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Octubre 2018

Benvolguts veïns i veïnes,
Us fem arribar el full número 102, amb les actes de les sessions ordinàries de 9 de juliol i 6 d’agost.
INFORMACIÓ RELATIVA A LA NOVA ORDENANÇA DE L’AIGUA
Us recordem que el proper dia 1 de gener entrarà en vigor la nova ordenança i el reglament sobre el servei
d’aigua potable al municipi. Arrel de diverses consultes al respecte us volem fer un petit resum d’aquells
dubtes que se’ns han plantejat per tal d’aclarir-ho.
Tant l’ordenança com el reglament estaran penjats a la pàgina web, per tal que tothom que ho vulgui els
pugui consultar. Per altra banda, tothom que vulgui una còpia del reglament, la podrà sol·licitar a les
oficines de l’Ajuntament i se li facilitarà una còpia en paper.

Qui fa les obres per posar les arquetes?
L’Ajuntament és l’encarregat (prèvia sol·licitud) de foradar la vorera, buscar la canonada general de l’aigua
i connectar la canonada general amb l’arqueta que es col·locarà a la vorera. Aquestes obres es fan sense
cap cost per als usuaris.
Arquetes i comptadors
Tant les arquetes com els comptadors seran facilitats per l’ajuntament i els pagarà l’usuari. Es paguen a
preu de cost. El que ens costa a l’ajuntament és el preu que es passa als usuaris.
En cas que un comptador s’espatlli, es faci malbé per l’ús o per una avaria, l’ajuntament el reposa de forma
gratuïta per a l’usuari.
No tinc comptador, ni arqueta, què he de fer?
Heu de passar a comunicar-ho per l’ajuntament el més aviat possible. La brigada municipal, farà la part
d’obra civil a la vorera per poder col·locar l’arqueta i deixar-la connectada a la xarxa general. L’Ajuntament
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facilitarà l’arqueta i el comptador que es cobraran mitjançant rebut bancari si no es diu el contrari. El
propietari es podrà instal·lar el comptador o podrà buscar un lampista que li instal·li a dins de l’arqueta i
també connecti l’arqueta amb la seva instal·lació particular.

No tinc comptador, però sí que tinc arqueta, què he de fer?
Heu de passar a comunicar-ho per l’ajuntament el més aviat possible. Us farem arribar un comptador per
tal que l’instal·leu vosaltres mateixos o el vostre lampista de confiança dins de l’arqueta.
Tinc comptador a dins de casa, què he de fer?
La gent que té el comptador a dins de casa, l’haurà de treure fora durant l’any 2019. El procediment serà el
mateix. Heu de passar a comunicar-ho per l’ajuntament i la brigada municipal, farà la part d’obra civil a la
vorera per poder col·locar l’arqueta i deixar-la connectada a la xarxa general. El propietari, ell mateix o
mitjançant un lampista de confiança, haurà de traslladar el comptador de dins de casa a l’arqueta i fer la
connexió cap a dins del domicili.
Tinc arqueta a la façana de casa, l’he de moure?
No fa falta. La gent que tingui arqueta a la façana de casa la podrà seguir utilitzant. El dia que es produeixi
una avaria responsabilitat de l’Ajuntament, i s’hagi de tocar, es posarà l’arqueta a la vorera amb els
mateixos procediments que s’han comentat fins ara.
En cas d’averia, quina part és responsabilitat de l’Ajuntament i quina part és responsabilitat del
propietari?
L’Ajuntament és responsable de la connexió que va des de la canonada general fins a l’arqueta. Des de
l’arqueta cap al domicili és responsabilitat dels usuaris, per tant, les averies que es produeixin entre
arqueta i xarxa general seran responsabilitat de l’Ajuntament i aquelles que es produeixin entre arqueta i
domicili seran responsabilitat del propietari.
Per tots aquells dubtes que puguin sorgir o comentaris al respecte, agrairíem que consulteu a les
oficines de l’Ajuntament, ja que estem resolent dubtes sobre comentaris que es senten i que no
tenen res a veure amb la realitat.
Com vam comentar al darrer butlletí, una part important de la factura de l’aigua, és el cànon que cobra
l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquest cànon permet bonificacions i ampliacions dels trams. Per informarvos de tot plegat us convidem a la reunió explicativa que tindrà lloc el proper dilluns 5 de novembre a La
Panera.

Reunió informativa
Dilluns 5 de novembre
20.30h
La Panera
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ACTES PLENS
Veureu en aquest butlletí que de nou passem els pagaments indicant les dades dels diferents proveïdors.
La nova llei de protecció de dades, molt més rigorosa que l’anterior, suscitava alguns dubtes que hem
mirat de resoldre els darrers mesos. En el cas dels pagaments, tenint en compte que tots ells tenen
consideració de contracte menor, són públics i per tant, es poden publicar les dades dels proveïdors i els
conceptes de les factures, pel que de nou veureu els pagaments amb tota la informació.
NOVA WEB i APP
Com us havíem explicat en un dels darrers butlletins, la Diputació de Lleida va posar a disposició dels
ajuntaments, les noves pàgines web, que en el cas de Castellserà ja tenim renovada i treballem per
completar-la amb tota la informació que creiem que pot ser d’interès.

