ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 07/2020
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 27 d’octubre de 2020
HORA: 20.00 hores
LLOC:
Ple
telemàtic
retransmès
amb
directe
per
l’enllaç:
https://www.youtube.com/channel/UCCIdwV73UE2nzdgkqitpy3g i via la plataforma ZOOM.
ASSISTENS A LA SESSIÓ:
Marcel Pujol Coll
Núria Boncompte Torres
Helena Laplana Gené
Jordi Ginestà Miró
Mercè M. Perera Folguera
Jordi Vicioso Canela
David Prades Gené

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet
A Castellserà, a 27 d’octubre de 2020, 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, abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde
proposa la retirada del punt número 8, atès que no s’han emès tots els informes dels Organismes
afectats per raó de llur competències sectorials, i per aquest motiu esperarem a l’emissió
d’aquests informes pendents.
D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Reial Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el TRLMRLC, 82 i 91 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el ROF.

Es passa a resoldre els següents:

1. Aprovació, si escau, de les actes anteriors.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària
06/2020 de data 28 de setembre de 2020 és aprovada per la unanimitat de tots els membres
presents.
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2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.

Cànon residus agost

2.078,42

Cons per al Gestió dels residus urbans de l’Urgell
Exclusives Era SLU

Gel mans i paper -covid

484,00

Tallers Jordi Bosch

Reparació tractor gespa

59,69

Vunkers It Experts, SLU

Registraentrada.com

12,10

Cooperativa d'Ivars SCCL

Herbicides

189,97

Tecnol SAU

Mascaretes - covid

162,58

Clidom Energy SL

Centre integrat

94,02

Clidom Energy SL

Ajuntament

173,48

Clidom Energy SL

Piscines

175,68

Clidom Energy SL

Planta potabilitzadora

291,10

Clidom Energy SL

Deixalleria

24,93

Clidom Energy SL

Local dones l'esclat

38,65

Clidom Energy SL

Consultori mèdic

89,88

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ ponent

464,48

Clidom Energy SL

Enllumenat públic dr borrell

482,34

Clidom Energy SL

Camp de futbol

354,64

Clidom Energy SL

Escoles el terrall

384,19

Clidom Energy SL

Enllumenat públic /flors d’Urgell

696,15

Clidom Energy SL

Piscines

601,14

Punt de Servei Xopluc SL

Carburant vehicles

219,96

Matsmàtica Informàtica SL

Bossa portàtil i ratolí

25,00

Matsmatica Informàtica SL

Portàtil Lenovo

837,32

Lyreco SA

Compra material oficina

300,56

Eduard Segui Ferreteria SL

Poliesportiu

199,49

Codina Vending, SL

Garrafes d'aigua

26,60

Miquel Rafel Campas

Control colònia coloms 2n trimestre 20

544,50

Ginca SL

Reparacions d'aigua

325,24

Urgell Net, SA

Recollida escombraries setembre

4.674,85

Vunkers It Experts, SLU

Telefonia mòbil i servei internet

218,97

Exclusives Era

Material neteja

194,33

Correus i Telègrafs

Serveis postals

68,84

Eduard Segui Fontaneria SLU

Poliesportiu

77,45

Limpiezas Pirineo SL

Treballs neteja escoles i la garuta

936,32

Laiccona, SL

Analítiques d'aigua potable

86,79

Ferreteria Molinet SL

Escoles el terrall

45,25

Vunkers It Experts, SLU

Telefonia mòbil i servei internet

220,14

Vunkers It Experts, SLU

Telefonia mòbil i servei internet

225,60

Carbòniques Domingo SL

Paper higiènic

326,70
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Consor per a la gestió dels residus urbans

