ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 19 DE JULIOL DE 2017

Castellserà, 19 de juliol de 2017.
A les vint-i-una hores i trenta 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:
MERCÈ PERERA FOLGUERA, CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, JORDI
VICIOSO CANELA, ROGER COMELLES VILADRICH, i DAVID PRADAS GENÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència les regidores, Sres. Gemma Badia Fusté i Judhit
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.
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:
Exp. 31/2017. Carrer Jacint Verdaguer, 1.
Exp. 33/2017. Polígon 21 - Parcel·la 25.
Exp. 34/2017. Polígon 14 - Parcel·la 4.
Exp. 35/2017. Polígon 8 - Parcel·la 2.
Exp. 36/2017. C/ Pau Casals, 8.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els expedients d’obres relacionats i les liquidacions de l’impost
de construccions de cadascun d’ells.
3. Ratificació del Decret d’Alcaldia 40/2017 de data 28 de juny de 2017.
Atès que en data 28 de juny de 2017 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET 40/2017
Atès que ha estat redactat el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Castellserà per a la implantació del primer cicle de l’educació
infantil a l’escola rural El Terrall-Zer Espernallac.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir les condicions per dur a terme el que determina la Resolució
ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s’implanta el primer cicle de l’educació infantil, edats d’1 a 3 anys,
en escoles rurals.
Atès el que es disposa a l’article 150 del decret legislatiu 2/2203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC
Primer. Aprovar inicialment el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Castellserà per a la implantació del primer cicle de l’educació
infantil a l’escola rural El Terrall-Zer Espernallac.
Segon. Sotmetre a informació pública l’aprovació inicial del Conveni, per un període mínim de vint dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, tauler d’edictes i pàgina web
municipal, a l’efecte de presentació al·legacions si s’escau.
Tercer. Ratificar aquest Decret en la propera sessió que es celebri.”
Es proposa l’adopció del següent acord:
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1r. Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 40/2017 referit anteriorment.
2n. Un cop hagi finalitzat l’exposició pública i en el suposat que no s’hagin presentat reclamacions ni
al·legacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
4. Aprovació dels padrons fiscals de les taxes del cementiri municipal i subministrament d’aigua del
1r. semestre de 2017.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de subministrament
d’aigua primer semestre de 2017 i conservació del cementiri municipal 2017.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2017 i
conservació del cementiri municipal 2017.
Segon.- Els padrons fiscals s’exposen 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 estaran a disposició dels interessats a la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació del compte general, exercici 2016.
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 2016 la qual va ésser aprovada per Decret de l’alcaldia núm. 30/2017 de data
2 de juny de 2017.
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 7 de juny de 2017, va informar favorablement
el Compte General del Pressupost, així com el Balanç de Situació de l'Ens Local a 31/12/2016.
Atès que en el B.O. de la Província núm. 114 de data 14 de juny de 2017, s’ha publicat l’edicte exposant al
públic els comptes de 2016 i que transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat
reclamacions.
Als efectes de continuar l’expedient d’aprovació dels comptes de 2016 es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 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 cobrament d’operacions no pressupostaries.
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT.

140.829,50
242.719,88
135.700,42
1.582,89
380.003,19

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

84.860,32
0,00
18.252,11
103.112,43

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL.
Saldos de dubtós cobrament

417.720,26
-51.344,42
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Excés de finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

0,00
366.375,84

b) Respecte al BALANÇ DE SITUACIO DE L'ENS LOCAL A 31.12.2016, i una vegada introduïts els
moviments que afecten al compte 100 de patrimoni, presenta el següent resum:
ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT

6.329.034,71

I. Immobilitzat intangible
206 Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material
210 Terrenys i Bens naturals
211 Construccions
2811 Amortització acumulada de construccions
212 Infraestructures
2812 Amortització acumulada d’infraestructures
213 Béns del patrimoni històric.
2813 Amortització acumulada béns patrimoni històric
214 Maquinària i utillatge
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions
216 Mobiliari
217 Equips per processos d'informació.
218 Elements de transports
219 Altre immobilitzat material
2814 Amortització acumulada maquinaria i utillatge
2815 Amortització acumulada inst. Tècniques i altres inst.
2816 Amortització acumulada mobiliari
2817 Amortització acumulada equips processos informació
2818 Amortització acumulada elements transport
2819 Amortització acumulada altre immobilitzat material
Immobilitzat material en curs i avançaments
2300 Adaptació terrenys i béns naturals. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini
260 Accions sense cotització oficial
B) ACTIU CORRENT

3.191,98
308.011,09
4.236.829,50
-905.043,62
1.885.154,84
-6.590,79
135.614,63
-59.902,55
79.784,03
805.153,00
129.673,98
29.167,71
32.341,75
65.613,29
-53.436,91
-314.532,97
-91.842,85
-22.400,94
-20.520,23
-7.547,38
93.105,00
7.212,15
469.488,27

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
4300 Operacions de gestió
4310 Deutors drets reconeguts. Operacions gestió
4900 Provisió insolvències. Operacions gestió
43910 Operacions gestió
440 Deutors per IVA. Transferit
449 Altres deutors no pressupostaris
470 Hisenda pública, deutor per diversos conceptes
VII. Efectiu i altres líquids equivalents
571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius

242.719,88
138.577,09
-51.344,42
-2.876,67
391,63
39,20
1.152,06
140.829,50

TOTAL ACTIU

6.798.522,98

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET

6.449.245,24

I. Patrimoni
100 Patrimoni.
II. Patrimoni generat
120 Resultats d’exercicis anteriors

2.549.123,85
3.589.830,81
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129 Resultats de l’exercici
IV. Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats
130 Subv. fin. immob. no financer i actius estat venda

186.846,92

B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini.
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
179 Altres deutes a llarg termini
180 Fiances a llarg termini.

245.620,43

C) PASSIU CORRENT
II. deutes a curt termini
4003 Altres deutes
529 Altres deutes a curt termini
560 Fiances rebudes a curt termini
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
4000 Operacions de gestió
410 Creditors per IVA suportat
475 Hisenda pública, creditors diversos conceptes
476 Organismes de previsió social, creditors.
477 Hisenda pública, IVA transferit

103.657,31

123.443,66

223.649,23
20.168,16
1.803,04

20.797,26
2.347,92
5.046,68
64.063,06
272,36
4.769,79
4.988,90
1.371,34

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

6.798.522,98

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 2016, a la Sindicatura de Comptes,
d’acord amb el que determina la legislació vigent.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació inicial del projecte simplificat de pavimentació de dos trams de camins per accés a
serveis bàsics al terme municipal de Castellserà.
Atès que ha estat redactat el projecte simplificat de pavimentació de dos trams de camins per accés a serveis
bàsics al terme municipal de Castellserà .
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte simplificat de pavimentació de dos trams de camins per accés a
serveis bàsics al terme municipal de Castellserà, redactat per l’arquitecte Santi Sindreu Pedragosa.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP, al tauler d’anuncis i pàgina
web municipal, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d’aquesta
corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n
formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Aprovació del programa i pressupost de les activitats “Castellserà de nit 2017”.
Pel senyor Alcalde es presenta el programa i pressupost de les activitats d’estiu que es faran durant el mes
d’agost i que s’inclouen en el programa “Castellserà de nit”.
Dijous 3 - Alquímia - Cia el Negro y el flaco
Dissabte 5 - Concert cloenda XVI Curs de cant
Dijous 10 - Infidelitats - Quarta paret
Dijous 17 - La capsa de cafè - Cametes teatre
Dijous 24 - L’hora més fosca - Oriol Ginestà
Total Pressupost despeses: 3.373,50 €
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Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les activitats “Castellserà de nit 2017”.
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 cinquanta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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