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Full informatiu núm. 103                                            Gener 2019 

 
Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full número 103, amb l’acta de la sessió ordinària de 24 de setembre i l’acta de la sessió 

extraordinària de 15 d’octubre. 

 

INFORMACIÓ RELATIVA AL CONSULTORI MÈDIC 

Heu sigut molts els veïns que ens heu comunicat a l’Ajuntament la preocupació per la manca de servei de 

metge durant el darrer mes de desembre. Com sabreu i sinó us expliquem, el servei al consultori depèn 

única i exclusivament del CAP de Tàrrega, pel que l’Ajuntament no hi incidència, si bé, com sempre us 

hem dit, fem i farem les gestions necessàries per tal que el servei al nostre municipi sigui el millor possible. 

 

Des de l’Ajuntament vam fer arribar les queixes a la direcció del CAP en dues ocasions durant el mes de 

desembre i la resposta va ser en les dues ocasions que es trobaven amb una falta de personal per cobrir 

baixes que feia que ni al consultori de Castellserà ni a d’altres de la comarca hi hagués el servei habitual.  

 

Us volem comunicar que el passat 24 de gener des de la direcció del CAP se’ns va informar que a partir 

del proper 18 de febrer el consultori disposarà d’una nova metgessa definitiva que farà horari complert tota 

la setmana. Insistim però en dos aspectes importants: 

 

Primerament la importància de demanar hora per anar al metge o a l’infermer, ja sigui per telèfon o per 

internet. Les dades de la gent que utilitza el consultori són bàsiques per continuar comptant amb el servei 

que actualment tenim i si des de l’ICS es veu que no hi ha demanda al consultori perquè la gent no 

demana hora, es més que probable que vulguin reduir hores de visita, tant del metge com de l’infermer.  

 

Per altra banda, totes les queixes i suggeriments pel bon o mal funcionament del servei mèdic és molt 

important traslladar-les al CAP, i no a l’Ajuntament o comentar-ho amb els veïns, ja que és el CAP el 

gestor del consultori i moltes vegades quan hem fet arribar una queixa ens han comentat que no tenen 

constància de res o que cap veí els ha fet arribar cap queixa.  

CASA DE 
LA VILA 
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SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Heu sigut molts els veïns que ens heu comentat l’aplaçament de la reunió que es va convocar el passat 

novembre i que finalment va quedar pendent. Us recordem el text del darrer butlletí sobre aquest tema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunió és a càrrec de la responsable d’Actuació Tributària de l’ACA a Lleida, que està de baixa. 

Esperem que es pugui recuperar aviat i programarem la reunió per explicar aquestes bonificacions i 

modificacions als trams del cànon, que es podran fer efectives aquest primer semestre de 2019. 

 

En cas que no es pugui recuperar aviat mirarem d’organitzar la reunió amb algun altre responsable del 

Departament.  

 

FIBRA ÒPTICA 

Des de Movistar ens han comentat que ja està totalment desplegada la fibra òptica al municipi. 

Primerament volem agrair a tots els veïns i veïnes les facilitats donades a l’empresa per tal de poder 

passar els cablejats per les façanes.  

 

Ara, tothom que estigui interessat en contractar el servei, es pot posar en contacte amb la companyia que 

vulgui i buscar l’oferta que més li interessi. Us recordem que la línia de fibra tot i ser de Movistar és pública 

i per tant, podeu contractar qualsevol companyia de telecomunicacions.  

 

Les pròpies companyies ja us faran saber si hi ha alguna problema amb les altes i en cas que us diguin 

que no arriba la fibra, agrairíem que ens ho comuniquéssiu a l’Ajuntament per tal de recollir totes les 

incidències i fer pressió a la companyia per poder fer un desplegament complert.  

 

CONCERT MUSICANT l’URGELL 

Com sabeu, el passat 26 de gener, a l’església va tenir lloc el primer concert del cicle “Musicant l’Urgell”, 

amb les escoles municipals de música d’Agramunt, Bellpuig i Tàrrega.  

 

Des d’aquí volem agrair la disponibilitat de l’església per part de mossèn Llorenç així com l’ajuda de totes 

les persones del consell parroquial que van ajudar a netejar i posar a punt l’espai.  

