ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 D’ABRIL DE 2015
Castellserà, 27 d’abril 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 i FOLGUERA; JORDI VICIOSO i CANELA; DAVID PRADAS i GENÉ; 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 Sr. 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 trenta de març 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:
Anna Escolà Segarra. Obres menors al carrer Major - Plaça Sardana.
Jordi Serra Farré. Obres menors al carrer Major, 28
Jordi Boncompte Polo. Obres menors a l’Av. Esport, 14.
Jordi Pons Vilaltella. Obres menors a l’Av. Dr. Borrell, 6.
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 la festa de carnestoltes.
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de la festa de carnestoltes 2015 que resumits són els següents:
COMPTES CARNESTOLTES 2015
INGRESSOS

DESPESES

Tiquets sopar

2.336,00 €

Berenar Panera

TOTAL INGRESSOS

2.336,00 €

Premis concurs
Sopar
Detalls desfilada infantil

182,82 €
610,00 €
2.322,97 €
43,20 €

Disco mòbil

474,51 €

Animació infantil

423,50 €

Decoració pavelló
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25,28 €

TOTAL DESPESES

4.082,25

5. Ratificació del Decret d’Alcaldia 26/2015.
Atès que en data 9 d’abril de 2015 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET 26/2015
Atesa la publicació de l’Ordre EMO/47/2015, de 12 març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment
territorial del turisme, i es fa pública la convocatòria per a l’any 2015.
Atès que ens interessa participar en aquesta convocatòria de subvencions per dur a terme programes de
foment del turismes.
RESOLC
Primer. Assumir el compromís de dur a terme el projecte de foment territorial del turisme redactat pel
Consell Comarcal de l’Urgell, en cas que aquest sigui inclòs en la convocatòria EMO/47/2015, de 12 de
març.
Segon. Que l’ajuntament de Castellserà assumirà el finançament del 50% del cost del seu projecte
específic, més el 50% de la part comuna distribuïda atenent al nombre d’habitants del municipi.
Tercer. Que l’ajuntament de Castellserà disposa d’un dret suficient sobre l’immoble on s’executa l’actuació.
Quart. Que el present Decret es ratifiqui pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es convoqui.”
Es proposa l’adopció del següent acord:
Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 26/2015 referit anteriorment.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Aquest pla de foment del turisme, que inclou per al municipi de Castellserà?
Sr. Marcel Pujol. Hi ha un eix vertebrador que és la creació de la marca Urgell com a marca turística que
permeti reconèixer el territori. Tot plegat basat en una aplicació mòbil que fa que el turisme de cada poble
s’expliqui pels mateixos habitants del municipi. Aquesta és una eina genèrica per totes les poblacions.
També inclou panells informatius a nivell turístic de tots els monuments dels municipis amb codis QR que
permetran veure els edificis per dins quan aquests es trobin tancats.
A part hi ha tot un seguit de programes com ara xerrades, tallers, conferències... que formen part del Pla
de Foment del Turisme elaborat pel Consell Comarcal, alguns dels quals podrien tenir lloc a Castellserà.
Sra. Elisabeth Sanabria. Està lligat aquest pla al Consorci d’Ocupació Local?
Respon el Sr. Alcalde en sentit negatiu.
6. Aprovació del compte general de l’exercici 2014.
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 2014 la qual va ésser aprovada per Decret de l’alcaldia de data 4 de març de
2015.
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 17 de març de 2015, va informar
favorablement el Compte General del Pressupost, així com el Balanç de Situació de l'Ens Local a
31.12.20134
Atès que en el B.O. de la Província núm. 56 de data 23 de març de 2015, apareix l’edicte exposant al
públic els comptes de 2014 i que transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat
reclamacions.
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Als efectes de continuar l’expedient d’aprovació dels comptes de 2014 es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014, que presenten el següent resum:
a) Respecte al Romanent de tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids
Drets pendents de cobrament pressupost corrent.
Drets pendents de cobrament pressupostos tancats.
Drets pendents de cobrament d’operacions no pressupostaries.
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT.

110.495,33
234.680,78
85.783,16
2.248,66
322.712,60

Obligacions pendents de pagament pressupost corrent.
Obligacions pendents de pagament pressupostos tancats.
D'altres operacions no pressupostaries.
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.

