ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 08/2020
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DIA: 9 de desembre de 2020
HORA: 21.30 hores
LLOC:
Ple
telemàtic
retransmès
amb
directe
https://www.youtube.com/watch?v=j2sThfsOe7U i via la plataforma ZOOM.

per

l’enllaç:

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 9 de desembre 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.

Es passa a resoldre els següents:

1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.

Serveis Vials del Vallés, SL

Compra de senyals

Associació La persiana

Companyia l'espectacle Peix- Castellsera de
nit(abonament fra. duplicada)

Teixidó Associats Consellers SLU

Treballs gestoria

489,93

Eduard Segui Fontaneria SLU

Centre integrat

58,30

Hidrolleida SA

Tuberia corrugada- enllumenat públic

272,98

Antonio Colomines SLU

Material carrers

58,79

Gas Natural Redes GLP, SA

Gas camp de futbol

64,32

Excavacions i transports Fitó

Viatge de pedres (curset pedra seca)

270,44

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament urbanístic juny, juliol i agost

887,09

Consell Comarcal de l'Urgell

Programa treball i formació 2018

289,50

Josep Marimon Gabernet

Compra llibres biblioteca

595,08
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729,90
-1.126,56

Exclusives Era

Material neteja

Comunitat General de regants

Derrama abastiment d'aigua

Josefina Rubio - casa del reg

Piscines

Comunitat General de regants

Derrama finques

134,09

Clidom Energy SL

Deixalleria

63,71

Clidom Energy SL

Enllumenat públic dr borrell

567,53

Clidom Energy SL

Casal d'avis

122,49

Clidom Energy SL

Local dones

42,40

Clidom Energy SL

Consultori mèdic

92,42

Clidom Energy SL

Poliesportiu

234,32

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ ponent

561,25

Clidom Energy SL

Planta potabilitzadora

278,49

Clidom Energy SL

Ajuntament

164,04

Securitas Direct España SAU

Alarma Centre integrat

25,29

Securitas Direct España SAU

Alarma Centre integrat

55,66

Fusteria Prat-Niña SL

Centre integrat

257,84

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ ponent

561,25

Clidom Energy SL

Deixalleria

63,71

Clidom Energy SL

Planta potabilitzadora

278,49

Clidom Energy SL

Consultori mèdic

92,42

Clidom Energy SL

Ajuntament

164,04

Clidom Energy SL

Poliesportiu

234,32

Clidom Energy SL

Local esclat

42,40

Clidom Energy SL

Enllumenat públic dr borrell

567,53

Punt de Servei Xopluc SL

Combustible mes d'octubre

45,60

Urgell Net Sa

Recollida escombraries octubre

Clidom Energy SL

Casal d'avis

122,49

Eduard Segui Ferreteria SL

Estris treball

314,99

Jacint Alsina Condal

Deixalleria

200,00

Jacint Alsina Condal

Cementiri

181,15

Limpiezas Pirineo SL

Llimpiesa general centre integrat

Jordi Asensio Vernet

Reparar plaques solars

Associació Alba

Rentat mopes

Consulting Economica Local, SL

A cte comptabilitat municipal 3r T

726,00

Vunkers iT Experts SLU

Instal·lar repetidors Wifi

192,46

Vunkers iT Experts SLU

Telefònica mòbil e internet

218,89

Clidom Energy SL

La Biblioteca

318,85

Clidom Energy SL

Piscines

359,38

Clidom Energy SL

Sala de vetlla

215,22

Clidom Energy SL

Camp de futbol

319,21

Clidom Energy SL

Escola el terrall

346,36

Clidom Energy SL

Enllumenat públic c/ urgell

879,69

Antonio Colomines SLU

cementiri

83,13
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246,30
3.819,00
5,60

4.674,85

2.674,50
359,08
7,50

Eduard Segui Fontaneria SLU

Reparacions d'aigua carrers

32,51

Gin-ca SL

Enllumenat públic

356,50

Gin-ca SL

Poliesportiu

45,79

Gin-ca SL

Piscines

276,70

Gin-ca SL

Reparacions d'aigua carrers

98,60

Correus i Telègrafs

Serveis postals

30,21

Consor per a la gestió dels residus urbans

Cànon residus octubre

1.577,01

Explotacions SEIM, SLU

Urbanització reforma voreres i les xarxes de
serveis dels carrers urgell i flors d'urgell

51.836,41

Exclusives Era SLU

Material neteja- mopes i paper

51,06

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament urbanístic setembre

455,12

Eduard Segui, SL - Ferreteria

roba de treball

182,89

Electro- Tarr SCCL

Enllumenat públic

102,51

Sistemas Digitales SL

Manteniment fotocopiadora

292,82

Fcc Aqualia SA

Substitució vàlvula motoritzada entrada d'aigua
ETAP

970,84

Fcc Aqualia SA

Subministrament d'un fotòmetre multi paramètric

441,95

Farmàcia Núria Rubio Rodriguez

Farmaciola piscines

127,51

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament informàtic 3r trimestre