De nou, us animem a comentar-nos tots aquells apartats que hi trobeu a faltar, així com millores que hi
introduiríeu.

La nova web porta associada una aplicació de telèfon mòbil, molt semblant a la
que ara mateix tenim i que per l’ajuntament suposa molta facilitat a l’hora d’entrar
les dades i a més a més el manteniment és gratuït, és per això que a partir del
proper dia 1 de novembre es donarà de baixa SMARTVILA i l’aplicació que
s’utilitzarà des de l’Ajuntament serà VILACONNECT.
L’aplicació VILACONNECT la podeu trobar al Play Store per a telèfons Android i al APP Store per a
telèfons iOS.
Després de descarregar-vos l’aplicació, i obrir-la
per primer cop, haureu de buscar el municipi de
Castellserà i marcar-lo.

Un cop afegida com a població favorita, us
demanarà a la configuració, que marqueu la
tipologia d’avisos que voleu rebre. Són més o
menys les mateixes categories que hi havia fins
ara. Aquesta configuració la podreu modificar
sempre que vulgueu.

Després, podeu seguir també tants municipis
com vulgueu. La idea és que tots els pobles de
la província de Lleida comparteixin la mateixa
aplicació.
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Seguint endavant després de la selecció dels avisos, us quedarà
la població com a favorita i podreu tirar també l’idioma de l’app.
Per defecte, s’agafa l’idioma que teniu seleccionat al vostre
telèfon.

A mesura que afegiu altres poblacions (en cas que us interessi),
aquestes apareixeran a la pantalla com a localitats preferides.

Un cop la tingueu en marxa, l’aplicació s’obrirà sempre a l’apartat
de notificacions i des de la icona de menú de dalt a l’esquerra
podreu accedir als diferents apartats.
Tant l’apartat de notícies com el de destacats està enllaçat a la
pàgina web i per tant, us permet accedir al contingut que hi ha a
la web de l’ajuntament. A l’apartat de destacats per exemple hi
ha l’enllaç directe per demanar hora al metge.
Veureu que desapareix l’apartat de comerços que queda
substituït per llocs d’interès. En aquest apartat, sobre un mapa,
podreu seleccionar els punts marcats i sortirà tota la informació.
És una aplicació nova i que per tant s’ha d’anar polint en alguns aspectes. És per això que tothom que
vulgui fer aportacions, les traslladarem tant a la Diputació de Lleida com a l’empresa encarregada del
desenvolupament de l’app per mirar de donar sortida a totes les inquietuds que puguin anar sortint.

DESFIBRIL·LADORS
Després d’algunes consultes al respecte del tema dels desfibril·ladors, voldríem fer un petit aclariment al
respecte.
El desfibril·lador de referència per tota la població en cas d’emergència és el que està situat al
porxo de l’Ajuntament. Està dins una columna que té trucada directa al 112 quan s’extreu el
desfibril·lador i també disposa de càmera que registra la persona que obra la porta i l’agafa.
El desfibril·lador que està situat al consultori mèdic és de reforç, donat que també s’utilitza per les piscines
durant l’estiu i pel futbol els caps de setmana, pel que no sempre està disponible a l’armari del consultori.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 9 DE JULIOL DE 2018

Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 06/2018
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 9 de juliol de 2018
HORA: 12.00 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
A Castellserà, a 6 de juliol 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 05/2018 de 4 de
juny de 2018, es aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Cooperativa d'Ivars SCCL
Construccions Solé-Fernàndez
Port Cantó SL
Jordi Borrell Alsina
Telefónica Mòbils SA
Punt de Servei Xopluc, SL

Clidom Energy SL

Arenes Bellpuig
Eduard Seguí - Ferreteria
Agència Catalana de l'Aigua
Consell Comarcal de l’Urgell
Espina Maquinaria SL
Lyreco España SA
Xavier Garulo, SL
Ferreteria Molinet SL
Electro-Tarr, SCCL
Espina Maquinaria SL
Urgell Net SA
Consulting Economia Local SL
Fidela Plana Ribe

Herbicides carrers i places
Obres pavelló
Festes
Festa bandoler
Targeta enllumenat públic i telefonia mòbil
Combustible vehicles
Ajuntament
Deixalleria
Consultori mèdic
Magatzem
Potabilitzadora
Enllumenat públic - C/ Urgell
Pavelló municipal
Enllumenat públic - Av. Dr. borrell
Enllumenat públic - C/ Ponent
Creuament carretera de Penelles
Material vari
Cànon de l'aigua ús abastament
Memòria valorada pavelló municipal
Memòria valorada pavimentació camí
Compra de senyals
Compra material oficina
Festa bandoler
Festa bandoler
Enllumenat públic
Manteniment carrers
Recollida escombraries maig
Comptabilitat municipal 1r trimestre
Pintura per les piscines
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46,34
320,04
135,38
34,85
63,20
232,93
172,09
30,88
81,60
48,63
480,90
653,33
482,77
361,45
367,83
203,62
307,64
2.203,33
272,58
272,25
47,31
180,90
97,28
66,39
141,82
255,06
4.431,14
1.124,21
77,62