157.951,13
6.605,37
17.865,23
182.421,73

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

250.786,20
-25.512,57
0,00
225.273,63

b) Respecte al BALANÇ DE SITUACIO DE L'ENS LOCAL A 31.12.2014, 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
439 Drets cancel·lats exercicis 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
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93.105,00
1.751.398,00
134.404,63
308.011,09
4.151.592,64
795.488,49
28.048,97
25.407,33
124.326,19
28.117,43
62.621,09
19.341,75
-1.295.425,38
7.212,15
234.680,78
150.419,60
-64.636,44
318,13
612,08
1.380,04
-61,59
-25.512,57
110.495,33
6.641.344,74

100 Patrimoni.
2.549.123,85
120 Resultats d’exercicis anteriors
3.484.661,45
129 Resultats de l’exercici
70.290,13
CREDITORS A LLARG TERMINI
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
286.814,47
171 Deutes a llarg termini
64.064,50
180 Fiances a llarg termini.
1.803,04
CREDITORS A CURT TERMINI
520 Deutes a curt termini amb entitats bancàries
1.620,69
521 Deutes a curt termini
2347,92
560 Fiances rebudes a curt termini
3.441,86
400 Creditors per obligacions reconegudes. Pressupost corrent. 157.951,13
401 Creditors obligacions reconegudes. Pressupostos tancats
6.605,37
410 Creditors per IVA suportat
1.374,73
414 Ens públics creditors per recaptació de recursos
0,00
419 Altres creditors no pressupostaris
0,00
475 Hisenda pública, creditora per diversos conceptes
5.527,85
476 Organisme de previsió social, creditors.
5.717,75
477 IVA Repercutit
0,00
TOTAL GENERAL
6.641.344,74
c) En quan als comptes d’organismes autònoms, així com de societats mercantils, són inexistents.
Segon. Retre el compte general com a resultat de l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes,
d’acord amb el que determina la legislació vigent.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Per respondre la pregunta que se’ns havia fet en anteriors sessions sobre el percentatge
d’inversió realitzat durant el 2014, aquest representa un 129% respecte de la inversió pressupostada. S’ha
descomptat del pressupost l’obra de la urbanització de l’Av. Esport que no s’ha realitzat perquè el PUOSC
de 2014 va posposar les subvencions d’aquest any.
Sr. Josep M. Casals. Nosaltres pel que fa als comptes com sempre i donarem suport. Es reflecteix la
realitat comptable i per tant hi estem d’acord .
7. Aprovació dels models de declaració del registre d’interessos.
Atès que prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració sobre causes
de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos econòmics o que els pugui
proporcionar, i també s’ha de fer la declaració dels béns patrimonials.
Atès que ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la
corporació, s’han d’inscriure en el registre d’interessos i se n’ha de donar publicitat
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de causes de
possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics,
els quals s’adjunten a l’expedient.
Segon. Aquests models de declaració inicial i complementària seran vigents mentre no s’adopti un nou
acord plenari que els modifiqui.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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8. Aprovació del padró fiscal de la taxa de clavegueram 2015.
Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any 2015.
Es proposa l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de clavegueram de l’any 2015.
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 dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
9. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions locals del 24 de maig
de 2015
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es
realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 24 de
maig de 2015 per a les eleccions locals, convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es
convoquen eleccions locals i a les Assemblees de Ceuta i Melilla pel 24 de maig de 2015.
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a
cadascuna s’indica.
TITULARS
President:
M. Pilar Bureu Jala
1r.Vocal:
Marc Huguet Cercós
2n.Vocal:
Irene Badia Folguera
SUPLENTS
De President: Sonia Lunar Calero i Marina Garrell Llopis
De 1r.Vocal: Miquel Eres Pedrós i Maria Coll Solé
De 2n.Vocal: Juan Carlos Martínez Blázquez i Jordi Canela Ramon
També s’acorda comunicar aquest resultat a la Junta Electoral de Zona de Balaguer.
10. Proposta d’acord d’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del consorci català pel
desenvolupament local.
El Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per acord de data 17 de setembre de 2009, va
aprovar la modificació dels Estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada configurant- la
com un servei especialitzat de central de contractació per tal de donar servei als ens locals de Catalunya.
Que amb la creació de la Central de Compres del CCDL es pretén ampliar la prestació de serveis i
subministraments en interès públic dels ens locals, especialment pel que fa als municipis més petits que
sovint no poden accedir a les prestacions i condicions que s’ofereixen als més grans.