418,03

Laiccona, SL

Analítiques d'aigua potable

94,78

Isidro Torras SL

Compra cabassos

170,85

Ferreteria Molinet

Copies claus

16,84

Teixidó Associats Consellers SLU

Treballs gestoria

284,05

Ramon Molins Marqués

Abonament de catxe pel canvi de percentatge de
suport del Progrma.cat per la representació de
l'espectacle Titiritriki- Castellsera de nit

-329,12

Eduard Segui Fontaneria SLU

poliesportiu

43,10

Vunkers it Experts, SLU

Telefonia i internet

218,84

Nnology Solar Lleida, SLU

Centre integrat

320,65

Exclusives Era SLU

Material neteja- paper escola

127,05

Antonio Colomines SLU

Reparacions d'aigua carrers

21,18

Forja Carvajal Corredora, SL

Reparació rellotge campanar

356,83

M Alba Minguell Cardeñes

Agenda cultural octubre

69,68

Urgell Net SA

Combustible mes d'octubre

4.674,85

Punt de Servei Xopluc SL

Combustible mes d'octubre

119,51

Argaex Piramide 2006 SL

Material neteja- covid

1.212,57

Vicens Maquinària Agrícola SA

Manteniment segadora

633,54

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
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2. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedient 62/2020 Josep Moret Condal
Expedient 64/2020 Sergi Escolà Segarra
Expedient 65/2020 Raquel Heredia Utrera
Expedient 68/2020 Julian Puertas Gonzalez
Expedient 69/2020 Gas Natural Redes GLP, SA
Expedient 70/2020 Guillermo Esteban Fernández
Expedient 71/2020 Jordi Ginesta Miró
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
3. Aprovació inicial, si escau, del pressupost per a l’exercici 2021, plantilla orgànica,
relació de llocs de treball, i bases d’execució del pressupost.
L’Alcaldia ha elaborat el projecte de pressupost general de la Corporació, juntament amb tota la
documentació que determina la normativa aplicable.
S’han emès els informes preceptius d’intervenció d’acord amb la normativa aplicable.
Per tant, s’informa favorablement la formació del pressupost a efectes procedimentals i formals.
Per la qual cosa es PROPOSA al Ple :
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2021 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:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
Capítol 1
309.000,00
Capítol 2
8.000,00
Capítol 3
172.410,00
Capítol 4
326.550,00
Capítol 5
5.400,00
Capítol 6
Capítol 7
475.672,13
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL
1.297.032,13

PRESSUPOST DE DESPESES
Capítol 1
222.570,00
Capítol 2
448.420,00
Capítol 3
3.000,00
Capítol 4
40.750,00
Capítol 5
20.000,00
Capítol 6
534.792,13
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
27.500,00
TOTAL
1.297.032,13

Segon.- Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
1.269.532,13 €
Tercer. Aprovar inicialment la plantilla de personal de l'Ajuntament segons el document que
consta a l’expedient.
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Quart. 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.
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.
Contra l’acord definitiu d’aprovació del pressupost es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.
Cinquè . Exposar al públic la plantilla de personal aprovada pel termini de 15 dies als efectes de
presentació, si escau, de reclamacions, mitjançant anunci que es publicarà en el BOP en els
termes que estableix l’art. 169 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.
Si no es presenten reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. Una
vegada esdevingui definitiu l’acord, publicar íntegrament la plantilla conjuntament amb el resum
del pressupost, en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat.
Contra l’acord definitiu d’aprovació de la plantilla es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de 2 mesos, a comptar del dia següent de la última publicació.

El Sr. Jordi Ginestà pregunta al capítol d’enllumenat públic de 22.000 euros que hi ha previst fer
aquí?
El Sr. Marcel Pujol respon que és el cost de les factures de la llum, és capítol dos i per tant és
subministraments i manteniment. Són els tres quadres de la llum. Totes les inversions van al
capítol sis.

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

4.

Aprovació, si escau, del calendari de cobrança de les taxes per a l’any 2021.

Vist les taxes que s’han de posar a cobrament aquest any 2021.
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 2021.
Del 1 de març al 1 de maig: Taxa d’aigua 2n. semestre 2020.
Del 1 de juny al 1 d’agost: Taxa de clavegueram 2021.
Del 1 de setembre al 1 de novembre: Taxa d’aigua 1r. semestre del 2021.
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Taxa conservació cementiri 2021.

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).

