ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2014

Castellserà, 29 de desembre de 2014.
A les vint-i-una hores i cinc minuts s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació prèvia
convocatòria, amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
M. MERCÈ PERERA i FOLGUERA; DAVID PRADAS i GENÉ; JORDI VICIOSO i CANELA; ISAAC
MARTÍNEZ i CASTRO; JOSEP M. CASALS i BRESCÓ; ARMENGOL VIDAL i FOLGUERA; i ELISABETH
SANABRIA i LLONCH.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència el regidor: David Barbero Trullols.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-quatre de novembre
de dos mil catorze, 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:
3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Miquel Martínez Castro - Obres menors a l’Av. Catalunya, 14.
Jordi Borrell Alsina - Obres menors al camí de Tarassó i pintar façana al camí Dipòsits, 3 i 5.
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 correcció d’una errada material detectada a l’alineació de l’Av. Esport (tram nord)
del POUM de Castellserà.
Atès que el planejament vigent al municipi és el POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida en sessió de data 17 de maig de 2012 i publicat a efectes d’executivitat en el DOGC
núm. 6281 de data 27 de desembre de 2012.
Atès que s’ha detectat una errada material en els plànols d’ordenació del sòl urbà, concretament a
l’Avinguda de l’Esport, que es vol corregir als efectes de disposar del document correcte i amb garantia
legal.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Esmenar la errada detectada als plànols d’ordenació del sòl urbà, concretament a l’Avinguda
Esport, canviant l’alineació d’aquesta Avinguda adaptant-la a la realitat física existent (edificis existents i
tanques), quedant en una amplada de 12 metres en tota la seva longitud.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per tal que faci les
correccions corresponents si s’escau i ho considera oportú.
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Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Acord per l’adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014.
Atès el conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb què s’estableix el
Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- L’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014.
Segon.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licitar a la Diputació de Lleida un
pagament per import de 22.423,72 €, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té amb la Generalitat
de Catalunya corresponents al Fons de Cooperació Local (FCL) - ajuntaments en data de 30 de setembre
de 2014.
Tercer.- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet els drets de
cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per quedar alliberada
del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
Quart.- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència Financera
Local 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb
contractistes, concessionaris i altres proveïdors.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2015, plantilla de personal i bases d’execució del
pressupost.
Atès que ha estat elaborat el Pressupost Únic per l’exercici de 2015.
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.
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 2015 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
A OPERACIONS NO FINANCERES
A1 OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Impostos directes
Capítol 2
Impostos indirectes
Capítol 3
Taxes i altres ingressos
Capítol 4
Transferències corrents
Capítol 5
Ingressos patrimonials
A2 OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 7
Transferències de capital
TOTAL INGRESSOS

275.100,00
4.000,00
138.040,00
322.215,00
3.700,00
48.797,00
791.852,00
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DESPESES
A OPERACIONS NO FINANCERES
A1 OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Despeses de personal
Capítol 2
Despeses béns corrents i serveis
Capítol 3
Despeses financeres
Capítol 4
Transferències corrents
Capítol 5
Fons Contingència i altres imprevistos
A2 OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6
Inversions reals
B OPERACIONS FINANCERES
Capítol 9
Passius financers
TOTAL DESPESES

249.280,00
295.125,00
7.000,00
80.925,00
10.000,00
102.522,00
47.000,00
791.852,00

