ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 29 DE JUNY DE 2015

Castellserà, 29 de juny de 2015.
A les vint-i-dos hores i deu 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 PRADAS GENÉ; JUAN
BONCOMPTE SOLÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; JUDIHT MARTÍ BORDA; GEMMA BADIA FUSTÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència el Sr. Roger Comelles Viladrich.
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 constitutiva de la corporació.
Sotmesa que ha estat a consideració de la corporació l’acta de la sessió de constitució del nou Ajuntament
de data tretze de juny de dos mil quinze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació.
Atès que cal establir el règim de sessions del ple municipal, fixant quan es faran sessions ordinàries i
assenyalant igualment el dia i hora de celebració.
Atès el que es disposa en els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Establir el següent règim de sessions per al ple municipal:
Periodicitat dels plens ordinaris: mensual a excepció dels mesos de juliol, agost i desembre.
Primer ple ordinari: 28 de setembre de 2015.
Dia establert: últim dilluns del mes, si fos festiu, el dilluns següent.
Hora: a les deu del vespre durant els mesos de maig a octubre ambdós inclosos i la resta de mesos a les
nou del vespre.
La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’alcaldia, a la qual es faculta perquè, avanci o
endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.
Segon. Les notificacions de convocatòria de sessions ordinàries i extraordinàries es faran mitjançant
correu electrònic. Els regidors i regidores hauran de comunicar el correu al qual volem rebre les
convocatòries de sessions així com posteriors modificacions.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
3. Coneixement de la resolució de l'Alcalde per la designació dels tinents d’alcalde.
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 49/2015, de data 22 de juny de 2015, nomenant els
tinents d’alcalde d’aquesta corporació, a l’empara d’allò que disposen els articles 23.3 de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 53.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 46 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens
locals.
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S’ha nomenat 1r.Tinent d’Alcalde a la Sra. Mercè Perera Folguera i 2n. Tinent d’Alcalde al Sr. David
Pradas Gené.

4. Creació i composició de les àrees de treball.
Es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia de creació de les àrees de treball i de la seva composició.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Crear les àrees de treball que es relacionen a continuació amb l’assignació dels regidors
responsables de cadascuna i l’assignació dels regidors que donaran suport a les àrees creades.
Àrea
Règim Intern
Hisenda i Economia
Ensenyament
Urbanisme i Serveis
Medi Ambient
Joventut
Sanitat
Esports
Cultura
Noves tecnologies
Agricultura

Regidor responsable
Marcel Pujol Coll
Marcel Pujol Coll
Gemma Badia Fusté
Marcel Pujol Coll
Caterina Pijuan Folguera
Roger Comelles Viladrich
Joan Boncompte Solé
Judit Martí Borda
David Pradas Gené
Jordi Vicioso Canela
Mercè Perera Folguera

Regidor de suport a l’àrea
David Pradas Gené
Marcel Pujol Coll
Caterina Pijuan Folguera
Jordi Vicioso Canela
Judit Martí Borda
Mercè Perera Folguera
Roger Comelles Viladrich
Gemma Badia Fusté
Joan Boncompte Solé
Joan Boncompte Solé

Segon. Delegar a cadascun dels responsables d’àrea les facultats de direcció i gestió, s’exclouen les de
caràcter resolutori.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Nomenament dels representants de la Corporació als Consells Escolars i al Consell
d’administració de la Societat Urgell Net. SA.
Atès que s’han de nomenar els representants al Consell Escolar del CEIP El Terrall i Consell Escolar de la
ZER, així com el representant al Consell d'Administració de la Societat Urgell Net S.A.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Nomenar a la Sr. Marcel Pujol Coll representant d’aquest Ajuntament als consells escolars de:
Escola El Terrall i de la ZER.
Segon. Nomenar al Sr. Marcel Pujol Coll representant d’aquest Ajuntament al Consell d’Administració de la
Societat Urgell Net, SA.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Designació de regidors a la Comissió especial de comptes.
Atès el que es disposa en els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes als regidors Srs. David Pradas Gené, i
Joan Boncompte Solé, essent president d’aquesta comissió el Sr. Alcalde, Marcel Pujol Coll.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Designació de regidors a la Mesa de contractació.
Atès que en els procediments de contractació intervé la Mesa per aquelles funcions que li són assignades
segons normativa legal.
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Atès el que es disposa en la normativa de contractació administrativa per a les administracions públiques.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Nomenar com a membres de la Mesa de contractació als regidors Srs. Jordi Vicioso Canela i Caterina
Pijuan Folguera, essent president d’aquesta Mesa el Sr. Alcalde, Marcel Pujol Coll.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