Consulting Economia Local SL
Tashia, SL

Clidom Energy SL

Sistemas Digitals Corporals, SL
Àrids Daniel SA
Eduard Segui Fontaneria SLU
Sonaktrona SL
Joan Baró Remolà
Flyeralarm, SL
Ricoh España SLU
Check Risc SL
Correus i Telègrafs
BNP Paribas
Cooperativa d'Ivars SCCL
Gas Natural Redes GLP, SA
Godo Estratègies SLU
Telefónica de España SAU
Eduard Segui Fontaneria SLU
Cooperativa d'Ivars SCCL
Antonio Colomines SLU
Plàstics Tàrrega SL
La Manyana
Tashia, SL
Sebastià Folguera Manuel
Telefónica Mòbils SA
Punt de Servei Xopluc, SL
Ferreteria Baró
Consell Comarcal de l'Urgell
Slow Food Terres de Lleida
Amazon EU
DisGuard
Agile printing SL
Raibor Espectacles, SL

Clidom Energy SL

Comptabilitat 1r trimestre 2018
Cloro potabilitzadora
Escola El Terrall
Camp de futbol
Sala de vetlla
Garuta
Piscines
Manteniment fotocopiadora
Manteniment carrers
Planta potabilitzadora
Festa bandoler
Festa bandoler
Programes Fira Horticultura
Tinta impressora jutjat
Vigilància de la salut
Serveis postals
Rènting fotocopiadora
Herbicides carrers i places
Consultori mèdic
Publicitat bandoler RAC 1 i RAC 105
Telèfon i fax ajuntament
Biblioteca
Consultori mèdic
Piscines
Herbicides carrers i places
Material piscines
Material piscines
Subscripció diari La Manyana
Piscines
Reparació bomba potabilitzadora
Ensulfatar jardins
Targeta enllumenat públic i telefonia mòbil
Combustible vehicles
Piscines
Lloguer cadires Festa Bandoler
Taller d'assecador solar i materials
Xerrada sobre varietats locals de Ponent
Senyalització multicolor
Protector pantalla mòbil
Fira Horticultura
Festival llepa'm lo peu
Pavelló municipal
Enllumenat públic - Av. Dr. Borrell
Enllumenat públic - C/ Urgell
Enllumenat públic - C/ Ponent
Deixalleria
Magatzem
Consultori mèdic
Ajuntament
Potabilitzadora
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1.124,21
151,83
293,96
239,98
134,73
305,43
315,87
139,59
907,50
12,51
1.210,00
750,00
675,52
202,63
415,00
26,65
133,10
263,56
120,23
72,60
100,56
122,70
26,83
7,64
90,75
236,40
43,50
180,00
637,45
3.325,10
690,50
76,50
157,07
116,56
152,46
200,00
120,00
57,68
8,95
190,70
968,00
379,24
296,56
649,90
339,99
61,13
32,16
73,42
180,54
616,27

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. 40/2018.
Expedient. 41/2018.
Expedient. 42/2018.
Expedient. 43/2018
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
4. Aprovació, si escau, de la massa salarial del personal laboral per a l’exercici 2018.
L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL),
introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga
a les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de
Pressupostos Generals de l’ Estat.
L’article 18, apartat dos, de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any
2018, disposa que la massa salarial del personal laboral, no podrà experimentar un increment global
superior al 1,5 per cent respecte als vigents a 31 de desembre de 2017, en termes d’homogeneïtat pels
dos períodes de comparació. A més, si el increment del Producte Interior Brut (PIB) de 2017 arribi o supera
el 3,1 per cent, s’afegirà, amb efectes del dia 1 de juliol de 2018, un 0,25 per cent d’increment salarial.
Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació al
Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan municipal
d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada
per Decret Legislatiu 2(2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició
addicional 16nà LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.
La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí Oficial de la
província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis LBRL.
Que l’import d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a 127.289,25€, i que
aquest import no s’ha incrementat respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 2017, considerat
en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació.
Per tot,
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquest ajuntament per a l’exercici 2018, la qual,
en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2017 per aquest personal, tant respecte a efectius com a
antiguitat, ascendeix a la quantitat de 127.289,25 euros.
Segon.- Fer públic aquest import en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
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5. Aprovació definitiva, si escau, del compte general corresponent a l’exercici 2017.
Identificació de l’expedient: 3.2.1/2018
Fets
1. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient d’aprovació del Compte General així com encarregar a la secretaria
intervenció l’emissió de l’informe corresponent.
2. L’interventor ha emès: INFORME FAVORABLE.
3. La Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l’expedient del Compte General.
4. L’expedient del Compte General s’ha sotmès a informació pública durant el qual no s’han presentat
reclamacions ni al·legacions.
Fonaments jurídics
1. La Regla 44 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model
normal de comptabilitat local (ICAL) estableix que el Compte General de l’entitat local mostrarà la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l’execució del pressupost.
2. L’article 209 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes locals (TRLRHL) i la Regla 45 de la ICAL, estableixen que el Compte General estarà integrat pel
de la pròpia entitats, el dels organismes autònoms i pel de les societats mercantils de capital íntegrament
municipal.
3. L’article 211 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, disposa que els municipis amb
població superior a 50.000 habitants i les entitats locals d’àmbit territorial superior acompanyaran, a més,
al Compte General una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria
demostrativa del grau en què s’hagin assolit els objectius programats amb indicació dels previstos i
aconseguits amb el cost dels mateixos.
4. L’article 212 del RDL 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el TRLRHL, l’article 116 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril per la qual s’aproven les Bases del règim local i les Regles 49 i 51 de la ICAL disposen que els
estats i comptes de l’entitat local, així com dels organismes autònoms i de les societat mercantils amb
capital íntegrament de l’entitat local, seran retuts pel seu president abans del 15 de maig de l’exercici
següent al qual corresponguin.
Afegeix que el Compte General l’ha de formar la Intervenció i que abans de l’1 de juny s’ha de sotmetre a
informe de la Comissió Especial de Comptes.