 

Us recordem que el concert el va enregistrar Lleida televisió i es podrà veure el proper diumenge 

dia 3 de febrer a les 13.30h i a les 23.30h. 

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.  

 

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 informar-vos de 

tot plegat us convidem...  
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ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE SETEMBRE DE 2018 
 

 
Identificació de la sessió 

NÚM SESSIÓ: 08/2018 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

DIA: 24 de setembre de 2018 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

A Castellserà, a 26 de setembre 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 punts.  

 

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 06/2018 de 9 de 

juliol i l’acta de la sessió extraordinària 07/2018 de data 6 d’agost de 2018, són aprovades per la 

unanimitat de tots els membres presents.  

 

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 

 

Oh Desaigües Lloguer cabines sanitàries 347,27 

Ajuntament de Castellserà Nòmines juliol 11.262,00 

Construccions Solé-Fernàndez Reparacions d'aigua 541,29 

Xavier Garulo, SL Lloguer cadires i taules festa major 684,13 

Armeria Garriga, SL Lloguer màquina festa major 411,40 

Gestió Publicitat Segre SLU Anunci festa major 332,75 

Miravall Energies, SL Llenya festa major 178,23 

Associació Xaranga La Bancha Cercavila festa major 680,00 

Tendals Sangrà SL Compra tendals poliesportiu 12.931,52 

Cobla Lo Castell Actuació festa major 500,00 

Circuit Urgellenc SA Cinema a la fresca festa major 784,16 

Centre de Música Moderna i Clàssica Actuació festa major 726,00 

Juan José Ferrer Garcia Jocs de fusta - festa major 544,50 

Blue Live produccions, SL Holi i escuma festa major 1.318,90 

Tashia, SL Planta potabilitzadora 624,26 

Urgell Net SA Recollida escombraries juliol i agost 8.862,28 

Telefónica Mòbils SA Enllumenat públic i telefonia mòbil 66,50 

Consorci Residus Urbans de l'Urgell Cànon dipòsit controlat residus juny 1.397,56 

Roma Infraestructures i Serveis SAU Arranjament camins 6.969,60 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic abril 370,26 

Pardo Gestió Rambla 10, SL Treballs gestoria 248,68 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Tecnitel, SL Reparació màquina elevadora 190,01 

Àrids Daniel SA Clavegueram 152,46 

Clidom Energy SL 

Potabilitzadora 338,18 

Enllumenat públic - C/ Ponent 333,91 

Deixalleria 55,68 

Ajuntament 153,37 

Consultori mèdic 93,46 
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Clidom Energy SL 

Enllumenat públic - Av. Doctor Borrell 331,83 

Enllumenat públic - C/ Urgell 608,98 

Magatzem 33,59 

Pavelló municipal 104,28 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 311,66 

Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 588,60 

Telefónica de España SAU 

Telèfon i fax ajuntament 87,88 

Biblioteca         122,70 

Consultori mèdic 21,94 

Vicens Maquinària Agrícola, SA Manteniment tractor tallagespa 847,56 

Port Cantó SL Aigües festa major 54,32 

Punt de servei Xopluc SL Carburant vehicles 199,76 

Bar l'Amistat Concurs botifarra 43,90 

Xavier Arcos Argemi Espectacle Sidecar 524,70 

Exclusives Era SL Festa major 22,99 

Jordi Borrell Alsina Festa major 53,64 

Rent Barrera, SL Centre integrat 1.073,85 

Marcel Pujol Coll Desplaçaments gener - juny 354,12 

Maquinaria Agrícola Industrial SA Lloguers grups electrògens festa major 1.317,80 

Comercial Perera SL Herbicides jardins 171,93 

Garcam SL Clavegueram 314,91 

Foc Foll Actuació diables festa major 1.000,00 

Exclusives Era SL Material de neteja i festes 343,16 

Gas Natural Redes GLP, SA Gas consultori 8,53 

Laboratori d'anàlisis i control ambiental Analítiques d'aigua potable i piscina 343,30 

