ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2015
Castellserà, 26 d’octubre de 2015.
A les vint-i-dos 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; DAVID PRADAS GENÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; ROGER
COMELLES VILADRICH; JOAN BONCOMPTE SOLÉ; JORDI VICIOSO CANELA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusen la seva absència les regidores Sra. Gemma Badia Fusté i Judiht
Martí Borda.
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.
Seguidament el Sr. Alcalde, arrel de la defunció del Sr. Jaume Marsiñach Badia manifesta que:
Els regidors de l’Ajuntament de Castellserà, volem manifestar el nostre condol pels familiars i amics del Sr.
Jaume Marsiñach Badia, que fou agutzil de l’ajuntament de Castellserà. Per ell el nostre més sincer record
i agraïment per tota la feina feta pel bé del poble de Castellserà.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de sessió anterior.
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-vuit de setembre
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:
Pere Casals Vives. Obres menors al Carrer Casetes, 7.
Teresa Borrell Sala. Obres menors al Carrer Joan Maragall, 13.
Anna Maria Pijuan Borrell. Obres menors al Carrer Les Eres, 69.
Jaume Fité Utgés. Obres menors al Carrer Les Eres, 18.
Teuler SL. Obres menors al Carrer Calvari, 6.
Agroplanur SL. Obres menors al Polígon 7 - Parcel·la 3.
Ramon Bernaus Urpí. Pintar façana. Carrer Migdia, 7.
Josep Regué Juncà. Obres majors al Carrer Major, 12-14.
Comercial Agrícola J. Perera SL. Obres menors al Polígon 21 - parcel·les 20 i 21.
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 sol·licitar el fraccionament del saldo resultant en la liquidació definitiva de la
participació en els tributs de l’Estat, any 2013.
Atès el que es disposa en la disposició addicional desena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de
desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes, entitats locals i altres de
caràcter econòmic.
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Atès que es compleixen el requisits establerts per poder sol·licitar el reintegrament i fraccionament del
saldo deutor dins un període de deu anys.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques el reintegrament del saldo deutor de la
participació dels tributs de l’Estat, any 2013, fraccionat en deu anys equivalents a 120 mensualitats.
Segon. El saldo deutor que l’Ajuntament de Castellserà ha de reintegrar ascendeix a la quantitat de set mil
sis-cents trenta-quatre euros amb vuitanta-un cèntims (7.634,81 €).
Tercer. Fer la tramitació de l’expedient per mitjans telemàtics abans de l’1 de novembre de 2015.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits

5. Acord per deixar sense efectes el nomenament de tresorer .
Per acord de Ple de data 29 de juny de 2015, va ser nomenat tresorer de l’Ajuntament de Castellserà el
Regidor Sr. Joan Boncompte Solé, per termini del mandat actual 2015-2019, i d’acord amb el que preveia la
legislació vigent.
Atès que l’article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual s’atorguen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria
d’ocupació pública i estímul de l’economia, que va entrar en vigor el dia 12 de setembre de 2015, ha
modificat la Llei 7/85 de 2 d’abril de Bases del Règim Local. En concret modifica l’apartat 2 de l’article 92
bis de la Llei 7/85, reservant les funcions de tresoreria als funcionaris d’administració local amb habilitació
de caràcter nacional.
Atès que amb l’entrada en vigor del RD Llei 10/2015 d’11 de setembre, les funcions de tresoreria
s’atribueixen a secretaria - intervenció.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Deixar sense efectes el nomenament del Sr. Joan Boncompte Solé, com a tresorer de l’Ajuntament
de Castellserà, efectuat per acord de ple de data 29 de juny de 2015.
Segon. Atribuir transitòriament les funcions de tresoreria a la secretaria interventora d’aquest Ajuntament
fins que es reguli reglamentàriament el règim jurídic del funcionaris d’Administració Local amb habilitació
nacional.
Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 34/15. Aprovació definitiva del projecte d’ampliació del consultori mèdic.
Decret 35 i 36 /15. Declaració de caducitat de llicències d’obres. Exp. 44 i 80/2008.
Decret 37/15. Contractació socorristes estiu 2015.
Decret 38 i 39/15. Inici expedient per adquisició de material de so i contractació d’aquest material, amb
l’empresa Alfasoni SL.
Decret 40/15. Llicència d’activitat d’apicultura.
Decret 41/15. Convocatòria per la sessió de constitució de la nova Corporació.
Decret 42/15. Canvi de nom d’una llicència d’activitat d’apicultura.
Decret 43/15. Atorgament de diferents llicències d’obres.
Decret 44 i 45/15. Inici d’expedient per l’adquisició de dos desfibril·ladors i contractació d’aquests amb
l’empresa Neosalus.
Decret 46/15. Compliment de la sentència 77/2015.
Decret 47 i 48/15. Inici expedient per l’adquisició d’una pissarra digital i contractació d’aquesta amb
l’empresa MCGRUP Lleida SCP.
Decret 49/15. Nomenament de Tinents d’Alcalde.
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Decret 50/15. Inici expedient per modificació de crèdit 1/2015.
Decret 51/15. Reinici expedient llicència d’ampliació d’una activitat ramadera.
Decret 52/15. Delegació per a la celebració de matrimoni civil.
Decret 53 i 54/15. Inici d’expedient per a la contractació de l’obra “canvi de lluminàries de la zona sud” i
contractació de l’obra amb l’empresa Nnology Solar SLU.
Decret 55 i 56/15. Inici d’expedient per l’adquisició de material per a les piscines municipals i contractació
d’aquest amb l’empresa Aiguallum de Ponent.
Decret 57 i 58/15. Inici d’expedient per la contractació de l’obra d’arranjament dels vestidors del camp de
futbol i contractació d’aquesta obra amb l’empresa Construccions Solé Fernández SL.
Decret 59/15. Contractació de personal de neteja per substitució en període de vacances.
Decret 60/15. Delegació de funcions a la 1a. Tinent d’Alcalde per absència de l’Alcalde.
Decret 61/15. Contractació del servei de neteja per als edificis escolars amb l’empresa Neteges Solinet
SLU.
Decret 62/15. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per fer obres d’arranjament de voreres.
Decret 63/15. Aprovació de la certificació d’obres única de “canvi de lluminàries de la zona sud”.
Decret 64/15. Adquisició de material d’oficina mitjançant sistema d’adquisició centralitzada.
Decret 65/15. Modificació d’horari de l’auxiliar administrativa.
Decret 66 i 67/15. Inici d’expedient per a l’arranjament d’un tram de vorera del carrer la Muralla i carrer
Major, i vorera perimetral de l’escola El Terrall.
Decret 68 i 69/15. Contractació de les obres d’arranjament de voreres C/ Major i C/ Muralla amb l’empresa
Construart, i de les obres d’arranjament de la vorera perimetral de l’escola El Terrall amb l’empresa
Construccions Solé Fernandez SL.
Decret 70/15. Per la recuperació d’una part de la paga extra del mes de desembre de 2012.
7. Precs i preguntes.
En aquest punt de l’ordre del dia no hi ha cap intervenció.
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 quinze minuts, del que com a secretària en dono fe.
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