El Compte General amb l’informe de la Comissió Especial de Comptes s’exposarà al públic per un termini
de 15 dies, durant els quals i vuit més els interessats podran presentar reclamacions, objeccions o
observacions. Una vegada examinats aquests per la Comissió especial i fetes les comprovacions
necessàries, s’emetrà un nou informe.

El Compte General se sotmetrà al Ple per a ser aprovat abans de l’1 d’octubre acompanyat dels informes
de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions presentades.
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L’article 223 del TRLRHL disposa que cal retre el Compte General degudament aprovat al Tribunal de
Comptes, abans del 15 d’octubre.
El conveni de col·laboració signat el 3 de desembre del 2014 entre el Tribunal de Comptes i la Sindicatura
de Comptes de Catalunya per a la coordinació de la tramesa telemàtica dels comptes generals de les
entitats locals permet que les entitats locals de Catalunya enviïn la documentació relativa al Compte
general mitjançant un únic procediment telemàtic i que es consideri presentat el Compte general en
ambdues institucions a tots els efectes
5. La regla 45 de la ICAL disposa que els estats que formaran part del Compte General de l’entitat local i
de cadascun dels seus organismes autònoms són el balanç de situació, el compte del resultat econòmic
patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost, l’estat de canvis del patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu
i la memòria. També disposa que caldrà afegir la següent documentació complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus
organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos a favor de
l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària.
en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació,
autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
6. La regla 48 de la ICAL estableix que a més a més dels documents relacionats anteriorment al Compte
General s’hi acompanyaran:
- Els comptes anuals de les societats mercantils que l’entitat local en tingui una participació majoritària
- Els comptes anuals de les unitats dependents d’acord amb la Llei orgànica d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera no compreses en l’apartat anterior ni integrades al Compte General.
7. L’article 58 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya estableix que correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe
dels comptes anuals de la corporació. Afegeix que per a l'exercici adequat de les seves funcions, la
comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri
necessària i la presencia dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els
comptes que s'analitzin.
Estableix que la comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació.
El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat en l'ajuntament o igual per a cada grup.
En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.
Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sens perjudici de les que corresponen al
Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb llur legislació específica.
8. L’article 101.3 del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya disposa que el Compte General i la documentació complementària han d'ésser a
disposició dels membres de la comissió, perquè els puguin examinar i consultar, com a mínim quinze dies
abans de la primera de les reunions.
9. La regla 49.4 de la ICAL estableix que l’aprovació del Compte General és un acte essencial per a la
fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions
que s’hi reflecteixen, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.
S’ACORDA:
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Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017, integrats pels següents
documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 6.815.193,02 euros, un passiu de 6.815.193,02
euros i un resultat de l’exercici de 175.394,17 euros.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un resultat de 36.444,36
euros.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 131.011,78
euros, unes obligacions pendents de pagament de 75.875,62 euros, i un resultat pressupostari ajustat de
16.725,55 euros.
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un
patrimoni net de 6.449.245,24 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 6.537.640,39 euros.
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut en l’exercici de
manera que partint d’unes existències inicials de 140.829,50 euros i s’arriba a unes existències finals de
287.635,22 euros
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al balanç, en el compte
de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del pressupost.
i la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local i de cadascun dels seus
organismes autònoms: en tancar l’exercici hi ha unes existències finals de 287.705,22 euros.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a favor de
l’entitat local o de l’organisme autònom, a final d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat
bancària. En cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat.
Segon. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic
2017, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
6. Aprovació, si escau, del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó
en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i
ingressos de l’entitat local.
A. ANTECEDENTS
1.
La funció de control intern de la gestió econòmica financera i pressupostària de les entitats locals
es regula amb caràcter general en els articles 92, 133 i 136 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del
règim local (LRBRL), i en els articles 213 i següents 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 concretament, en el
Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del
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sector públic local (RD 424/2017).
2.
L’article 213 del TRLRHL estableix que les funcions de control intern s’exerciran en les entitats
locals amb l’extensió i efectes que es determinen en els articles següents de la llei, respecte de la seva
gestió econòmica, dels organismes autònoms i de les societats mercantils d’elles dependents, en les seves
modalitats de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de les entitats
locals que es determinin reglamentàriament i funció de control de l’eficàcia.
3.
El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l'article 213 del text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i la
seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris
d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres àmbits del sector
públic.
4.
Per l’Alcaldia, en Resolució de data 2 de juliol de 2018, s’ha disposat la formació d’Expedient per a,
conforme l’article 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats del Sector Públic Local, la implantació, en el seu cas, del règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics en quan a les despeses i obligacions, respecte dels extrems
fixats per l'Acord del Consell de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre,
General Pressupostària, i de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de
l’Entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat.
5.