Clidom Energy SL 

Camp de futbol 491,46 

Sala de vetlla 94,25 

Garuta 332,08 

Escola El Terrall 232,71 

Piscines 1.151,99 

Correus i Telègrafs Serveis postals 41,92 

Endesa Energia XXI, SLU Centre integrat 87,13 

La casa del reg Reparació d'aigua 26,85 

Eduard Segui- Ferreteria Biblioteca i jardins 42,88 

Jaume Pijuan Sala Arranjament de camins 3.021,76 

Cooperativa d'Ivars SCCL Herbicides  87,49 

Godo Strategies SLU Publicitat festa bandoler 363,00 

Eduard Segui  Ferreteria Piscines 56,56 

Eduard Segui Fontaneria SLU Material camp de futbol 83,38 

Excavacions Josep Aleu, SL Arreglar camins 1.161,60 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 172,09 

Tashia, SL Piscines municipals 155,21 

Àrea de Lleida Conveni ATM 2018 1.049,56 

Plandora SCP Publicitat festa bandoler 326,70 

Josep Daniel Ginesta Camp de futbol 854,01 

Flyeralarm, SL Cartells 85,73 

Hidro-Carrera SL Netejar desaigües 1.134,38 

Arenes Bellpuig, SL Camins 850,58 

Limpiezas Pirineo SL Neteja general de les escoles 719,21 

Exclusives Era SL Material de neteja 297,72 
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Clidom Energy SL 

Potabilitzadora 307,24 

Enllumenat públic - C/ Ponent 389,66 

Deixalleria 55,77 

Ajuntament 201,44 

Consultori mèdic 96,44 

Enllumenat públic - Av. Doctor Borrell 365,98 

Enllumenat públic - C/ Urgell 713,83 

Magatzem 42,04 

Pavelló municipal 160,51 

Camp de futbol 399,69 

Piscines 1.772,69 

Escola El Terrall 199,05 

Garuta 342,31 

Sala de vetlla 90,27 

Punt de servei Xopluc Combustible vehicles 152,50 

FR Mollerussa, SL Castellserà de Nit 363,00 

Electro-Tarr, SCCL Recanvi fluorescents 111,59 

Cooperativa d'Ivars SCCL Herbicides places 93,23 

Carme Vidal Folguera Productes de neteja i festes 497,13 

Wix.com Pàgina web Fira 180,29 

Companyia la TaL SCCL Castellserà de Nit 1.806,00 

Pigot-Dis SL Sopar de colles 49,18 

Jaume Cortasa Pérez Camins 270,85 

Ajuntament de Castellsera Nòmines agost 11.700,43 

Diari Segre SL Subscripció semestral 220,00 

Proteccion Integral Lleidatana SL Vigilància Llepa'm Lo Peu 336,17 

Farra Solsona SL Vigilància Llepa'm Lo Peu 579,99 

Anivellacions Jacint Alsina Cementiri i camins 229,90 

AGMA , SL Castellsera de Nit 726,00 

Associació de circ Volaquivol Castellserà de Nit 998,25 

Eduard Segui Ferreteria SL Rasclet plàstic 34,67 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic maig 431,97 

Correus i Telègrafs Serveis postals 13,62 

 

 

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. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55/2018. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

 

 

4. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació, si escau, del contracte administratiu 

de l’obra de pavimentació i dotació de serveis a l’Avinguda de l’Esport, 1a fase.  
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ANTECEDENTS 

 

El Ple, en la sessió de data 12 de març de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives particulars 

que han de regir la contractació de l’obra de pavimentació i dotació de serveis a l’Avinguda de l’Esport de 

Castellserà, 1a fase per import de 90.403,32 euros i 18.984,70 euros d’IVA i un termini d’execució de 4 

mesos.  

 

D’acord amb el que preveu la normativa en matèria de contractació, es va considerar que el procediment 

més adequat per a l’adjudicació és el procediment obert, amb tràmit ordinari amb una pluralitat de criteris i 

en base a la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el contemplat al plec de clàusules.  

 

En data 3 de setembre de 2018 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes. En data 7 de setembre 

de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va procedir a l’obertura de sobres. Així mateix es va 

demanar informe tècnic als Serveis Tècnics Municipals a fi de procedir a la valoració de conformitat amb 

els criteris establerts.  

 

En data 7 de setembre de 2018 s’emet informe de valoració per part del Serveis Tècnics i en data 12 de 

setembre de 2018 la Mesa de Contractació formula la proposta de relació classificada de les proposicions 

presentades per elevar-ho al Ple.  