Així mateix, es vol aconseguir les condicions econòmiques més avantatjoses, aportant una millora en les
condicions de compra a través de l’aprofitament de l’economia d’escala i la oferta d’un ampli catàleg de
bens i serveis.
Aquesta adquisició de bens i serveis a través de la Central de Compres del CCDL aporta una simplificació
dels tràmits administratius a través de l’eliminació dels tràmits de licitació i adjudicació pels ens locals de
Catalunya.
Això no obstant, l’ adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar
totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent optar l’entitat
destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) que regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals
mitjançant els corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
3. Article 25.2.I de la Llei 7/1985 de 2 d’abril que regula el funcionament i competències de l’Ajuntament
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Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, aquest
Ajuntament proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada del Consorci català
pel desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de bens i contractació de serveis
a través de la Central de Compres del CCDL en les condicions i preus vigents en el contracte subscrit pel
mateix i amb les empreses adjudicatàries en el moment de l’adquisició dels béns o contractes dels serveis.
Segon.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als efectes d’interlocució
amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local al Sr. Marcel Pujol Coll.
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sra. Elisabeth Sanabria. Que inclou aquest sistema?
Sr. Marcel Pujol. L’Associació Catalana de Municipis ha posat en marxa un sistema central de compres.
Ells treuen a concurs un seguit de productes que creuen poden interessar als ajuntaments i les empreses
interessades fan una oferta pels seus productes. Actualment a la central de compres es pot adquirir
electricitat, gas, paper, impressores o vehicles. S’està treballant per ampliar-ho.
Amb aquest acord ens adherim a la central perquè en cas que vulguem comprar, ho puguem fer sense
haver d’acordar-ho expressament per cada compra en concret.
11. Acord per l’adjudicació del contracte per la gestió i explotació del bar situat a les instal·lacions
de les piscines municipals.
Atès que amb data 2 de març de 2015, mitjançant acord de Ple, es va aprovar l’expedient de contractació
juntament amb els Plecs de Clàusules Administratives particulars, per a l’adjudicació del contracte de
gestió i explotació del servei de bar del recinte de les piscines municipals, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en l’expedient.
Atès que en data 20 d’abril de 2015 es va constituir la Mesa de contractació, i va realitzar proposta
d’adjudicació a favor de Ester Vilalta Domínguez.
Atès el que es disposa en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
Es proposa l’adopció del següent acord :
Primer.- Adjudicar a Ester Vilalta Domínguez, el contracte de gestió i explotació del bar del recinte de les
piscines municipals, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació i tramitació ordinària, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars.
Segon.- Requerir a l’adjudicatària perquè aporti la fiança definitiva xifrada en mil euros.
Tercer.- Citar a l’adjudicatària perquè el dia i hora que oportunament s’indicarà concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que han pres part en la licitació i
que no han resultat adjudicataris.
Cinquè. Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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12. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 24/15. De sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per dur a terme l’arranjament dels
vestidors del camp de futbol.
Decret 25/15. Aprovació inicial del projecte d’ampliació dels consultori mèdic municipal.
Decret 26/15. Compromisos per dur a terme el projecte de foment territorial del turisme, redactat pel
Consell Comarcal de l’Urgell.
Decret 27/15. Aprovació del pla pressupostari pel període 2015-2018.
Decret 28/15. Concessió de llicència d’obres a Vodafone Espanya SAU per la instal·lació d’una estació de
telefonia mòbil.
Decret 29/15.Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per participar en la convocatòria d’ajuts per
al funcionament i administració dels consultoris locals, any 2015.

13. Precs i preguntes.
Sra. Elisabeth Sanabria. Com està el tema dels desfibril·ladors?
Sr. Marcel Pujol. Disposem de diferents pressupostos i tenim demanada la subvenció a la Diputació de
Lleida.
Sr. Armengol Vidal. Al carrer Joan Maragall hi ha dos punts on l’aigua queda entollada. També al pas
elevat que es fer al final del carrer Migdia hi queda aigua entollada.
Sr. Marcel Pujol. Ho mirarem.
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-i-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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