En data 2 de juliol de 2018 s’ha emès Informe per la Secretaria Intervenció de l’Entitat.

B. LEGISLACIÓ APLICABLE
Està constituïda bàsicament per les següents normes :
a. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local (LRBRL)
b. 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)
c. Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del
sector públic local (RD 424/2017)
d. Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional
e. Resolució de 2 de juny de 2008, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual es
publica l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per Acord de 7 de juliol de
2011, pel que és d’aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.
C. FONAMENTS DE DRET
1.
L’article 4 del RD 424/2017 estableix que l’òrgan interventor de l’entitat local, en l’exercici de les
seves funcions de control intern, està sotmès als principis d’autonomia funcional, exercici desconcentrat i
procediment contradictori i haurà d’exercir el control intern amb plena autonomia respecte de les autoritats
i les altres entitats la gestió de les quals sigui objecte del control. A aquests efectes, els funcionaris que el
portin a terme han de tenir independència funcional respecte dels titulars de les entitats controlades.
L’òrgan interventor ha de disposar d’un model de control eficaç i per a això se li han d’habilitar els mitjans
necessaris i suficients.
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A aquests efectes el model ha d’assegurar, amb mitjans propis o externs, el control efectiu de, com a
mínim, el vuitanta per cent del pressupost general consolidat de l’exercici mitjançant l’aplicació de les
modalitats de funció interventora i control financer, i del cent per cent del mateix en el transcurs de tres
anys consecutius.
2.
L’article 6 del mateix RD 424/2017, estableix que l’òrgan interventor pot fer ús, en l’exercici de les
seves funcions de control, del deure de col·laboració, de la facultat de sol·licitar assessorament, de la
defensa jurídica i de la facultat de revisió dels sistemes informàtics de gestió d’acord amb el que preveuen
els paràgrafs següents.
Concretament, l’apartat 4 d’aquest article 6, estableix que els òrgans interventors poden sol·licitar, a través
del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels serveis d’assistència municipal i dels òrgans
competents de les diputacions provincials, els cabildos, els consells insulars i les comunitats autònomes
uniprovincials.
3.
Previ informe de l'òrgan interventor i a proposta del President, el Ple de l'Entitat Local podrà acordar
el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia, segons l'article 219.2 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març en relació
amb el 13.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en
les entitats del Sector Públic Local.
4.
L’article 39 del RD 424/2017 estableix que podran aplicar el règim de control intern simplificat
aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local (Regla 1
de la Instrucció del model simplificat de comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de
setembre), i que són les següents :
a.
Els municipis el pressupost dels quals no excedeixi els 300.000€.
b.
Els municipis amb pressupost superior a 300.000€ però que no excedeixi els 3.000.000€, i la
població dels quals no superi els 5.000 habitants.
c.
La resta d’entitats locals sempre que el seu pressupost no excedeixi els 3.000.000€.
Als efectes del que preveu el paràgraf anterior, s’ha de prendre com a import del pressupost el de les
previsions inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat local i, si s’escau, el
de les previsions inicials d’ingressos que, per a l’entitat local i els seus organismes autònoms, es dedueixi
de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del TRLRHL,
corresponent a l’últim pressupost aprovat. I, per a la determinació del número d’habitants s’efectuarà en
funció de les xifres de població resultants de la última revisió del padró municipal.
Quan una entitat que aplica el règim de control simplificat deixa de complir aquests requisits, només estarà
obligada a aplicar el model normal de control, si aquesta circumstància es manté durant tres exercicis
consecutius; tenint en compte que el model de control s’haurà d’aplicar, en qualsevol cas, per exercicis
complerts i per totes les entitats que formen part del sector públic de l’entitat local.
Aquest Ajuntament, d’acord amb les xifres de població resultants de la última revisió del padró municipal,
té una població de dret de 1.001 habitants, i l’import de les previsions inicials d’ingressos de l’últim
pressupost aprovat per l’entitat local i, si s’escau, el de les previsions inicials d’ingressos que, per l’entitat
local i els seus organismes autònoms, es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa
referència l’apartat 1.c) de l’article 166 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, és
de 947.928,46 €, variables de població i pressupost que fan que estigui inclòs en l’àmbit d’aplicació del
model simplificat de comptabilitat local, i per tant, es pugui acollir, d’acord amb l’article 39 del RD
424/2017, al règim de control intern simplificat.
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L’article 40 del RD 424/2017 estableix que les entitats acollides al règim de control intern simplificat hauran
d’exercir la funció interventora, en les seves dues modalitats de règim ordinari i especial de fiscalització i
intervenció limitada prèvia, respecte a la gestió econòmica de l’Entitat Local, no sent d’aplicació obligatòria
la funció de control financer, sense perjudici de l’aplicació de l’auditoria de comptes en els supòsits
previstos en l’article 29.3.A) del mateix RD 424/2017 i d’aquelles actuacions la realització de les quals per
l’òrgan interventor deriva d’una obligació legal.
L’exercici d’aquesta funció interventora es realitzarà en els mateixos termes a totes les entitats locals,
independentment de que el règim de control aplicat sigui el simplificat o el general; no obstant, en
l’exposició de motius del RD 424/2017, el legislador considera raonable, sobretot pel que fa a les entitats
locals que optin pel règim de control simplificat, l’aplicació de la fiscalització prèvia limitada, sempre i quan
el ple adopti els acords oportuns de conformitat amb els articles 219.2 del TRLRHL i 13 del RD 424/2017.
5.
En matèria de drets i ingressos, l'exercici de l'expressada funció interventora comprendrà la
intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets de contingut
econòmic i ingressos o moviment de fons de valors.

La fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local (i la dels seus organismes
autònoms) es podrà substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en
comptabilitat i, si s’escau, pel control posterior dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant
l’exercici del control financer; com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i
ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD 424/2017.
L'apartat 2 del citat article 9 disposa que el control posterior dels drets i ingressos de la Tresoreria de
l'Entitat Local i la dels seus organismes autònoms s'efectuarà mitjançant l'exercici del control financer.
Serà el Ple de la Corporació l'òrgan competent que podrà acordar la substitució de la fiscalització prèvia de
drets per la inherent a la presa de raó en comptabilitat i per actuacions comprovatòries de control financer.
Aquest control financer posterior es durà a terme mitjançant la utilització de tècniques de mostreig o
auditoria que han de ser objecte de valoració i desenvolupament per part de la Intervenció d'aquest
Ajuntament.
No obstant això, ha de tenir-se en compte que no serà possible acordar la substitució de la fiscalització
prèvia de tots els drets i ingressos de l'Entitat, ja que, conforme l'article 9.3 del Reial decret 424/2017, de
28 d'abril, els actes d'ordenació i pagament material derivats de devolucions d'ingressos indeguts sempre
seran sotmesos a la funció interventora plena prèvia.
En tot cas, de no acordar-se de forma expressa la referida substitució, serà aplicable fiscalització prèvia
plena a tots els actes, documents o expedients susceptibles de produir drets de contingut econòmic i
ingressos o moviment de fons de valors.
6.
Els articles 7 i següents del RD 424/2017 estableixen que la funció interventora, que podrà ser
exercida com a fiscalització prèvia o com a intervenció prèvia, segons el cas, té per objecte controlar,
abans que siguin aprovats, els actes de l’entitat local i dels seus organismes autònoms, sigui quina sigui la
seva qualificació, i, en els supòsits en què ho determini la normativa aplicable, els consorcis adscrits, que
donen lloc al reconeixement de drets o a la realització de despeses, així com els ingressos i pagaments
que se’n derivin, i la inversió o l’aplicació en general dels seus fons públics, amb la finalitat d’assegurar que
la seva gestió s’ajusti a les disposicions aplicables en cada cas.
Pel que fa referència al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre despeses i obligacions,
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l’article 13.1 del mateix RD 424/2017, de 28 d’abril, estableix que, previ informe de l’òrgan interventor i a
proposta del president, el Ple de l’Entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia de requisits bàsics. Per tots aquests casos en què el Ple acordi la fiscalització i intervenció limitada
prèvia, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics que es detallen a l’apartat 2 de
l’article 13, estant subjectes a control posterior, mitjançant l’exercici del control financer.
Per a la determinació dels requisits considerats bàsics cal atendre a aquells que assegurin l’objectivitat, la
transparència, la no discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques, i resultaran d’aplicació
en tot cas els requisits bàsics recollits en l’Acord del Consell de Ministres vigent en cada moment, en tot
allò que sigui d’aplicació a les entitats locals.