5. Aprovació, si escau, de la certificació núm.1 de l’obra d’ampliació de voreres i
dotació de serveis als carrers d’Urgell i Flors d’Urgell.
Atès que el Ple en la sessió de data de 27 de gener de 2020 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars per la contractació de l’obra d’ampliació de voreres i dotació de serveis
als Carrers d’Urgell i Flors d’Urgell de Castellserà, amb un pressupost per contracta de 129.530,11
euros i un termini d’execució de 2 mesos.

Atès que el dia 9 de juny de 2020 a les 00.00 hores va finalitzar el termini per a la presentació
d’ofertes, en data 11 de juny de 2020 es va reunir la Mesa de contractació, i es va procedir a
l’obertura dels sobres.
En data 12 de juny de 2020 es va requerir a l’empresa amb millor puntuació, EXPLOTACIONS
SEIM, S.L.U la garantia definitiva
Atès que en data 20 de juliol de 2020, en sessió ordinària el Ple va adjudicar l’obra d’ampliació de
voreres i dotació de serveis als Carrers d’Urgell i Flors d’Urgell de Castellserà, a l’empresa
EXPLOTACIONS SEIM, SLU, per import de 85.680,00€ i 17.992,80€ d’I.V.A.
Vist que en data 7 de setembre de 2020 es va aprovar el Pla de Salut i Seguretat i es van iniciar
les obres.
Atès que l’obra es troba executada al 50% i segons la clàusula dinovena del Ple de clàusules
administratives particulars per al contracte d’obres d’ampliació de voreres i dotació de serveis als
carrers d’Urgell i Flors d’Urgell, l’import del serveis executats s’acreditarà de conformitat amb el
plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra
presentació de factura expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els
terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP.
Vist que en data 11 de novembre de 2020 es va presentar factura i els serveis tècnics municipals
han realitzat la certificació parcial de l’obra.
Es proposa els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm.1 de l’obra d’ampliació de voreres i dotació de serveis
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als carrers d’Urgell i Flors d’Urgell per import de 51.836,41 euros.

Segon.- Aprovar la factura núm.20SL1738 emesa pel contractista EXPLOTACIONS SEIM, SLU,
pel concepte de certificació parcial núm.1 de l’obra d’urbanització per la reforma de les voreres i
les xarxes de serveis dels carres d’Urgell i Flors d’Urgell, per import de 51.836,41 euros.
Tercer.- Reconèixer aquesta obligació a càrrec de la partida 619.01.1532 del pressupost vigent.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels membres presents. (7 vots a favor).

6. Aprovació, si escau, del projecte executiu per a l’adequació d’un punt d’informació i
d’interpretació de la Serra de Bellmunt – Almenara a l’espai de la Garuta de
Castellserà.
Es proposa al Ple, l’aprovació del projecte executiu per a l’adequació d’un punt d’informació i
d’interpretació de la Serra de Bellmunt – Almenara a l’espai de la Garuta de Castellserà, amb un
pressupost d’execució per contracta de 39.264,50 euros (IVA inclòs)
En compliment de l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, i de l’article 235.2 del Decret Legislatiu
2/2003, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Municipal i del règim local de Catalunya, s’incoa
un tràmit d’informació pública per un termini de trenta dies comptadors a partir del dia següent al
de la publicació del anunci, durant el qual es podran examinar els projectes i presentar les
al·legacions adients.
En cas de no presentar-se cap al·legació, els projectes s’entendran aprovats amb caràcter
definitiu.
El Ple Acorda:
Primer.- Aprovar el projecte executiu per a l’adequació d’un punt d’informació i d’interpretació de
la Serra de Bellmunt – Almenara a l’espai de la Garuta de Castellserà, amb un pressupost
d’execució per contracta de 39.264,50 euros (IVA inclòs).
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un termini de 30 dies comptadors a partir
del dia següent al de la publicació de l’anunci.
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents (7 vots a favor).

7. Aprovació, si escau, de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre el Consell
Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de Castellserà en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per anualitat 2020.
Vist que el Consell Comarcal de l’Urgell és l’òrgan gestor dels serveis socials que formen part del
seu àmbit.
Atès que la vigència del conveni actual finalitza el proper dia 31 de desembre de 2020.
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Vist que l’article 49 de la llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic, disposa que
els convenis no poden tenir una duració superior a 4 anys i preveu la possible pròrroga de fins a 4
anys més, per acord previ de les parts adoptat abans de la finalització del període de vigència del
conveni que es prorroga.

Es proposa:
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i
l’Ajuntament de Castellserà en matèria de servei socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, per l’anualitat 2020.
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura d’aquesta prorroga i per a dur a terme tots els actes
necessaris per a l’eficàcia d’aquest acord.

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

I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.47 hores, de la qual
s’estén la present acta.

L’Alcalde,
Firmado
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En dona fe,
La Secretària,
Firmado
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