en compte la qüestió de l'exempció per a permisos d'obres com s'havia fet en anteriors
ocasions.
Respon el Sr. Alcalde dient que si s'ha previst aquesta qüestió per a les obres d'arranjament de danys
provocats per la tempesta.
12. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Fer esment que la passada legislatura s'esgrimia el criteri tècnic en l'arranjament de
camins i voldria saber quin ha estat aquest criteri aquest any quan s'ha fet l'arranjament de camins.
Sr. Marcel Pujol. S'ha fet amb la pròpia empresa i amb els seus propis tècnics.
Sr. Josep M. Casals. Es va dir que fora un tècnic del propi Ajuntament.
Sr. Marcel Pujol. El tècnics han estat de la pròpia empresa però si volen podem fer l'avaluació a través dels
tècnics del Consell Comarcal com s'ha fet altres cops.
Sr. Josep M. Casals. No acabem de veure la concordança del que es deia amb el que realment es fa.
Sr. Armengol Vidal. Quina valoració en fa de l'arranjament de camins d'aquest any.
Sr. Marcel Pujol. Molt bona valoració. Es fa fer una reunió amb l’associació de pagesos per determinar a
quins camins s’actuaria i es va acordar conjuntament que es faria un arranjament amb el mateix sistema
que l’any anterior però posant menys material i mirant d’arribar a més camins.
Aquest any, ha estat l'any de les demandes, i hem pogut arribar a tot arreu. N’estic satisfet.
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Pel que fa a l'aigua que vessa al camins provinent del rec hem anat fent avisos formals treballant
juntament amb l'associació de pagesos per tal d'aconseguir que aquests no es malmetin.
Sr. Armengol Vidal. Quin ha estat el cost de l'arranjament d'aquest any.
Sr. Marcel Pujol. Hem gastat uns quinze mil euros i hem deixat uns tres mil euros per si durant l'any cal fer
alguna que altra actuació.
Sr. Isaac Martinez. El camp de futbol està obert o tancat. Quin és el criteri que s'utilitza?
Sr. Marcel Pujol. Els de l'associació de bitlles tanquen al vespre i nosaltres obrim pel matí.
Sr. Isaac Martinez. Hi ha qui és cola, que és pot fer.
Sr. Marcel Pujol. Si se’ns comunica farem els avisos pertinents.
Sr. Josep M. Casals. Les contractacions de la festa major s'han fet de forma directa?
Sr. Marcel Pujol. S'han fet directament amb els grups i els grups han decidit com ho volien fer.
Sr. Josep M. Casals. Ho sigui que s'ha fet de manera mixta.
Sra. Elisabeth Sanabria. S'ha previst alguna partida extra per a l’arranjament dels danys al cementiri
municipal.
Sr. Marcel Pujol. Els danys es cobriran amb l'assegurança i es farà una reclamació conjunta per tal que
únicament ens descomptin la franquícia un sol cop.
Pel que fa als danys de les finestres de l'escola es cobriran totalment per l'asseguradora.

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 trenta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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