I en conseqüència, resultarà aplicable el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia respecte dels
tipus de despeses i obligacions per als quals no s’hagi acordat el règim de requisits bàsics als efectes de
fiscalització i intervenció limitada prèvia, el mateix que, al marge ja d’acord, per a les despeses de quantia
indeterminada.
Com ja s’ha avançat, en els casos en què el Ple adopti el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia
de requisits bàsics, l’òrgan interventor es limitarà a comprovar els requisits bàsics següents :
a. L’existència de crèdit pressupostari i que el proposat és l’adequat a la naturalesa de la despesa o
obligació que es proposi contreure. S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o
nascudes i no prescrites a càrrec de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles
172 i 176 del TRLRHL.
En els casos en què el crèdit pressupostari doni cobertura a despeses amb finançament afectat s’ha de
comprovar que els recursos que les financen són executius, i s’ha d’acreditar amb l’existència de
documents fefaents que n’acreditin l’efectivitat.
Quan es tracti de contreure compromisos de despeses de caràcter plurianual s’ha de comprovar, a més, si
es compleix el que preceptua l’article 174 del TRLRHL.
S’entén que el crèdit és adequat quan financi obligacions a contreure o nascudes i no prescrites a càrrec
de la tresoreria de l’entitat local que compleixin els requisits dels articles 172 i 176 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
b. Que les obligacions o despeses es generen per un òrgan competent. En tot cas s’ha de comprovar la
competència de l’òrgan de contractació o concedent de la subvenció quan aquest òrgan no tingui atribuïda
la facultat per aprovar les despeses de què es tracti.
c. Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el procés de gestió, determini el ple a proposta
del president i previ informe de l’òrgan interventor. A aquests efectes, independentment que el Ple hagi
dictat acord o no, es consideren, en tot cas, transcendents en el procés de gestió els aspectes que fixi
l’acord de Consell de Ministres vigent respecte l’exercici de la funció interventora en règim de requisits
bàsics, en els supòsits que siguin aplicables a les entitats locals, que s’han de comprovar en tots els tipus
de despesa que comprèn.
7.
En relació a aquest règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics respecte
de despeses i obligacions, l’article 13 RD 424/2017, de 28 d’abril, preveu que, addicionalment, el Ple de la
corporació pugui aprovar altres extrems addicionals que tindran la consideració de requisits o tràmits
essencials. Aquests extrems haurien de tenir com a finalitat assegurar l’objectivitat, la transparència, la no
discriminació i la igualtat de tracte en les actuacions públiques.
No obstant, encara que l’Entitat no hi acordi d’addicionals essencials, els òrgans de control que observin
alguna incidència en el compliment dels requisits propis d’un expedient sempre podran fer ús de la seva
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facultat de formular observacions complementàries en la fiscalització i intervenció limitada prèvia, conforme
es preveu a l’article 14 del RD 424/2017, de 28 d’abril, que disposa que
“l’òrgan interventor pot formular les observacions complementàries que consideri convenients, sense que
aquestes tinguin, en cap cas, efectes suspensius en la tramitació dels expedients. Respecte a aquestes
observacions no és procedent el plantejament de discrepància”.
8.
L’informe emès per la Secretaria intervenció de l’Entitat va considerar adient, i aquesta Presidència
assumeix el seu criteri a efectes de Proposta d’Acord, l’aplicació del règim de fiscalització limitada prèvia
de despeses i obligacions en règim de requisits bàsics, respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell
de Ministres previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
9.
I igualment van considerar adient el mateix Informe de Secretaria Intervenció la proposta d’Acord
de substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els seus ens
dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a
procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos.
En raó dels anteriors antecedents, normativa aplicable i fonaments, i d’acord amb l’informe de la Secretaria
Intervenció d’esta Entitat, aquesta Alcaldia formula al Ple proposta d’adopció d’Acord següent:
Primer.- D’aplicació del règim simplificat pel control intern de l’activitat econòmica financera de l’entitat
local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual
s’estableix el règim jurídic del control intern de les Entitats del Sector Públic Local, amb efectes d’1 de juliol
de 2018.
Segon.- De substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’Entitat local i els
seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com
a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que
preveuen els articles 9.1 i 40 de la norma reglamentària esmentada, i amb efectes igualment d’1 de juliol
de 2018.
Tercer .- D’adopció del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a l’exercici
de la funció interventora sobre despeses i obligacions, en els termes que preveu l’article 13.1 de l’esmentat
Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, i respecte dels extrems fixats per l'Acord del Consell de Ministres
previst en l'article 152.1 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i també amb
efectes d’1 de juliol de 2018.
Quart .- De declaració expressa que qualsevol altra tipologia de despesa també estarà sotmesa a
fiscalització i intervenció prèvia limitada de requisits bàsics, havent-se de comprovar els extrems generals
regulats en el citat Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril.
Cinquè .- De deixar sense efecte tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament que
contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de juliol de 2018.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents, 6 vots a favor.
7. Aprovació, si escau, de les liquidacions complementàries de la taxa de l’aigua, corresponents a
l’exercici 2015 i 2016.
Atès la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua, del procediment de comprovació limitada del cànon de
l’aigua al municipi de Castellserà, de data 27 d’abril i 2 de maig de 2018, en relació al cànon de l’aigua pels
seus abonats sense comptador, pel exercici 2015 i 2016.
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Vist que no es disposa aparells de mesura per determinar el consum i el cànon de l’aigua en les factures, o
que estan acollits a la tarifa de no comptadors, segons l’article 69 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, estableix que
el volum d’aigua per a l’ús domèstic es reparteix en quatre trams de consum, cadascun amb la seva tarifa
corresponent.
Així mateix, a aquest efecte, les persones o entitats titulars de les concessions, autoritzacions o permisos, i
totes les que facin un ús privatiu dels recursos, han d’instal·lar i mantenir a llur càrrec els sistemes de
mesura corresponents que garanteixin una informació precisa sobre els cabals d’aigua consumits o
utilitzats i, si s’escau, retornats; i també fer front a les taxes o preus que per aquest concepte exigeix
l’Agència Catalana de l’Aigua en cas d’incompliment. La determinació injustificada d’aquest tribut per
mínims portada a terme, no s’ajusta a la realitat i impedeix l’aplicació per trams.
Atesos els fets i fonaments exposats, és procedent practicar la liquidació complementària, en relació a
l’any de facturació 2015 i 2016, als abonats sense comptador.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar les liquidacions que es detallen a l’annex, corresponent a la taxa completaria de l’aigua,
per repercutir aquests imports als abonats sense comptador.
Segon.- Notificar individualment a cada obligat tributari.
S’aprova per la totalitat dels membres presents.

