ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 12/2019
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DIA: 16 de desembre de 2019
HORA: 21.30 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
ASSISTENS A LA SESSIÓ:
Marcel Pujol Coll
David Prades Gené
Núria Boncompte Torres
Helena Laplana Gené
Jordi Ginestà Miró
Mercè M. Perera Folguera
Jordi Vicioso Canela

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet
A Castellserà, a 16 de desembre de 2019, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota
la presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient
dels membres per a la vàlida realització de la sessió.
Es passa a resoldre els següents:
1. Aprovació, si escau, l’esborrany de l’acta anterior.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària
11/2019 de data 21 d’octubre de 2019 és aprovada per la unanimitat de tots els membres
presents.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Consorci per a la gestió dels Residus Urbans

Cànon residus mes de setembre

Sebastià Folguera Manuel

Sulfatar arbres carrers

407,00

Cementiri

30,00

Deixalleria

30,00

Laiccona, SL

Analítiques piscines

903,45

Gas Natural Redes GLP, SA

Gas camp de futbol

67,22

BNP Paribas

Rènting fotocopiadora

133,10

Carles Alsina

Camins

177,87

Clavegueres

101,64
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1.289,21

Camp de futbol

88,94

Carrers

25,41

Teixidó Associats Consellers SLU

Treballs gestoria

452,84

Würth España SA

Roba de treball

119,55

Col·lectivitat de regants nº2

Mòdul Modolet

20,68

Mòdul poble

4.787,86

Mòdul vertedero

16,73

Antonio Colomines SLU

Voreres carrers

28,80

Consell Comarcal de l'Urgell

Padró ssocials 2017 liquidació definitiva

-9,97

Assessorament informàtic 2n trimestre

418,03

Rafmiq Aima, SL

Pintar ratlla i stop av esport

325,49

Punt de servei Xopluc SL

Combustible vehicles

222,77

Fidela Plana Ribe

Pintura camp de futbol

185,85

Pintura cementiri

180,99

Consulting Economia Local , SL

Comptabilitat municipal 3r trimestre

968,00

Lyreco España SA

Material oficina

25,43

Eduard Segui Ferreteria SL

Material vari

136,00

Ecoviv SCCL

Kit comandament a distància estufa pellet
mitjançant wifi

381,15

M Alba Minguell Cardeñes

Agenda cultural setembre-octubre

138,86

Tallers Jordi Bosch Utgés

Reparació camionet

94,84

Reparació furgoneta

127,35

Gas-oil la panera

270,39

Esergui Disteser, SL

Gas-oil ajuntament

1.382,63

Gas-oil magatzem

351,28

Vunkers IT Experts SLU

Telefonia i servei d'internet

177,22

Societat General d'Autors i Editors

Drets d'autor

229,57

Clidom Energy SL

Local dones

37,73

Consultori mèdic

81,24

Ajuntament

179,30

Planta potabilitzadora

337,20

Deixalleria

68,63

Enllumenat públic c/ ponent

565,34

Enllumenat públic dr borrell

1.046,20

Enllumenat públic c/ urgell

580,40

Camp de futbol

389,69

La garuta

347,51

Escoles El Terrall

283,59

Sala de vetlla

93,05

Pavelló

152,79

Piscines

325,80

Manteniment fotocopiadora

184,98

Sistemas Digitales Corporales, SL
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BNP Paribas

Rènting fotocopiadora

133,10

Antonio Colomines SLU

Reparacions carrers

78,95

CREAJAG

Compra de cadires

6.000,01

Würth España SA

Roba de treball - abono

-99,34

Endesa Energia XXI, SLU

Casal d'avis

84,37

Casal d'avis

35,55

Correus i Telègrafs

Serveis postals

23,05

Exclusives Era, SL

Material neteja

98,01

Carlos Alsina

Arranjament de camins

T-Quatre tancaments, SLU

Reparació manetes biblioteca

175,45

Reparació manetes escola

250,00

Eduard Segui Fontaneria, SL

6.080,25

Abonament fra. varis

-4,43

Material vari

0,73

Eduard Segui Ferreteria SL

Ulleres transparents

17,34

Hidrolleida SA

Reparacions d'aigua

86,49

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament urbanístic juny-juliol