Segon. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera, per import
de 758.262,88 €.
Tercer. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat en l’expedient.
Quart. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
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.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa al pressupost per al 2015 el govern ha arribat a un acord amb CiU en quan a:
Demanar un estudi tècnic de l’estat en que es troba el sostre de l’edificació on s’ubiquen els motors i
sistema de cloració de la piscina gran. Adquirir material mèdic consistent en dos desfibril·ladors. Per
aquesta compra es demanaria una subvenció a la Diputació de Lleida. Plantar arbres per a biomassa. La
despesa per aquesta inversió és aproximada, volem que sigui un projecte que ens reporti beneficis a mitjà
termini. Varem estar parlant amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a Solsona, per mirar de fer
un conveni i ens van recomanar algunes empreses del sector per tirar endavant el projecte. La finalitat
sobretot és explotar els recursos dels que l’ajuntament disposa, com és aquesta finca de propietat
municipal al costat de la deixalleria. I pel que fa a l’adquisició d’un vehicle tenim una petita discrepància
entre govern i oposició ja que pensem en diferents tipus de vehicle. Nosaltres ens decantem per conservar
el camió cistella i adquirir un nou vehicle petit. Per tant pel que fa a aquesta qüestió esperarem a que es
celebrin les eleccions municipals i qui governi que decideixi el que cregui més oportú.
Sr. Armengol Vidal. Quan parles d’un vehicle petit et refereixes a una furgoneta?
Sr. Marcel Pujol. Sí, tipus kangoo o berlingo, per poder reservar el camió únicament per quan s’hagi
d’utilitzar la cistella. Caldria també fer l’acoblament de comandaments a la cistella per tal de complir amb la
normativa de seguretat.
Sr. Josep M. Casals. Només es pot autoritzar la cistella si aquesta està registrada com a tal a les
característiques del vehicle i no és el cas.
Sr. Armengol Vidal. Potser hi ha altres eines al mercat que podrien anar bé per la funció d’elevador. Eines
que son senzilles i no excessivament cares.
Sra. Elisabeth Sanabria. La qüestió és que si disposem de dos vehicles tindrem dos manteniments que
ens suposaran un major cost econòmic.
Sr. Marcel Pujol. La proposta de comprar un segon vehicle és per optimitzar millor les feines dels
treballadors ja que podríem individualitzar millor les tasques municipals. A partir de maig que es decideixi
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d’acord amb la proposta que faci la nova Corporació.
Sr. Armengol Vidal. Les reparacions tenen un cost molt elevat i amb dos vehicles encara ho seran més.
Sr. Marcel Pujol. Es per això que ens plantejàvem una alternativa amb un vehicle nou.
Sr. Jordi Vicioso. La vostra opció seria comprar un vehicle petit i a més un altre estri que fes la funció
d’elevador?
Sr. Armengol Vidal. Jo ho deia perquè si s’ha de fer una despesa per acoblar comandaments a cistella
actual ja ens costarà uns 1.500 euros o més. Jo soc del parer de no conservar el camió actual.
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa a l’anàlisi pressupostari dir que algunes partides tant d’ingressos com
despeses han tingut petites variacions amb més o menys respecte de l’any anterior, i no entrarem a
discutir aquestes qüestions ja que entenem que reflecteixen la realitat d’acord amb les dades de l’exercici
anterior.
Hem plantejat al govern uns petits canvis en aquest pressupost que inclourien: la compra de dos
desfibril·ladors. Pel que respecta a aquesta qüestió he entès que això serà una realitat. El compromís
sobre la qüestió del sostre on s’ubiquen els motors i cloració de la piscina gran. La inversió en arbres per a
biomassa que ja ens ha estat aclarida. I també teníem una petita discrepància pel que fa a la adquisició
d’un nou vehicle que si el Sr. Alcalde ho deixa posposat a després de les eleccions i qui governi que
decideixi, hi estem d’acord. Sobre aquest tema la meva opinió seria posar una tractora nova al camió i així
podríem allargar la seva vida uns quinze anys més.
En línies generals en el pressupost entenem que no s’hi pot fer gran cosa ja que la situació econòmica
actual no ho permet. El nostre grup d’acord amb el que s’ha exposat hi estem d’acord i hi votarem a favor.
7. Acord per a la concessió d’una subvenció a l’escola de música.
Atès que l’escola de música ha sol·licitat una subvenció per fer front a despeses de la seva activitat
d’ensenyament musical.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir a l’escola de música una subvenció de tres mil euros per a l’activitat d’ensenyament
musical.
Segon.- Aquesta subvenció resta condicionada a la seva justificació amb factures originals o còpies
compulsades.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Com ja varem parlar es donaria aquest any vinent de marge perquè poguessin
adaptar-se la normativa vigent.
8. Decrets d’Alcaldia
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 58/14.- Inici d’expedient per la modificació de crèdit 3/2014.
Decret 59/14.- Inici expedient contracte menor per l’obra de pavimentació del pati de la Llar d’Infants.
Decret 60/14.- Contractació de les obres de pavimentació a la Llar d’Infants amb Construart de Castellserà.
Decret 61/14.- Delegació per a la celebració d’un matrimoni civil.
Decret 62/14.- Concessió d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda
amb la modalitat de no conductor.
Decret 63/14.- Comanda al Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell d’un projecte tècnic.
Decret 64/14.- Inici expedient contracte menor per l’adquisició de mobiliari urbà per a carrers i zona
d’esbarjo del pantà.
Decret 65/14.- Contractació del mobiliari urbà amb Solteco Madera Plàstica de Alfaro i Entorn Urbà de
Roda de Ter.
Decret 66/14.- Inici d’expedient per a l’elaboració del pressupost.
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Decret 67/14.- Tramitació expedient pressupost i sol·licitud d’informes.
Decret 68/14.- Inici d’expedient per la construcció de sis passos elevats a diferents carrers.
Decret 69/14.- Contractació de la construcció dels passos elevats a l’empresa Àrids Romà SAU de
Miralcamp.

9. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Faig un prec en el sentit que quan tingui la relació d’inversions fetes en el decurs
d’aquest any, me les pugui passar, per tal de valorar el tant per cent d’execució d’aquestes sobre la
previsió pressupostària, i als efectes d’assabentar-me’n.
També vull fer-li una pregunta sobre qui fa la supervisió – control de la planta potabilitzadora durant els
caps de setmana.
Sr. Marcel Pujol. Es fa entre tots els regidors, segons torns establerts.
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa a la zona lúdica del pantà com funcionarà? Serà un espai totalment obert?
Sr. Marcel Pujol. Serà un recinte de picnic obert per a tothom, al que s’hi posaran tres taules amb bancs
incorporats. Només quedarà tancada la zona del pantà i pel que fa a la resta es traurà la tanca sobrant.
Sr. Armengol Vidal. Les barbacoes hi seran?
Sr. Marcel Pujol. Sí, s’han de reparar i falta acabar de concretar l’indret on es col·locaran. També manca
establir si es posarà algun arbre més o altre material.
Sr. Armengol Vidal. Hi haurà una zona destinada a aparcament?
Sr. Marcel Pujol. Potser dins el mateix recinte. S’ha de veure com queda estructurat l’espai.
Sr. Armengol Vidal. És un bon lloc per anar-hi però no per estacionar els vehicles. A l’estiu pot ser
complicat. Cal pensar-ho una mica i tenir-ho clar.
Sr. Josep M. Casals. Per quan està previst l’acabament del banc del si no fos al carrer Major?
Sr. Marcel Pujol. Properament es finalitzarà. Manca tan sols col·locar les plaques de metacrilat.
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 quaranta-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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