8. Ratificació del conveni per la dinamització de l’espai natural de la Serra de Bellmunt Almenara.
Atès que l’espai natural de la Serra de Bellmunt-Almenara integrat a la Xarxa Natura 2000, està situat en
els termes municipals d’Agramunt i Castellserà.
Atès que reconeixen la necessitat de dinamitzar i donar valor a l’esmentat espai natural mitjançant la gestió
i divulgació del mateix, promovent la generació indirecta d’activitat econòmica, conservant els valors i béns
que aquests espais naturals proporcionen, i sent una oportunitat de caràcter econòmic, associada a la
major afluència de visitants a la zona com a conseqüència de la protecció atorgada.
En data 2 de juliol de 2018, es va signar l’esmentat conveni amb el compromís de l’aportació econòmica
dels Ajuntaments regulada en el present conveni es realitza en funció dels següents criteris:
a. S’estableix un import fixe de 400 euros.
b. Les hectàrees de l’espai natural de la Serra de Bellmunt-Almenara que té cadascun dels
municipis en el seu terme, a raó de 0,3 € per hectàrea
c. El nombre d’habitants del municipi., a raó de 0,05 € per habitant.
En aplicació dels criteris descrits i segons les característiques de cada ens, en resulten les aportacions
següents:
1. Agramunt, amb 919,87 ha de terme municipal i una població de 5.390 habitants, li correspon una
aportació econòmica anual per un import de 945,46 €.
2. Castellserà, amb 248,78 ha de terme municipal i una població de 1.030 habitants, li correspon una
aportació econòmica anual per un import de 526,13 €.
Per tant, resulta un import total de 1.471,59 euros en concepte d’aportacions municipals derivades del
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present conveni, el 80% del qual, una quantitat de 1.177,27 euros, l’Associació Leader de Ponent haurà
d’invertir, d’acord amb la Clàusula 2.3, als objectius detallats en el present conveni,
Les activitats que es realitzaran durant el 2018 són les que es detallen en el següent quadre:
Cost (€)

Activitat

Data

Descoberta del món dels micromamífers

260,00

29/4/2018

Sortida fotogràfica: Fotowalk

400,00

5/6/2018

Descoberta de la necròpolis preìbera i del Pilar d'Almenara

175,45

13/5/2018

Sortida ornitològica

180,00

20/5/2018

Anellament d'ocells

200,00

17/6/2018

Sent Almenara

605,00

6/7/2018

0,00

7/7/2018

260,00

28/7/2018

Sent Viladot a Masia Isidori
Descoberta del món dels ratpenats

Per tot l’exposat, S’ACORDA:
Únic.- La ratificació del conveni per la dinamització de l’espai natural de la Serra de Bellmunt Almenara,
per la totalitat dels membres presents.

9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte dels següents Decret:
43/18
44/18
45/18
46/18
47/18
48/18
49/18
50/18
51/18
52/18
53/18
54/18
55/18
56/18

Sol·licitud subvenció. Programa.cat
Sol·licitud subvenció béns mobles. IEI.
Sol·licitud subvenció biblioteques. IEI.
Sol·licitud subvenció per a la realització activitats firals. Diputació de Lleida.
Sol·licitud subvenció per a la restauració i remodelació patrimoni. IEI.
Contractació J. S. L. Reforç vacances brigada.
Contractació Socorristes.
Llicència Urbanística.
Targeta aparcament.
Aprovació despesa corresponent al conveni del Pla experimental 1r cicle infantil. 2018-2019.
Sol·licitud ajut directe Subvenció per la instal·lació de parquet a l'Escola.
Atorgament ajut Associació Melhfa.
Autorització pagaments.
Inici expedient control intern.

El Ple en resta assabentat.

10. Precs i preguntes.
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 12.45 hores, de
la qual s’estén la present acta.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 6 D’AGOST DE 2018

Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 07/2018
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DIA: 6 d’agost de 2018
HORA: 09.00 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
A Castellserà, a 9 de d’agost 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. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Urgell Net SA
Tashia, SL
Josep Ma Brescó Buenaventura
Consorci Gestió Residus Urbans Urgell
Sistemas Digitales Corporals, SL
Eduard Seguí Fontaneria SLU
Eurofins Agroambiental SA
Endesa Energia XXI, SLU
Tallers Jordi Bosch
M Alba Minguell Cardeñes
Saladrigues SL
Rodríguez-Advocats, SLP
Muntatges Mero SLU
Correus i Telègrafs
Tashia, SL
Gin-ca SL

Recollida escombraries juny
Reparació planta potabilitzadora
Honoraris redacció Projecte Pavelló
Cànon dipòsit controlat residus maig
Manteniment fotocopiadora
Reparacions d'Aigua
Analítiques d'aigua
Residència
Reparació camió
Agenda cultural maig-juny
Entrades llepa'm Lo peu
Assessoria jurídica
Suport reg camp de futbol
Serveis postals
Planta potabilitzadora- reparació
Piscines
Piscines, poliesportiu i enllumenat

4.431,14
224,77
15.900,00
1.363,54
138,92
14,93
139,04
153,56
54,45
138,86
116,40
557,17
90,51
39,06
1.262,03
797,69
2.277,20

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
2. Aprovació, si escau, dels padrons fiscals corresponents a les taxes de cementiri municipal i
subministrament d’aigua corresponent al primer semestre de 2018.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de
subministrament d’aigua primer semestre de 2018 i conservació del cementiri municipal 2018.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2018 i
conservació del cementiri municipal 2018.
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 en la secretaria
de l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 09.15 hores, de la qual s’estén la
present acta.
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