ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2015

Castellserà, 23 de desembre de 2015.
A les vint-i-una hores i quaranta-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; GEMMA BADIA FUSTÉ; JUDIHT MARTÍ
BORDA; JOAN BONCOMPTE SOLÉ; i ROGER COMELLES VILADRICH.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors Sr. David Pradas Gené i Sra.
Caterina Pijuan Folguera.
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. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
2. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Bisbat d’Urgell. Obres menors a Plaça La Sardana, 8.
Josep Solé Vila. Obres menors a la Plaça Sitjar, 12.
Leonor Casan Borrell. Obres menors al Carrer Agricultura, 26.
Ramon Pujol Clua. Obres menors al Carrer Coral Flors d’Urgell, 34.
Jaume Ginestà Mas. Obres menors al Carrer Major, 24.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
3. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2016, plantilla de personal i bases d’execució del
pressupost.
Atès que ha estat elaborat el Pressupost Únic per l’exercici de 2016.
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 2016 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:
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INGRESSOS 2016
A OPERACIONS NO FINANCERES
A1 OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 7

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
A2 OPERACIONS DE CAPITAL
Transferències de capital

292.200,00
4.000,00
144.690,00
338.310,00
11.700,00

TOTAL INGRESSOS

850.900,00

60.000,00

DESPESES 2016
A OPERACIONS NO FINANCERES
A1 OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capitol 5

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons Contingència i altres imprevistos

249.120,00
383.120,00
6.100,00
13.400,00
30.000,00

Capítol 6

A2 OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals

113.960,00

Capítol 9

B OPERACIONS FINANCERES
Passius financers

55.200,00

TOTAL DESPESES

850.900,00

Segon. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera, per import
de 651.789,69 €.
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.

4. Aprovació dels comptes de la festa Major de Juliol i festa Jove de l’Urgell.
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de la Festa Major de Juliol i festa Jove de l’Urgell amb el següent
resumen:
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Festa Major de Juliol
INGRESSOS

3.926,00 €

DESPESES
Premis concurs botifarra
Laberint de Tastets (Cirquestra i material)
Dietes i consumicions músics
Grups, orquestres, DJ i cobla
Actuacions infantils (Teatre, jocs, escuma)
Diables Foc Foll - Correfoc
Vermutada
Correbars (Xaranga i material)
Maquinsa - Grup electrogen
Cartells i programes
Lloguer escenari
Esmorzar tir al plat
Carbons Miravall (llenya)
Treballs neteja

189,60 €
1.589,14 €
310,13 €
15.224,10 €
3.015,00 €
1.000,00 €
93,65 €
859,20 €
791,50 €
216,77 €
665,00 €
127,56 €
171,82 €
228,00 €

Total despeses

24.481,47 €

Festa Jove Urgell
INGRESSOS

8.400,00 €

DESPESES
Cartelleria
Acreditacions
Plural Produccions (La Terrasseta de Preixens)
Vigilància
Grup electrogen
Lavabos químics
Gimcana (Inflables i material)
Publicitat radio i premsa escrita
Despeses barra
SGAE

315,19 €
47,19 €
5.932,08 €
758,19 €
543,79 €
529,25€
1.274,44 €
1.458,05 €
3.720,48 €
332,50 €
14.911,16 €

Total despeses

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la festa major de juliol i festa jove de l’Urgell.
Intervencions:
El Sr. Alcalde explica que els 20 ajuntaments de la comarca de l’Urgell participen econòmicament en
despeses de la festa, de les que es fan càrrec ells directament, així com altres despeses de les que s’han
fet càrrec mitjançant conveni la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de l’Urgell i la Direcció General de
Joventut.
Comenta que el dèficit de la festa estava previst i contemplat als pressupostos dins de la partida de Festes
Populars i Cultura. A més a més, felicita a totes les persones implicades en l’organització de la trobada,
especialment a l’associació de joves i trasllada la felicitació del president del Consell Comarcal i el
Conseller comarcal de Joventut per l’èxit de la festa. Avança també que la propera Festa Jove de l’Urgell
serà a Bellpuig el dissabte 15 d’octubre.
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5. Aprovació del programa i pressupost de les festes de Nadal 2015.
Pel Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de les properes festes nadalenques.
Programa
13/12/15 Concert de Nadal amb els alumnes de l’escola de Música de Castellserà. La Panera.
19/12/15 Concurs de pessebres.
24/12/15 Missa del gall i torronada popular.
25/12/15 Missa i Concert de Nadal de la Coral Flors d’Urgell.
16/12/15 Cagada del Tió i entrega de premis del concurs de Pessebres.
27/12/15 Arribada del Patge Faruk i xocolatada popular.
29/12/15 Parc de Nadal.
04/01/16 Taller de fanalets.
05/01/16 Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient.
Pressupost aproximat: 1.600,00 euros.
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les Festes de Nadal 2015.
6. Acord per a la derogació de les normes reguladores per a la concessió de subvencions
destinades a promoure la construcció i rehabilitació d’habitatges.
Atès que aquesta normativa reguladora per a la concessió de subvencions per a obres de rehabilitació i
nova construcció d’habitatges ha quedat obsoleta i atès que hi ha la possibilitat de regular bonificacions
per aquests conceptes en l’ordenança reguladora de l’impost de construccions, instal·lacions i obres.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Derogar les normes reguladores per a la concessió de subvencions destinades a promoure la
construcció i rehabilitació d’habitatges.
Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província de Lleida als efectes de la seva exposició
pública pel termini de vint dies hàbils.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Alcalde. Els canvis normatius no ens permeten gestionar aquests tipus de subvencions per obres
noves o rehabilitacions d’habitatges mitjançant aquesta normativa, per tant es procedeix a derogar-la. De
totes maneres, el govern de l’ajuntament entén que és una bona mesura per tal d’incentivar tant la
rehabilitació com l’obra nova i amb l’ànim de seguir fent-ho, es modificarà l’ordenança de l’impost de
construccions per tal incloure bonificacions que contemplin aquests conceptes.
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, del que com a secretària en dono fe.
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