ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 D’OCTUBRE DE 2017

Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 14/2017
HORA: 21.00 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
ASSISTENS A LA SESSIÓ:
Marcel Pujol Coll, Gemma Badia Fusté, Caterina Pijuan Folguera, Mercè M. Perera Folguera, Jordi Vicioso
Canela, Judit Martí Borda i Joan Boncompte Solé
EXCUSSEN L’ASSISÈNCIA:
David Pradas Gené i Roger Comelles Viladrich
Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet.
A Castellserà, 30 d’octubre de 2017, 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 el següents:
1. Aprovació, si escau, l’esborrany de les actes de les sessions anteriors.
Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de data 25 de setembre
de 2017 i 25 d’octubre de 2017, són aprovades per la unanimitat de tots els reunits.

2. Aprovació, si escau, la modificació de crèdit número 2/2017.
Expedient número 2/2017 referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant
suplement de crèdit.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l’Alcaldia de data 25 d’octubre de 2017, s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit mitjançant suplement de crèdit com a conseqüència de majors i noves despeses que s’han previst
realitzar per a aquest exercici econòmic, pels quals no existeix crèdit consignat en el Pressupost de la
Corporació any 2017, o el que existeix és insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels mitjans
de finançament que es preveuen a la legislació vigent.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 (TRLRHL), i als articles
34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no
pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de
despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 175.5 TRLRHL,
també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que s’estableixen al precepte de referència.
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3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local,
l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
Per tant,
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 2/2017 que cal finançar mitjançant anul·lacions
o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació.
Segon.- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és
insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que
s’ha de finançar mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent
de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord amb el següent detall:
Proposta de modificació núm. 2.
Despeses.
Total

30.900,00

Finançament. Baixa Partides
Total

30.900,00

Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant
edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas que no es presentin reclamacions,
l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les.
Sotmès a votació, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

3. Aprovació, si escau, de la modificació puntual del POUM de Castellserà per ampliació del sòl
industrial al sud del nucli urbà.
1. ANTECEDENTS DE FET
1.1. Per Provisió de l’alcaldia de data 25 d’octubre de 2017 es va iniciar l’expedient de modificació del Pla
d’ordenació urbanística municipal,
1.2. En data 30 d’octubre s’ha sol·licitat a l'Oficina Territorial d'Avaluació Ambiental de Lleida declaració
sobre la no subjecció a avaluació ambiental estratègica de la modificació del POUM, d'acord amb la DA 8a
apartat 6.e de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de
l'activitat econòmica.
1.3. En data 26 d’octubre de 2017 es va emetre l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment legal a seguir.
Per tot això, proposo al Ple l'adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Castellserà per
ampliació del sòl industrial al Sud del Nucli Urbà.
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SEGON. Obrir un període d'informació pública per un termini de trenta dies mitjançant anunci que s’inserirà
en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i en un diari de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit
municipal, als efectes de presentació de possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans
telemàtics.
Així mateix, s’acorda que, de manera simultània, es doni audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels
quals confronti amb els del municipi que és objecte del pla i se sotmeti el Pla a les consultes que procedeixin
de les administracions públiques afectades i del públic interessat.
TERCER. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
QUART. Suspendre pel termini de 2 anys la tramitació de .plans urbanístics derivats concrets i de projectes
de gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial
en els àmbits següents, en què les noves determinacions comporten una modificació del règim urbanístic..
Aquests àmbits són identificats al plànol de delimitació que s’incorpora al present acord. En tots els casos,
els efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament.
CINQUÈ. Fer constar que contra l’acord QUART, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat,
es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha
dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la
interposició de cap tipus de recurs.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
4. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
5. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Exp. 45/2017. C/ Llibertat, 5. Sr. Josep Maria Canela Folguera.
Exp. 47/2017. C/ Major, 40. Sr. Josep Espinet Tomàs.
Exp. 49/2017. C/ Muralla, 21. Gas Natural.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
6. Aprovació, si escau, el canvi de signatures per enregistrar a les entitats bancàries.
Amb motiu del cessament per jubilació de la Sra. Pepita Goixart Pascual, és necessari procedir a la renovació
de les signatures enregistrades als bancs i caixes que té aquest Ajuntament té compte obert per tal de poder
efectuar els pagaments.
Al respecte es proposa al Ple:
Primer.- Que les signatures a enregistrar seran quatre i correspondran a les següents persones i càrrecs:
Alcalde.- Macel Pujol Coll
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Secretària.- Anna Sentís Freixinet
Regidor.- 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.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
7. Aprovació, si escau, del canvi de la comissió de delimitació municipal.
Amb motiu del cessament per jubilació de la Sra. Pepita Goixart Pascual, és necessari procedir a la renovació
de la comissió de delimitació municipal.
Atès el que es disposa 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 les municipis limítrofs encara
no ha finalitzat i es necessari fer el nomenament dels representants municipals a aquesta comissió.
És 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: Anna Sentís Freixinet.