Cànon residus juliol

Saladrigues SL

Mascaretes personalitzades

268,8

Gas Natural Redes SA

Consultori mèdic

5,15

Gas Natural Redes SA

Gas escoles

8,08

Estudi Bonaire, Arq.Urb., SL

Ass urbanístic juliol, agost, setembre

678,81

Gen de Catalunya Departament de Cultura

Taxa sol·licitud intervencions arqueològiques

21,85

Electro-Tarr SCCL

Enllumenat públic

120,95

Ex i Serveis Huguet Monzón SL

Pont Camí

811,14

Cons Administració Oberta de Catalunya

Targeta T-CAT

29,89

Eduard Segui Ferreteria SL

material vari i escoles

410,83

Societat General d'Autors i Editors

Drets d'autor festes

402,54

Novoquimica Ecològica SL

Planta potabilitzadora

621,64

Laiccona, SL

Analítiques d'aigua potable

823,89

1.566,20

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 53/2020 Imma Aguilar Montalà
Expedient 57/2020 Montserrat Sentañes Utges
Expedient 58/2020 Sara Belillas Batiste
Expedient 59/2020 Maria Cendrós Romà
Expedient 60/2020 Judit Olid Ferro
Expedient 61/2020 Maria Rosa Casas Regué
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
4. Aprovació, si escau, de la modificació de la OF núm.4 reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
Per provisió de l’Alcaldia amb data 1 d’octubre de 2020 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’impost
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança
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Per tot això, el Ple acorda per majoria absoluta del nombre legal (7 vots a favor) l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm.4 reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica es : article 3.bis. Bonificacions.
1. En aquest impost s’apliquen les bonificacions de les construccions, instal·lacions i obres
que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal perquè hi concorren les
circumstàncies socials, culturals, històriques o de foment de l’ocupació següent:
Circumstàncies socials:
-Subjectes passius que tinguin la declaració oficial de famílies nombroses

50%

-Subjectes passius amb ingressos inferiors als S.M.I (en el cas de dos o més mitjana aritmètica)

50%

-Subjectes passiu que tingui al seu càrrec persones amb una discapacitat igual o superior al
33%

25%

-Subjectes passius que realitzin obres per la supressió de barreres arquitectòniques

80%

Circumstàncies culturals i històric-artístiques:
-Subjectes passius que realitzin obres de pintura de façanes

95%

-Subjectes passius que realitzin obres de rehabilitació d’habitatges d’especial protecció, segons
el catàleg aprovat pel POUM

50%

-Subjectes passius que realitzin enderrocs en zones urbanes

25%

-Subjectes passius que realitzin obres de rehabilitació integral de façana

80%

-Subjectes passius que realitzin obres de rehabilitació integral de l’habitatge, sempre que estigui
destinat a residència habitual

80%

-Subjectes passius que realitzin obres de construccions d’habitatges nous, sempre que estigui
destinat a residència habitual

25%

Circumstàncies de foment de l’ocupació:
-Subjectes passius que realitzin obres d’embassaments, xarxes de reg i altres infraestructures
destinats a usos de desenvolupament agrari

50%

2. Les bonificacions anteriors no tindran caràcter d’acumulables.
3. Els subjectes passius presentaran, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obra, la
corresponent sol·licitud de bonificació, acompanyat la documentació oficial justificativa i
declaració responsable del compromís de complimentar les condicions requerides per a la
bonificació.
4. Si amb posterioritat a l’abonament de la quota liquidada, amb la corresponent bonificació,
es constatés per la inspecció municipal l’incompliment de les condicions que han donat lloc
a la bonificació, es procedirà a la pràctica de la revisió de la liquidació de la quota,
requerint-se l’import corresponent a la bonificació amb el 20% de recàrrec.
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Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i
que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.