524,54

Teixidó Associats Consellers SLU

Treballs gestoria

257,00

Jordi Asensio Vernet

Deixalleria

91,72

Escoles El Terrall

487,87

Sala de vetlla

141,30

Novoquímica Ecològica SL

Planta potabilitzadora

Instaser Gin-ca, SL

Reparacions d'aigua

Consorci per a la gestió dels Residus Urbans

Cànon residus mes de novembre

1.346,85

Associació Musical Lo Castell

Tocada de sardanes diumenge FM

550,00

Punt de servei Xopluc SL

Combustible vehicles

216,87

Urgell Net SA

Recollida escombraries octubre

4.431,14

Urgell Net SA

Recollida escombraries novembre

4.431,14

Carme Vidal Folguera

Lots nadal

110,88

Àngels Caralps Gimenez

Hores suport escola bressol

28,00

Garcam SL

Arquetes i tub corrugat

245,00

Tècniques i treballs d'elevació SLU

Reparació màquina elevadora

Novatilu, SL

Faroles

Edamar World Group, SL

Revisió extintor cuina escola

7,20

Clidom Energy SL

Deixalleria

68,05

Enllumenat públic c/ ponent

583,49

Enllumenat públic dr borrell

597,10

Enllumenat públic c/ coral flors d'urgell

973,84

Ajuntament

215,45

Consultori mèdic

99,45

Pavelló

670,88

Dipòsits municipals

163,17

Local dones

51,03
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1.052,70
479,22

1.391,72
703,01

Piscines

403,62

Escoles El Terrall

373,74

La garuta

328,47

Camp de futbol

602,00

Casal d'avis

62,00

Sala de vetlla

88,03

Nnology Solar Lleida SLU

Porta emergència poliesportiu

606,63

Eduard Segui Ferreteria SL

Material vari

190,15

Vunkers IT Experts SLU

Telefonia i servei d'internet

178,33

Sistemas Digitales Corporales, SL

Manteniment fotocopiadora

184,98

Corporació Alimentaria Guissona SA

Lots nadal

121,32

Cansaladeria Enriqueta

Festes

113,60

Consell Comarcal de l'Urgell

Asses urbanístic agost

231,41

Consell Comarcal de l'Urgell

Projecte bàsic i d'execució per l'ampliació de
voreres i dotació de serveis d'aigua potable,
baixa tensió, telef i enllumenat c/ urgell i c/
coral flors d'urgell

1.452,00

Urgell Net SA

Despeses cànon residus escombraries

5.814,84

Urgell Net SA

Despeses deixalleria municipal

6.709,60

Associació Alba

Rentat de mopes

7,50

Antonio Colomines SLU

Reparacions d'aigua

66,91

Gas Natural Redes GLP, SA

Gas Escoles El Terrall

1.027,29

Gas Natural Redes GLP, SA

Gas Consultori mèdic

138,18

Correus i Telègrafs

Serveis postals

16,14

Imazu Publicitat, SL

Compra banderes

180,77

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedient: núm. 57/2019
Expedient: núm. 58/2019
Expedient: núm. 59/2019
Expedient: núm. 61/2019
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
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4. Aprovació inicial, si escau, del pressupost per a l’exercici 2020, plantilla orgànica,
relació de lloc de treball, i bases d’execució del pressupost.

ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2020.
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.

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.

FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent.
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 següents de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Per tant,
S’ACORDA:

1.

Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020 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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AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
328.000,00
6.000,00
155.650,00
312.300,00
5.500,00

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

123.046,21

930.496,21

TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
210.185,00
445.450,00
3.600,00
46.956,77
20.000,00
181.104,44

23.200,00
930.496,21

2. Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de 1.069.621,47€
d’acord amb el següent detall:

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Despesa no financera

Despesa no
financera
210.185,00
445.450,00
3.600,00
46.956,77
20.000,00
181.104,44
0,00
907.296,21

Regla despesa liquidació 2019
Regla despesa pressupost 2020
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

887.921,74
683.734,34
204.187,40
162.325,26

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament

162.325,26

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

1.069.621,47

3. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
4. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
5. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
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6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix.

Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

5. Aprovació, si escau, del calendari de cobrança de les taxes per a l’any 2020.
Ateses les taxes que s’han de posar a cobrament aquest any 2020.
Atès que és procedent establir un calendari de cobrança general per a tot l’any.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir el següent calendari de cobrança per aquest any 2020.
Del 1 de març al 1 de maig: Taxa d’aigua 2n. semestre 2019.
Del 1 de juny al 1 d’agost: Taxa de clavegueram 2020.
Del 1 de setembre al 1 de novembre: Taxa d’aigua 1r. semestre del 2020.
Taxa conservació cementiri 2020.
Segon .- Fer exposició pública de l'anterior acord mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí
Oficial de la Província.

Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

6. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Consell
Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de Castellserà, per l’encàrrec de gestió en el
marc de la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obre la convocatòria
per a l’any 2019 per a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i
Formació.

Atès la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obra la convocatòria per a l’any 2019
de subvencions per al Programa Treball i Formació, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, publicada al DOGC núm. 7937, de 12 d’agost.

Vist que el Consell Comarcal de l’Urgell, mitjançant acord de la Comissió de Govern de data 4 de
setembre de 2019, va resoldre acollir-se a la convocatòria de subvenció.
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L’Ajuntament de Castellserà, té la voluntat d’adherir-se als projectes i encarrega al Consell
Comarcal les següents tasques:

-

Tasques de brigada

-

Tasques administratives i d’arxiu

Donat que l’article 25 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la comarca,
l’exercici de les competències que “li delegui o li encarregui de gestionar l’Administració de la
Generalitat, les quals s’han d’acompanyar de la transferència dels recursos necessaris pel seu
exercici; i que en l’àmbit de les seves competències, la comarca pot fer obres i prestar serveis,
d’acord amb els requisits que estableix la mateixa llei.

L’article 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, preveu que les administracions públiques catalanes, els
organismes i les entitats públiques poden encarregar la realització d’activitats de caràcter material,
tècnic o de serveis a altres administracions, organismes o entitats públiques, de conformitat amb
el que disposa l’article 10 de la mateixa norma.

Per tot l’exposat, es proposa l’aprovació dels ACORDS, següents:

Primer.- Aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l’Urgell per la prestació dels serveis
o tasques que es detallen en la part expositiva, dins del marc del Programa de Treball i Formació
2019.

Segon.- Aprovar el text del conveni mitjançant el qual es formalitzarà aquesta encomana.

Tercer.- Autoritzar la despesa a la partida pressupostaria 130.00.171 del pressupost de l’exercici
2020.

Quart.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni de col·laboració interadministrativa entre
el Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de Castellserà, per l’encàrrec de gestió en el marc
de la Resolució TSF/2232/2019, d’1 d’agost, per la qual s’obra la convocatòria per a l’any 2019 per
a la concessió de subvencions per al Programa de Treball i Formació per realitzar els tràmits i
actuacions necessaris per ala seva efectivitat i la dels acords adoptats, quedant facultat fins i tot
per realitzar les esmenes i modificacions al text del conveni que no desvirtuïn substancialment el
seu contingut.
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Cinquè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Urgell.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

7. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i
l’Ajuntament de Castellserà per a l’execució de l’operació “Paisatges de Ponent”.

Vist que la Diputació de Lleida es va acollir a la convocatòria de cofinançament a les entitats locals
per als eixos prioritaris 4 i 6 del PO FEDER de Catalunya 2014-2020 Resolució PRE/105/2018, de
25 de juliol publicades en el DOGC núm. 7698, de 3 de setembre de 2019, a través de l’operació
“PAISATGES DE PONENT”.
Aquesta operació suposa la creació d’itineraris senyalitzats, i la intervenció de recuperació o
millora d’elements patrimonials en diferents municipis de les comarques de Lleida. Entre les
actuacions de l’operació al municipi de Castellserà hi ha previstes les següents:

-

Adequació d’un espai d’informació i museografia de la serra de Bellmunt - Almenara a la

Garuta de Castellserà
-

Senyalització del Canal d’Urgell

Atès que en data 26 de novembre de 2018 mitjançant decret d’Alcaldia núm.88/2018 es va
prendre coneixement de la proposta de l’operació “PAISATGES DE PONENT”, especialment les
actuacions que fan referència al municipi de Castellserà, que consisteix en l’adequació d’un espai
d’informació i museografia de la serra de Bellmunt – Almenara a la Garuta de Castellserà i la
senyalització del Canal d’Urgell.
L’Ajuntament és compromet aportar el finançament de l’operació “PAISATGES DE PONENT” la
quantitat de 12.271,10 euros que correspon al 25% del pressupost de les actuacions a realitzar en
el terme municipal de Castellserà.
Per això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,

ACORDS

Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellserà i la Diputació de
Lleida per a l’execució de l’operació “Paisatges de Ponent”.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que hi siguin necessaris, a fi de
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formalitzar l’esmentat conveni.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).
8. Ratificació del decret d’alcaldia número 86/2019 de sol·licitud del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya, període 2020-2024.
Assumpte: Aprovació sol·licitud del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per al període 20202024. Expedient: 5.8.1/15

ANTECEDENTS DE FET
Mitjançant el decret 169/2019, de 23 de juliol, s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2020-2024.
L’objectiu del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2020-204 és impulsar accions per tal de fer
possible la implementació d’estratègies territorials, que han de permetre als Ajuntaments i altres
ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d’oportunitats,
actuacions destinades a impulsar el reequilibri territorial i revertir la pèrdua poblacional, actuacions
de millora d’equipaments i infraestructures municipals, millora i gestió eficient dels recursos
municipals, actuacions destinades a serveis públics, entre altres.

Vist que per la Resolució PRE/2257/2019, de 25 de juliol i PRE/2302/2019, de 5 de setembre
publicat al DOGC 7951 de 2/09/2019 i DOGC 7957 de 10/09/2019, respectivament, per la qual
s’obre la convocatòria única per a la concessió de subvencions d’ambdues línies de finançament,
per a inversions i per a acció territorial a municipis petits del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2020-2024.
L’Ajuntament de Castellserà, té la voluntat d’aplicar els fons atorgats per l’import total aproximat de
370.00,00 euros pel període 2020-2024 a una línia d’inversió per la construcció dels accessos i
serveis al Poliesportiu municipal de Castellserà i una línia per a petits municipis, pel mateix
concepte, és a dir, per la construcció dels accessos i serveis al Poliesportiu.

FONAMENTS DE DRET
D’acord amb l’article 181 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 i l’article 43 del RD 500/90, es pot generar
crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma que s’estableixi
reglamentàriament, els ingressos de naturalesa no tributària derivats d’aportacions o compromisos
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ferms d’aportació de persones físiques o jurídiques per finançar, juntament amb l’entitat local,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius.
Atès el que disposa l’article 21. f) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
En compliment del previst en les bases d’execució del pressupost de la corporació per a l’exercici
2019, l’Alcalde és l’òrgan competent per a la seva aprovació d’aquest expedient.

Per tant,

RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de línia de subvenció per inversions del Pla únic d’obres
i serveis, per al període 2020-2024 per import de 250.000,00,€ per l’actuació de construcció dels
accessos i serveis al poliesportiu municipal.
Segon.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de la línia de subvenció per petits municipis del Pla únic
d’obres i serveis, per al període 2020-2024 per import de 120.000,00€, per l’actuació de
construcció dels accessos i serveis al poliesportiu municipal de Castellserà.

Tercer.- Donar compte de la present Resolució al Ple en la pròxima sessió ordinària que es
celebri.

Sotmès a votació, es ratifica per unanimitat dels membres presents.

9. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral 2019.
L’article 103 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, introduït per la Llei
27/2013, estableix que les corporacions locals han d’aprovar anualment la massa salarial del
personal laboral del sector públic, respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb
caràcter bàsic a la Llei de pressupostos generals de l’Estat, i que la massa aprovada s’ha de
publicar a la seu electrònica de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província, en el termini
màxim de 20 dies.
L’article 3.Dos del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, que regula la composició de la
massa salarial del personal laboral, amb un límit variable de l’increment global respecte a les
vigents a 31 de desembre de 2018, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la
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comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest.
L’increment previst inicialment era del 2,25 %, que arran de l’augment del PIB constatat va passar
al 2,50 % al segon semestre. Per tant, la mitjana anual d’augment permesa fou del 2,375 %.

GRUP

CD

CE

A1
C2
C2
AP
AP
AP
C1
C1

26
16
12
14
14
10
15
15

Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
No

Atès que la comparació s’ha de fer en termes d’homogeneïtat, fora d’aquest topall s’hi trobarà el
personal laboral temporal, com ara el subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, i les
hores extraordinàries.

Per tot l’exposat, s’aprova:
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament de Castellserà per
l’any 2019, que queda fixada en 130.789,70 euros.

Segon.- Publicar-ho al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).
10. Donar compte al Ple de l’informe d’intervenció relatiu al període mig de pagament del
tercer trimestre de 2019.

La Interventora informa que en compliment del que disposa el RD 635/2014, de 25 de juliol, pel
que es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de
finançament, amb caràcter trimestral s’ha d’elaborar un informe d’intervenció sobre el període mig
de pagament a proveïdors.
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Que mitjançant les dades obtingudes de la comptabilitat de l’Ajuntament de Castellserà, el càlcul
del període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2019 és el següent:

P.M.Pagam.
R.O.Pagades
R.O.Pendents
Total Pagaments
Total Pendents
23,5324669
24,0466442
18,273756
185543,84
18141,76

El Ple en resta assabentat.

11. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte del següents decrets:

83/19 Llicència d'obres i activitat Sr. Sergi Vidal Berdagà
84/19 Sol·licitud per la pròrroga del termini d'execució de l'obra "Pavimentació parcial dels camins
de la Creueta i d'Agramunt".
85/19 Canvi titularitat d'activitat a favor de Maria Matei, explotació ramadera GRANJA LA PLANA
87/19 Sol·licitud subvenció activitats firals, anualitat 2019
88/19 Adjudicació contracte menor subministrament cadires
89/19 Autorització pagaments
90/19 Autorització de pagaments
91/19 Contractació personal laboral temporal
92/19 Adjudicació contracte menors de serveis per la redacció del projecte de millora de les
condicions de protecció contra incendis i producció d'aigua calenta al Pavelló Poliesportiu
93/19 Adjudicació contracte menor de subministrament de llums
94/19 Adjudicació contracte menor d'obres, arranjament de les filtracions de la coberta de la sala
de vetlles
95/19 Atorgament llicència d'obres GAS NATURAL REDES GLP, SA. Expedient 55-2019
96/19 Atorgament llicència d'obres GAS NATURAL REDES GLP, SA. Expedient 52-2019
97/19 Atorgament llicència d'obres Nedgia Catalunya. Expedient 56-2019
98/19 Atorgament llicència d'obres Mari Llordes Novell. Expedient 56-2019
99/19 Atorgament targeta d'aparcament. Sr. Javier Martinez Garcia
100/19 Incoació d'expedient d'execució d'obres de reparació i conservació
101/19 Elaboració pressupost exercici 2020
102/19 Amortització anticipada de préstec
103/19 Adjudicació contracte de Pavimentació parcial dels camins de la Creueta i d'Agramunt
104/19 Aprovació Pla de Seguretat i Salut de l'obra de Pavimentació parcial dels camins de la
Creueta i d'Agramunt
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105/19 Sol·licitud de pròrroga del termini d'execució del pla de dinamització territorial

Els membres assistents al Ple se’n donen per assabentats.

12. Precs i preguntes.
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.15
hores, de la qual s’estén la present acta.

L’Alcalde,

Marcel Pujol Coll

En dona fe,
La Secretària,

Anna Sentís Freixinet
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