RESUM D’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 D’ABRIL DE 2018

Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 03/2018
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 9 d’abril de 2018
HORA: 21.30 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
A Castellserà, a 9 d’abril de 2018, 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 sessions anteriors.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la sessió ordinària 02/2018 de 12
de març de 2018, es aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Plàstic transparent
Combustible vehicles
Revisió estufa local dones
Subministrament elèctric local dones
Subministrament elèctric consultori mèdic
Subministrament elèctric potabilitzadora
Subministrament elèctric ajuntament
Subministrament elèctric piscines
Recollida escombraries febrer
Enllumenat públic
Herbicides carrers i places
Festes
Hores servei escola bressol
Subministrament elèctric sala de vetlla
Subministrament elèctric Garuta
Subministrament elèctric camp de futbol
Subministrament elèctric escola El Terrall
Manteniment fotocopiadora
Aigües
Porta bar camp de futbol
Agenda cultural gener-febrer
Enllumenat públic
Serveis postals
Millora indemnització acomiadament
Material camp de futbol
Material carreres
Material vari
Actuació carnaval
Compra de flors
Estands fira
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39,14
189,50
103,82
46,19
90,71
196,82
167,84
515,18
4.431,14
18,56
220,55
86,72
112,00
150,12
430,35
553,04
285,96
138,92
11,55
94,79
138,86
108,20
37,25
6.106,00
35,09
54,45
38,61
680,00
18,75
3.084,47

Rènting fotocopiadora
Material Garuta
Subministraments varis
Llar d'infants
Serveis jurídics
Enllumenat públic
Vestidors pavelló
Telèfon ajuntament
Fax ajuntament
Telèfon Biblioteca
Telèfon Consultori mèdic
Pedrenyal 2018
Gas-oil ajuntament
Sala de vetlla
Cànon dipòsit controlat residus febrer
Planta potabilitzadora
Escorxador
Combustible vehicles
Reparació planta potabilitzadora
Control colònia coloms
Nòmines març

133,10
19,24
284,17
250,91
1.694,00
18,56
173,55
62,24
31,10
122,70
28,42
67,87
701,80
52,49
929,18
1.000,11
28,56
157,92
412,83
544,50
9.567,70

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:
Expedients 52/2017, 16/2018, 18/2018 i 19/2018.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

4. Aprovació inicial, 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 26 d’octubre de 2017 es va emetre l’informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el
procediment legal a seguir.

1.3.

En data 6 de novembre de 2017 es va sol·licitar 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.
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1.4.

En data 2 de febrer de 2018 es va rebre resolució pel qual s’emet l’informe ambiental estratègic de
la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal per a l’ampliació del sòl industrial al
sud del nucli urbà, publicada aquesta Resolució en data 16 de març de 2018 al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya. (RESOLUCIÓ TES/450/2018).

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
l’ampliació del sòl industrial al Sud del Nucli Urbà.
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.
Si transcorregut aquest termini no es presenten reclamacions i/o al·legacions, l’expedient es considerarà
aprovat provisionalment sense necessitat de prendre cap acord més.
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 unanimitat dels membres presents i majoria absoluta del nombre legal de
membres (9 vots a favor).

5. Aprovació, si escau, deixar sense efecte la designació de regidors a la Mesa de Contractació.
Atès que en la Sessió del Ple extraordinari de data 29 de juny de 2015 es va aprovar la designació de
regidors que han de constituir les Meses de Contractació.
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Atès que en data 9 de març de 2018 ha entrat en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es
transposen al Ordenament Jurídic Espanyol les Directrius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 32014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès el que s’estableix a la disposició segona addicional al seu punt setè, relatiu a les Meses de
Contractació, es proposa al Ple:
PRIMER.- Deixar sense efecte la designació de regidors de la Mesa de Contractació.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents.

6. Aprovació, si escau, de les festes locals corresponents a l’any 2019.
Atès l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de data 22 de febrer de 2018, de la
Generalitat de Catalunya per tal que l’Ajuntament de Castellserà proposi les dues festes locals per a l’any
2019.
Per això, es proposa:
Primer.- Aprovar les festes locals del municipi de Castellserà, que seran els dies 13 de maig de 2019 i 19
de juliol de 2019.
Segon.- Trametre el present acord als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies a Lleida.
Tercer.- Facultar l’alcalde per el desenvolupament del present acord.
Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents.

7. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels següents Decret:
018/18
019/18
020/18
021/18
022/18
023/18

Inici expedient contractació ETAP
Inici expedient contractació Avinguda l'Esport
Aprovació Pla Pressupostari a mig termini 2019-2021
Aprovació liquidació exercici 2017
Incorporació de Romanent
Modificació de crèdit n. 2/2018

El Ple en resta assabentat

8. Precs i preguntes.
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.50 hores de la
nit, de la qual s’estén la present acta.
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