5. Aprovació, si escau, de la modificació de la OF núm.5 reguladora de la taxa pel
subministrament d’aigua potable.

Per provisió de l’Alcaldia amb data 1 d’octubre de 2020 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals vigents de la taxa reguladora del subministrament d’aigua
potable.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de la taxa.
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança.
Per tot això, el Ple acorda per majoria absoluta del nombre legal (7 vots a favor) l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de la taxa de subministrament d’aigua potable.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica es : article 6è. Quota tributaria
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes a l’apartat
següent:
- Consum
Es cobrarà cada metre cúbic consumit a un preu de 0,13 €/m3, tant per a usuaris
particulars com industrials.
- Quota fixa
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Es cobrarà una quota fixa de manteniment de 57,18 euros anuals, tant per a usuaris
particulars com industrials. Aquesta quota es dividirà a parts iguals a les factures
semestrals de subministrament d’aigua.
- Comptador
El preu del comptador es fixa en 29,20 euros (IVA inclòs).
- Arqueta
El preu de l’arqueta es fixa en 74,28 euros (IVA inclòs).
- Altes del servei
Per aquelles noves connexions d’aigua es cobrarà un preu fixe de 58,08 euros (IVA inclòs)
- Reconnexió
Per la reconnexió d’una escomesa existent en la que s’hagi deixat de donar servei, es
cobrarà un preu fixe de 25,00 euros (IVA inclòs). En qualsevol cas en el que sigui
necessària una operació de lampista o treballadors municipals es considerarà un alta nova.
- Retorn de rebuts
En el cas d’un rebut retornat es cobraran també aquelles despeses derivades del retorn, ja
sigui en pagament en període voluntari com en pagament via executiva.
- Canvi de nom
Per al canvi de nom d’un usuari es fixa un preu de 5 euros (IVA inclòs).

Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i
que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades

Avinguda Catalunya, 4 - 25334 Castellserà - Tel. 973 61 00 05 - Fax 973 61 03 11
www.castellsera.cat - ajuntament@castellsera.cat

6. Aprovació, si escau, de la modificació de la OF núm. 7 reguladora de la taxa pel servei de
recollida d’escombraries.
Per provisió de l’Alcaldia amb data 1 d’octubre de 2020 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de les ordenances fiscals vigents de la taxa reguladora del servei de recollida
d’escombraries.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5
de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la
seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de la taxa.
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança.
Per tot això, el Ple acorda per majoria absoluta del nombre legal (7 vots a favor) l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer. Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2021 i següents la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries.
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica es : article 6. Quota tributaria
1.La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en
funció de la naturalesa i es destí dels immobles .
2. A aquest efecte, s’aplicarà la tarifa següent:
Habitatges amb una persona empadronada......................... 97,00 €
Habitatges amb dos o tres persones empadronades ...........102,00 €
Habitatges amb quatre o més persones empadronades ..... 107,00 €
Habitatges de segona residència ..........................................102,00 €
Habitatges amb compostador............................................... 82,00 €
Masies.................................................................................... 47,00 €
Pastisseries, bars cafeteries o establiments similars.............111,00 €
Farmàcies, llibreries, entitats bancàries i altres comerços.....111,00 €
Tallers i locals industrials.......................................................111,00 €
Comerços d’alimentació i begudes, i restaurants.................. 142,00 €
Altres locals no inclosos en apartats anteriors.......................111,00 €

3.Aquells habitatges que es vulguin acollir al compostatge de matèria orgànica ho hauran de
sol·licitar abans del 31 de desembre de l’exercici anterior a la seva vigència. Aquesta opció es
podrà renovar o cancel·lar cada any i tindrà vigència per l’exercici següent.
Els habitatges acollits a aquesta opció no se’ls recollirà la fracció orgànica i estaran subjectes a
inspecció i control per tal de poder fer les comprovacions pertinents.
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Les quotes fixades corresponen al període d’un any natural

4.Penalització vinculada a la utilització de l’àrea d’emergència
Els subjectes passius, que utilitzin l’àrea d’emergència de la deixalleria municipal, en relació a un
únic objecte tributari habitatge que sigui el seu domicili habitual tindran una penalització per import
d’1 euro per cada utilització de l’àrea d’emergència a partir de les 15 utilitzacions en un any.