 

La Mesa de Contractació va elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada i valorada, per ordre 

d’entrada de les ofertes presentades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, 

d’acord amb els informes tècnics incorporats a l’expedient, el resultat va ser el següent:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb l’anterior, l’empresa o licitador amb millor puntuació total és: Romà Infraestructures i Serveis, 

SAU. 

 

2. FONAMENTS DE DRET 

 

2.1 La legislació aplicable és la següent:  

 

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen al ordenament 

jurídic espanyol les Directius del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014. (LCSP).  

b) Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local. 

c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim 

local de Catalunya. 

d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre de contractes del sector públic. 

e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei de contractes de les 

administracions públiques. 

 

EMPRESES TOTAL 

ROMÀ 13,00 

PROMOBRAS CARO 8,27 

M i J GRUAS 12,67 

MITJANA OBRES I SERVEIS 9,65 

AGROPLANA 8,78 

VOLTES CONNECTA  7,60 
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2.2 De conformitat amb l’article 140 del LCSP i clàusula quinzena del Plec de clàusules particulars, l’òrgan 

de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, 

dins del termini de cinc dies hàbils, presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament 

de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva.   

 

2.3 Si en el termini assenyalat de cinc dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció del 

requeriment, el licitador, no presenta aquesta documentació o no es justifica que s’està al corrent de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta. En aquest 

supòsit, l’òrgan de contractació requerirà la mateixa documentació al licitador següent, d’acord amb l’ordre 

de classificació de les ofertes, tot concedint, sempre que sigui possible, un nou termini de deu dies hàbils 

perquè presenti la documentació requerida. 

 

2.4 Un cop presentada la documentació assenyalada, i constituïda la garantia definitiva, l’òrgan de 

contractació adjudicarà el contracte dins dels 20 dies hàbils següents al de la recepció de la documentació.  

 

2.5 L’adjudicació del contracte serà motivada i es notificarà als licitadors en el termini màxim dels 10 dies 

hàbils següents al dia en què hagi estat acordada. Simultàniament es publicarà en el perfil del contractant. 

 

El Ple ACORDA, l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- Aprovar la relació efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i valorada, per ordre 

d’entrada, de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades desproporcionades o 

anormals, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules 

administratives i tècniques aprovats al seu dia, és la presentada per l’empresa Romà Infraestructures i 

Serveis, SAU., pel preu de 83.171,05 € i 17.465,92 € d’IVA. 

 

Segon.- Notificar aquest Acord i requerir a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, SAU perquè, en el 

termini màxim de cinc dies hàbils, comptats des de la recepció de la notificació, presenti la documentació 

acreditativa de la possessió i validesa dels documents exigits a la clàusula vuitena del Plec de clàusules 

particulars, i acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 4.158,55 €. 

 

Tercer.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior requeriment en el 

termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les corresponents conseqüències i, en 

tal cas, es procedirà a demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació. 

 

Quart.- Publicar aquest acord al perfil del contractant. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

 

5. Aprovació, si escau, de modificació de crèdit núm. 3/2018 de suplement de crèdit i crèdits 

extraordinaris, corresponent a l’exercici 2018. 

 

FETS 

 

L’alcalde ha informat de la necessitat de tramitar un expedient de modificació de crèdit mitjançant: 

 

Despeses que cal finançar:  

 

1/ Suplements de crèdit: 
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Partida Nom Consignació inicial Proposta d’increment Consignació definitiva 

221.00.165 Enllumenat públic 17.000,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € 

210.00.161 Abastament d’aigua 6.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 

212.01.337 Local Ass. de dones 200,00 € 500,00 € 700,00 € 

212.00.3421 Pavelló 1.000,00 € 1.100,00 € 2.100,00 € 

226.09.334 Activitats firals 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 

212.00.3422 Camp de futbol 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 

210.00.160 Xarxa clavegueram 2.000,00 € 600,00 € 2.600,00 € 

221.00.161 Potabilitzadora 3.000,00 € 1.600,00 € 4.600,00 € 

212.01.164 Sala de vetlla 300,00 € 1.810,00 € 2.110,00 € 

227.99.231 Assistent social 4.000,00 € 400,00 € 4.400,00 € 

  

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS: 22.010,00 Euros.  