8. Proposta de designació de Tresorer Municipal.
Atès que es necessari designar el càrrec de Tresorer i atès que aquest pot ser desenvolupat per un regidor
de la Corporació.
Atès el que es disposa a l’article 92.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local i article 164.2 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Nomenar tresorer el Sr. Joan Boncompte Solé, regidor de la corporació, la vigència d’aquesta designació
subsistirà fins i tant no s’acordi la seva substitució.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
9. Autorització de signatures per enregistrar a les entitats bancàries.
Amb motiu d’haver constituït el nou Ajuntament i el cessament de l'anterior per termini de la legislatura , és
necessari procedir a la renovació de les signatures enregistrades als bancs i caixes que aquest Ajuntament
té compte obert per tal de poder efectuar pagaments.
Al respecte i per unanimitat de tots els reunits, s’acorda :
Que les signatures a enregistrar seran quatre i correspondran a les següents persones i càrrecs:
Alcalde.- Marcel Pujol Coll
Secretària.- Pepita Goixart Pascual
Tresorer.- Joan Boncompte Solé
Regidor.- David Pradas Gené
De les quatre signatures tres hauran de figurar necessàriament en qualsevol document de pagament,
essent fixes sempre dos de les signatures, la de l’Alcalde i la Secretària , en quan a la tercera serà una de
les altres dues indistintament.

10. Nomenament de la comissió de delimitació municipal.
Atès el que es disposa en l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.
Atès que els expedients de delimitació del terme municipal de Castellserà amb els municipis limítrofs
encara no han finalitzat i es necessari fer el nomenament dels representants municipals a aquesta
comissió.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Nomenar representants d’aquest Ajuntament a la comissió municipal de delimitació a:
Alcalde: Marcel Pujol Coll
Regidors: Mercè Perera Folguera i David Pradas Gené
Tècnica: Marta Aubets Fàbrega
Secretària: Pepita Goixart Pascual
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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11. Nomenament del representant a la Col·lectivitat núm. 6 de la Comunitat General de Regants del
Canal Segarra Garrigues.
Atès que l’Ajuntament de Castellserà té un representant a la Col·lectivitat núm. 6 de la Comunitat General
de Regants del Canal Segarra Garrigues.
Atès que cal ratificar o designar el representant a aquesta col·lectivitat.
És proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Ratificar com a representant d’aquest Ajuntament a la Col·lectivitat núm. 6 de la Comunitat General
de Regants del Canal Segarra Garrigues a la regidora Sra. Mercè M. Perera Folguera.
Segon. Comunicar aquest nomenament a la Comunitat General de Regants del Canal Segarra Garrigues.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
12. Proposta per la fixació de retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació.
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i Règim local de Catalunya , els membres de les Corporacions Locals tenen
el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que
estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions
dels òrgans col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en
l’exercici del càrrec.
Vist el decret 69/2008 d’1 d’abril, pel qual es regula d’un sistema de compensacions econòmiques a favor
dels Ajuntaments catalans perquè abonin retribucions als càrrecs electes locals que exerceixen el seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015 el Sr. Marcel Pujol Coll, Alcalde, continuarà
exercint el càrrec d’alcalde, en règim de dedicació exclusiva i d’alta al règim corresponent de la Seguretat
Social, assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials.
La retribució anual bruta inclou dotze mensualitats i continuarà essent la mateixa de la legislatura anterior,
disset mil cinc-cents cinc euros amb setanta dos cèntims.
Segon.- Es fixen les indemnitzacions següents:
Per reunions que impliquin la pèrdua d’un dia de feina: 50,00€
Desplaçaments amb vehicle propi: 0,19 €/km
Desplaçaments amb transport públic - segons factura
Àpats - segons factura
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
13. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
14. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Miquel Eres Pedrós. Obres menors al carrer Agricultura, 24.
Josep Folguera Utges. Pintar la façana al carrer Llibertat, 17.
Antonia Canela Ramon. Pintar part de la façana a la plaça Sitjar, 3.
Repsol Butano SA. Obres menors a la plaça Sitjar, 5.
Joan Asensio Torrecillas. Obres menors al carrer Urgell, 8.
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Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells
15. Proposta per a la senyalització de les festes locals per l’any 2016.
Atesa l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals
per a l’any 2016. Atès que és necessari proposar les dues festes locals per al proper any 2016.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que es fixin com a
festes locals per l’any 2016 els següents dies:
20 de gener i 22 de juliol
Segon. Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

16. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 al pressupost de 2015.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 que afecta al pressupost de l’exercici 2015.
Hi consta l’informe d’intervenció i la seva tramitació s’ajusta als preceptes legals vigents.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015 que es finançarà amb majors
ingressos i baixes de partides de despeses.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de quinze dies, durant els quals s’admetran reclamacions
davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a resoldre-les d’un termini de trenta dies. Cas de no
presentar-se reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient referit
sense necessitat d’un posterior acord per part de la Corporació.
Modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’any 2015.

212-00

220-01
226-04
227-05
227-99
619-00
619-02
635-00
629-00
632-01
619-03

323
3422
3321
920
920
326
153
1532
342
312
3422
161

DESPESES
Conservació i rep. edificis i altres construccions
Escola i llar d’infants
C. Futbol
Llibres biblioteca
Serveis jurídics
Despeses electorals
Programa Thao
Adequació fonts places Major i Sardana
Passos elevats
Adquisició pissarres digitals per l’escola
Desfibril·ladors
vestuaris camp futbol
Xarxa d’aigua Joan Maragall

1.000,00
500,00
600,00
5.900,00
610,00
2.880,00
500,00
600,00
110,00
5.300,00
10.000,00
1.000,00

TOTAL

29.000,00

INGRESSOS
Nous ingressos
450.85 Subv. Tricentenari

290,00
5

461.07
461.08
761.02
761.03

619-01
641-00
681-00
500-00

153
920
425
929

Subv. Programa Thao
Subv. Llibres biblioteca
Subv. Vestidors futbol
Subv. Desfibril·ladors
Subv. Eleccions
Baixa de partides de despeses
Arranjament de voreres
Aplicatiu mòbil d’informació municipal
Plantada arbres per biomassa
Fons Contingència
Imprevistos i funcions no classificades
TOTAL

2.735,00
598,00
6.500,00
4.748,00
610,00
500,00
1.800,00
4.084,00
7.135,00
29.000,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits
17. Acord per sol·licitar a l’administració Oberta de Catalunya l’alta al servei e-NOTUM de
notificacions electròniques i aprovació de les condicions específiques de prestació del servei.
Atesa la possibilitat de donar-nos d’alta al servei e-NOTUM mitjançant l’Administració Oberta de
Catalunya, servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius i comunicacions per mitjans
electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.
Es proposa l’adopció el següent acord:
Primer. Donar-nos d’alta al servei e-NOTUM i presentar la sol·licitud al Consorci AOC.
Segon. Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del
Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica (www.seu.cat/consorciaoc).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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 vint minuts, del que com a secretària en dono fe.
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