5.Bonificació vinculada a la utilització de l’àrea d’emergència

Gaudiran d’una reducció de la quota de la taxa els subjectes passius, que utilitzin l’àrea
d’emergència de la deixalleria municipal, en relació a un únic objecte tributari habitatge que sigui el
seu domicili habitual, d’acord amb el quadre següent:

-

Entre 1 i 12 utilitzacions a l’any tindrà una bonificació del 5% a la taxa de l’any següent.

-

Subjectes passius que no l’utilitzin en tot l’any tindran una bonificació del 10% a la taxa se
l’any següent.

Per poder gaudir de la reducció, les persones interessades hauran de sol·licitar-la de forma
expressa a l’ajuntament abans del 31 de gener de cada any, aportant els justificants de les
entrades realitzades a la deixalleria corresponents a l’exercici anterior al de meritació de la taxa. Si
l’ajuntament posa en funcionament un sistema automatitzat de control de la deixalleria i l’àrea
d’emergència, la concessió de la reducció es realitzarà d’ofici.

No s’aplicarà el punt 4 i 5 a les masies i segones residències.
Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2021 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i
que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions efectuades.
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El Sr. Jordi Ginestà manifesta que està acord amb l’augment d’aquesta taxa i que ell té
coneixement que molta gent del poble va a la deixalleria a tirar les escombraries. Suposo que el
sobre cost de les escombraries és degut al que cobra el Consell Comarcal que cobren del portaporta i la deixalleria, i diu que hi ha molts usuaris que utilitzen la deixalleria que venen d’altres
municipis.
El Sr. Alcalde explica que el preu de la recollida serà el mateix perquè encara no es cobreix els
costos. Es podria veure disminuït el cànon de rebuig que es paga actualment. El major cost que hi
ha a Castellserà és el camió de recollida de les escombraries porta a porta, per això s’està
treballant amb el Consell Comarcal per fer el pagament per generació i la voluntat es tancar la
deixalleria per disminuir l’accés a la deixalleria.

7. Aprovació, de l’adhesió a l’acord Marc de subministrament de maquinària tècnica i
elements de transport i de serveis de manteniment de l’ACM i CCDL mitjançant el sistema
d’adquisició centralitzada i adjudicació, si s’escau.
1.- L’Ajuntament de Castellserà, en data 27 d’abril de 2015, va aprovar l’adhesió al sistema
d’adquisició centralitzada amb destinació als ens locals de Catalunya que l’ACM conjuntament
amb el Consorci Català pel desenvolupament Local, té constituït.
2.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de licitació de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per Resolució de Presidència del CCDL de data 4 de desembre de 2019 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, l’esmentada Comissió Executiva del CCDL, en la seva sessió de
data 23 de juliol de 2020, va acordar adjudicar l’Acord marc de subministrament de maquinària
tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, d’acord amb el detall de les empreses que han resultat adjudicatàries en l’Acord marc i
que, seguidament, es relacionen:
1. AEBI SCHMIDT IBERICA SA – Lot 1.
2. DULECENTRE SA – Lot 2.
3. KRÜGER TECHNOLOGY SL – Lots 5, 6, 7 i 33.
4. GRAU MAQUINÀRIA I SERVEI INTEGRAL SA – Lot 8.
5. ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL – Lots 10, 15, 17, 19 i 22.
6. RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA – Lot 11.
7. ROMACAR ABS SL – Lot 13.
8. BILBOTRUCK, SL – Lot 20.
9. CLEM ECOLOGIC SL – Lots 21, 24 i 27.
10. JMV SATYMAN SL – Lots 23, 25, 26 i 28.
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11. DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, SA – Lots 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 40, 41 i
42.
12. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA – Lots 44, 47,i 48.
13. ALD AUTOMOTIVE SAU – Lots 50, 51, 52, 53, 54, 55 i 57.
14. CRONORENT SL – Lots 56, 58, 60 i 62.
15. TRANSTEL SA – Lot 61.