 

2/ Crèdits extraordinaris:  

 

Partida Nom Crèdit extraordinari 

161.04.323 Indemnitzacions 15.445,00 € 

212.00.231 Manteniment residència 2.000,00 € 

629.00.323 Grup impulsió solar 1.635,00 € 

689.00.336 Restauració aixopluc pedra 1.500,00 € 

626.00.920 Servidor processos informàtics  1.500,00 € 

626.00.338 Material reis 1.000,00 € 

 

TOTAL CRÈIDTS EXTRAORDINARIS: 23.080,00 Euros 

 

TOTAL: 45.090,00 € 

 

1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 

 

Partida Nom Consignació inicial Proposta baixa Consignació definitiva 

500.00.920 Fons contingència 30.000,00 € -30.000,00 € 0,00 € 

639.01.1621 Campanya recollida 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

639-02.432 Projecte turístic 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

632.01.1522 Xarxa protecció 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

632.02.1522 Instal·lació parquet 3.000,00 € -1.890,00 € 1.110,00 € 

635.00.920 Mobiliari urbà 5.000,00 € -1.000,00 € 4.000,00 € 

226.04.920 Serveis jurídics 7.200,00 € -1.200,00 € 6.000,00 € 

131.00.171 Oficis varis 50.000,00 € -3.000,00 € 47.000,00 € 

480.00.341 Subv. C. At. Castellserà 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

227.00.323 Treballs neteja 3.500,00 € -1.000,00 € 2.500,00 € 

210.00.165 Enllumenat 5.000,00 € -1.000,00 € 4.000,00 € 

 

TOTAL: - 45.090,00 € 

 

2. L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement 

de crèdit així com encarregar a la secretaria intervenció  l’emissió dels informes corresponents. 
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3. La secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient. 

4. La interventora ha emès informe favorable.  

 

FONAMENTS JURÍDICS 

 

2.1. L’article 177.1 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 l’article 35 del RD 500/1990, de 20 d’abril, disposen que quan s’hagi de 

realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins l’exercici següent i no existeixi al pressupost de la 

corporació crèdit o aquest sigui insuficient o no ampliable, el president incoarà l’expedient de concessió de 

crèdit extraordinari 

 

2.2. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que l’expedient, 

l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que 

el pressupost. 

 

2.3. L’article 177.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36 del RD 

500/1990, de 20 d’abril, estableixen que a l’expedient s’hi especificarà la corresponent aplicació 

pressupostària així com el finançament corresponent, el qual podrà ser amb càrrec al romanent líquid de 

tresoreria, nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos al pressupost corrent i mitjançant 

anul·lacions o baixes de crèdits de despeses de d’altres aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, 

sempre que no s’afecti al servei. L’expedient haurà d’acreditar que els ingressos previstos al pressupost es 

venen efectuant amb normalitat amb l’excepció d’aquells que tinguin caràcter finalista. 

 

2.4. L’article 177.5 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL i l’article 36.2 del RD 

500/1990, de 20 d’abril, disposen que excepcionalment es consideraran recursos efectivament disponibles 

per finançar nous o majors ingressos, d’operacions corrents, que expressament siguin declarats 

necessaris i urgents els procedents d’operacions de crèdit sempre que el seu import total no superior el 5% 

dels recursos corrents del pressupost, que la seva càrrega financera, tenint en compte la de les operacions 

projectades, no superior el 25% dels recursos corrents del pressupost i que l’operació quedi cancel·lada 

abans de la renovació de la corporació que l’hagi concertat.  

 

2.5. L’article 177.6 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL  i l’article 38 estableixen 

que els acords de les entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en cas de 

calamitats públiques o de naturalesa similar d’excepcional interès general, seran immediatament 

executius, sens perjudici de les reclamacions que hi poguessin haver, les quals es resoldran en el termini 

de 8 dies des de la presentació, entenent-se desestimades de no notificar-se la resolució dins del termini 

esmentat. 

 

2.6. L’article 22.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que l’aprovació de la 

modificació del pressupost correspon al Ple.  

 

2.7. L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local disposa que els acords de les 

corporacions locals s’adopten com a regla general, per majoria simple dels membres presents. 

 

2.8. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

disposa que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, es realitzarà en un marc 

d’estabilitat pressupostària coherent amb la normativa europea. 

