ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 2 DE MARÇ DE 2015

Castellserà, 2 de març de 2015.
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 FOLGUERA;JORDI VICIOSO CANELA; DAVID BARBERO TRULLOLS; ISAAC
MARTÍNEZ CASTRO; JOSEP M. CASALS BRESCÓ; ARMENGOL VIDAL FOLGUERA i ELISABETH
SANABRIA LLONCH.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència el Regidor: David Pradas Gené.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-sis de gener de dos
mil quinze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Maria Coll Solé. Obres menors a l’Av. Dr. Borrell, 15.
Julieta Mill Grastilleur. Obres menors al carrer. Carrer Lleida, 12.
Ramon Sanchez Areny. Obres menors al carrer Les Eres, 26.
Sergi Vidal Bergada. Obres menors al carrer Jacint Verdaguer, 12.
Xavier Fabregat Giribet. Obres majors a l’Av. Anselm Clavé, 40.
Josep Golet Vilella. Obres menors al carrer Joan Maragall.
Judit Olid Ferro. Obres menors al carrer Major, 10.
Rafel Lazaro Vidal. Obres menors al carrer Major, 16.
Ramon Fabregat Batlle. Obres majors al carrer Lleida, s/n.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells
4. Aprovació dels comptes de les festes de Nadal i Sant Sebastià.
Es presenten els comptes de les festes de Nadal i Sant Sebastià amb el següent resum:

Festes de Nadal

Festa de Sant Sebastià

INGRESSOS

DESPESES

Regals de Reis

280,00

Panets Ginesta
Panets Rosita
1

80,00
80,00

Total Ingressos

280,00

Ofrenes
Mag Raul

4,74
544,50

DESPESES
Torronada
Material parc Nadal
Material carrosses
Decoració Panera
Sopar Reis i Patges
Xocolatada Patge Faruk
Cursa del pastoret
Caramels
Caga tió

288,60
172,94
262,34
21,35
102,91
44,60
111,26
110,88
141,04

Total despeses

709,24

Total despeses

1.255,92

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de les festes de Nadal i festa de Sant Sebastià.
5. Adhesió de l’àmbit territorial de l’ajuntament de Castellserà al GAL Associació Leader de Ponent.
En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es
fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva
presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya
del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya
2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de
desenvolupament local.
El GAL Associació Leader de Ponent té per objectiu gestionar el nou programa Leader pel període 20142020 al territori format per tots el municipis de les comarques de les Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell i els
municipis següents de la comarca del Segrià: Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfarràs, Alfés, Alguaire,
Almatret, Almenar, Aspa, Corbins, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, la Portella,
Sarroca de Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Vilanova de la Barca.
El municipi de Castellserà està interessat en participar en el programa Leader 2014-2020.
Per aquest motiu es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Castellserà al territori Leader gestionat
pel GAL Associació Leader de Ponent.
Segon. Notificar aquest acord al GAL Associació Leader de Ponent.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir el contracte
administratiu per a l’explotació del bar del recinte de les piscines municipals i obertura del
procediment de contractació.
Atès que s’ha iniciat l’expedient de contractació per tal de poder adjudicar l’explotació del servei de bar del
recinte de les piscines municipals.
Atès que ha estat redactat el Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir l’adjudicació
del contracte.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació del servei de bar del recinte de les piscines
municipals, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, tot convocant-ne la seva licitació.
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Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’explotació per
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació.
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Perfil de contractant anunci de licitació, perquè
durant el termini de vint dies puguin presentar les proposicions que considerin convenients.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Acord per la devolució d’una fiança a l’empresa GINCA S.L.
Atès que ha estat tramitat l’expedient per la devolució d’una fiança dipositada per l’empresa GINCA SL per
respondre del contracte d’obra “ Centre Integrat d’atenció a la gent gran. Carrer Lleida, 2a. fase , separata
B1”
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 GINCA SL de Mollerussa, per respondre del
contracte referit i per un import de sis mil sis-cents setanta-dos euros amb setanta-nou cèntims
(6.672,79€).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
8. Informe sobre el compliment de terminis per al pagament de factures corresponent al 4t.
Trimestre de 2014.
Es presenta al ple de la Corporació l’informe del quart trimestre de 2014, 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 del quart trimestre:
Factures pendents de pagar dins el període legal a final de trimestre per import de 13.363,03 € i factures
pendents de pagar fora del període legal a final del trimestre per import de 750,95 €.
Període mig global de pagament a proveïdors: 2,79 dies.
S’assabenta a la Corporació que el deute de la Generalitat amb el nostre Ajuntament és de 135.895,61 €.
9. Decrets d’Alcaldia
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 1/15.- Adhesió al punt general d’entrada de factures electròniques FACe de l’administració de
l’estat.
Decret 2/15.- Atorgament de poders per a plets.
Decret 3/15.- Participar en la convocatòria de subvencions per a arranjament de camins amb àrids
reciclats.
Decret 4/15.- Aprovació de la modificació del pressupost del projecte per a l’arranjament del camí Linyola
amb àrids reciclats.
Decret 5/15.- Aprovació de les liquidacions definitives de les contribucions especials del carrer Joan
Maragall d’acord amb els costos reals de l’obra executada.
Decret 6/15.- Inici d’expedient per a l’adquisició d’una aplicació per a mòbils.
Decret 7/15.- Contractació de l’adquisició de l’aplicació per a mòbils amb Marc Farré Solé de Bellpuig.
Decret 8/15.- Inici d’expedient per la contractació del servei d’arrencada d’arbres al cementiri i centre
integrat.
Decret 9/15.- Contractació del servei per arrencar arbres amb Jordi Rico Miró de Reus.
Decret 10/15.- Canvi de nom en una activitat ramadera de l’Annex III.
Decret 11/15.- Participar en la convocatòria de subvencions de l’IEI per l’adquisició de llibres per a la
biblioteca i d’un escenari.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Els poders per a plets a qui s’han atorgat?
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Respon el Sr. Marcel Pujol dient que s’han atorgat als advocats que han de defensar el contenciós
interposat pel pagament de la quota a l’AMI.
Sr. Armengol Vidal. Ha variat molt el pressupost de l’arranjament de camins amb àrids reciclats?
Sr. Marcel Pujol. No. S’ha agafat el projecte que disposaven de l’anterior convocatòria de subvencions i
s’ha adequat bàsicament amb la variació de l’IVA. En aquesta convocatòria la subvenció només cobreix
l’àrid i no s’hi pot incloure el transport.
Josep M. Casals. Les liquidacions definitives de les contribucions especials han variat molt?
Sr. Marcel Pujol. L’adjudicació de les obres es va fer per un preu inferior al de licitació i les contribucions
especials s’han repartit d’acord amb aquest import que ha estat el cost definitiu de la urbanització.
Sr. Armengol Vidal. L’aplicació de mòbil per a que és?
Sr. Marcel Pujol. És una aplicació que contindrà informació municipal amb accés des de mòbil.

10. Precs i preguntes.
En aquesta sessió no s’ha fet cap prec ni pregunta.
Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-una hores i vint minuts, del que com a secretària en dono fe.
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