3.- En data 7 de setembre de 2020, es va formalitzar, entre el CCDL i les diferents entitats
mercantils seleccionades, el corresponent contracte com a adjudicatàries de l’Acord marc de
mobilitat sostenible, licitat per part del CCDL.

4.- Atès que l’actual camió grua ha quedat obsolet i pràcticament inutilitzable, ja que no compleix
amb les inspeccions tècniques, resulta necessari i urgent l’adquisició d’un camió grua i bolquet per
a realitzar les tasques del servei municipal de brigada.

FONAMENTS DE DRET

Disposició addicional 3a. de la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la
redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.

Article 153 i 220 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant
la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
L’Acord marc es licitarà i executarà en els termes de l’article 33.4 de la Directiva 2014/24 UE del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública que deroga
la Directiva 2004/18/CEE (en endavant, DN) i l’article 221.4 de la LCSP.
L’Acord en qüestió i els seus contractes basats tenen caràcter administratiu i es regeixen per
aquest PCAP i pel PPT, els quals tenen caràcter contractual, així com per la resta de normativa
concordant aplicable que resulti d’aplicació en matèria de contractació dels ens locals.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest Ajuntament,
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ACORDA
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Castellserà a l’Acord marc de subministrament de
maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04)

Segon.-

Aprovar

la

contractació

a

l’empresa

adjudicatària

ROMAUTO

GRUP

DE

CONCESSIONARIS SL dels bens següents:

-

Lot 19 CAMIONET DE MENYS DE 3.500 KG AMB BOLQUET I GRUA; ISUZU L35 F
MODEL L35 150 CV EURO VI OBD-D AMB BOLQUET i GRUA.

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 46.341,79 que s'imputarà,
dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 623.01.171.
Quart.- Notificar l’adopció d’aquest acord a l’empresa adjudicatària ROMAUTO GRUP DE
CONCESSIONARIS SL, al

CCDL (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona) i a l’ACM

(preferentment per e-notum al NIF G66436064 i correu electrònic centraldecompres@acm.cat )
així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels membres assistents (7 vots a favor).

8. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dona compte del següents decrets:
095/2020
096/2020
097/2020
098/2020
099/2020
100/2020
101/2020

Inici expedient modificació de crèdit 5/2019
Aprovació pagaments
Targeta aparcament no conductor. Sra. Maria Moncasi Marsa
Targeta aparcament conductor. Sra. Mª Teresa Costa Tolosa
Aprovació pagaments
Adjudicació contra menor obres "Ruta dels 4 aixoplucs"
Convocatòria Ple ordinari 07/2020

El Ple en resta assabentat.
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9. Precs i preguntes.
El Sr. Jordi Ginestà pregunta per què als permisos d’obres surt el número d’expedient i noms i
cognoms quan abans sol sortia el número d’expedient.
La Sra. Secretària respon que segons la Disposició Addicional Setena de la Llei Orgànica 3/2018,
de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals, en cas que es publiquin a les actes dades
personals, es podrà identificar en nom i cognoms, afegint quatre xifres numèriques aleatòries del
DNI, passaport o document equivalent, si s’escau.
El Sr. Jordi Ginestà també manifesta que l’altre dia va anar al consultori mèdic i què va veure que
estan desbordats i que l’infermer li va dir que faltava material.
El Sr. Alcalde explica que ja està encomanat el material que falta al consultori i què hi ha una
partida al pressupost cada any per material mèdic, segons les necessitat concretes que es vagin
tenint.
El Sr. Jordi Ginestà també comenta que li va sobtar que el telèfon no para i que han de deixar les
cures per atendre el telèfon. Pregunta si des de l’Ajuntament se’ls hi pot donar un cop de mà per
atendre el telèfon.
El Sr. Alcalde diu que hi ha molt bona relació amb l’equip mèdic i es reuniran amb la regidoria de
sanitat per si se’ls pot ajudar d’alguna forma.

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

L’Alcalde,
Firmado

En dona fe,
La Secretària,
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