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
8. Aprovació, si escau, del canvi de nomenament de tresorer.
Atès que segons la RD Llei 10/2015 d’11 de setembre de 2015, les funcions de tresoreria s’atribueix a la
secretaria – intervenció.
Vist que la Senyora Pepita Goixart Pascual a cessat per jubilació,
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Atribuir transitòriament les funcions de tresoreria a la Secretaria interventora d’aquest Ajuntament,
la Sra. Anna Sentís Freixinet, fins que es reguli reglamentàriament el règim jurídic del funcionaris
d’Administració Local amb habilitació nacional.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

9. Aprovació de consignació pressupostaria del projecte Ponent Actiu.
Atès que per acord de Ple de data 25 de setembre de 2017, va ser aprovat el conveni de col·laboració entre
la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Castellserà per l’execució de l’operació “Ponent Actiu”.
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Vist que l’Ajuntament és va comprometre a aportar el finançament de l’operació “Ponent Actiu” la quantitat
de 4.915,05€ que correspon al 25% del pressupost de les actuacions a realitzar en el termini municipal.
Aquesta despesa es distribuirà en les següents anualitats:
-

Any 2017: 2.809,68€
Any 2020: 2.105,36€

Al respecte es proposa al Ple:
Primer-. Aprovar la consignació pressupostària a la partida 689.00. 432 del vigent pressupost per l’any 2017
amb la quantitat total de 4.915,05€.
Segon-. Notificar el present acord a la Diputació de Lleida.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

10. Moció per exigir la llibertat dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi
Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític
que l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a creuar una línia vermella
en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament,
tenir idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que
eren la base de la Constitució de 1978.
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI després de lluites
incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan
protegides en tots els tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; que persegueixi les
urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat
d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la
llibertat d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera que vulnerin els drets
dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és
còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per tensar, crispar i
radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble
i trencar la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Castellserà.

ACORDA
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i
d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en tots els tractats
internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part
d’un estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
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TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la manipulació i coacció
dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a Catalunya davant
accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina
de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació
de la present moció.
Castellserà, 30 d’octubre de 2017.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

11. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels següents Decret:
-

Decret 53/2017. Suport al Referèndum del dia 1 d’octubre de 2017.
Decret 54/2017. Sol·licitud subvenció pel Pla d’arrendaments i subministraments anualitats 2017,
2018 i 2019.
Decret 55/2017. Sol·licitud subvencions Pla Extraordinari d’Inversions Locals.
Decret 56/2017. Contractació Sra. Anna Sentís Freixinet.
Decret 58/2017. Canvi Secretària Registre Civil.
Decret 59/2017. Atorgament Subvenció INS Ermengol IV.
Decret 60/2017. Inici Expedient modificació de crèdit núm. 2/2017.

El Ple en resta assabentat.

12. Precs i preguntes.
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.30 hores de la
nit, de la qual s’estén la present acta.
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