 

2.9. L’article 3 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 

estableix que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos, entre d’altres, se sotmetrà al principi 

d’estabilitat pressupostària. 
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2.10. L’article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, 

de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària enuncia que la Intervenció elevarà al Ple un informe sobre 

el compliment de l’objectiu d’estabilitat. L’informe s’emetrà amb caràcter independent. 

 

2.11. L’article 21 de la Llei orgànica 2/2017, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària restaran obligades a 

formular un pla econòmic financer per l'any en curs i el següent,  que serà aprovat pel Ple, en el termini de 

dos mesos des de la seva presentació. 

 

2.12. L’article 21.1 del RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 18/2001, 

de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària, no serà necessària l’elaboració d’un pla econòmic 

financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent de tresoreria per a despeses 

generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la seva procedència. 

 

2.13. L’article 177.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL enuncia que l’expedient, 

l’haurà d’informar la intervenció i se sotmetrà a l’aprovació del Ple amb els mateixos tràmits i requisits que 

el pressupost. 

 

2.14. L’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del règim local estableix que l’aprovació 

de la modificació del pressupost correspon al Ple per majoria simple.  

 

2.15. L’article 169 del TRLRHL disposa que l’expedient s’ha de publicar al BOP i al tauler d'anuncis durant 

quinze dies perquè els interessats el puguin examinar i puguin formular-hi reclamacions. L’expedient es 

considerarà definitivament aprovat  si en el termini d’exposició al públic no es presenten reclamacions; en 

cas contrari, el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. Quan la modificació estigui aprovada 

definitivament caldrà publicar el pressupost modificat resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis. 

 

Per tot l’exposat, el PLE ACORDA:  

 

Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al pressupost del present 

exercici 2018, per import de 40.090,00€ amb el següent detall:  

 

1/ Suplements de crèdit: 

 

Partida Nom Consignació 

inicial 

Proposta 

d’increment 

Consignació 

definitiva 

221.00.165 Enllumenat públic 17.000,00 € 3.000,00 € 20.000,00 € 

210.00.161 Abastament d’aigua 6.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 

212.01.337 Local Ass. dones 200,00 € 500,00 € 700,00 € 

212.00.3421 Pavelló 1.000,00 € 1.100,00 € 2.100,00 € 

226.09.334 Activitats firals 10.000,00 € 5.000,00 € 15.000,00 € 

212.00.3422 Camp de futbol 3.000,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 

210.00.160 Xarxa clavegueram 2.000,00 € 600,00 € 2.600,00 € 

221.00.161 Potabilitzadora 3.000,00 € 1.600,00 € 4.600,00 € 

212.01.164 Sala de vetlla 300 00 € 1.810,00 € 2.110,00€ 

227.99.231 Assistent social 4.000,  € 400,00 € 4.400,00 € 

 

 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS: 22.010,00 Euros.  

 

2/ Crèdits extraordinaris:  
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Partida Nom Crèdit extraordinari 

161.04.323 Indemnitzacions 15.445,00 € 

212.00.231 Manteniment residència  2.000,00 € 

629.00.323 Grup impulsió solar 1.635,00 € 

689.00.336 Restauració aixopluc pedra 1.500,00 € 

626.00.920 Servidor processos informàtics  1.500,00 € 

626.00.338 Material reis 1.000,00 € 

 

TOTAL CRÈIDTS EXTRAORDINARIS: 23.080,00 Euros 

 

TOTAL: 45.090,00 € 

 

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 

 

Partida Nom Consignació inicial Proposta baixa Consignació definitiva 

500.00.920 Fons contingència 30.000,00 € -30.000,00 € 0,00 € 

639.01.1621 Campanya recollida 2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

639-02.432 Projecte turístic 2000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 

632.01.1522 Xarxa protecció 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

632.02.1522 Instal·lació parquet 3.000,00 € -1.890,00 € 1.110,00 € 

635.00.920 Mobiliari urbà 5.000,00 € -1.000,00 € 4.000,00 € 

226.04.920 Serveis jurídics 7.200,00 € -1.200,00 € 6.000,00 € 

131.00.171 Oficis varis 50.000,00 € -3.000,00 € 47.000,00 € 

480.00.341 Subv. C. At.  Castellserà 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

227.00.323 Treballs neteja 3.500,00 € -1.000,00 € 2.500,00 € 

210.00.165 Enllumenat 5.000,00 € -1.000,00 € 4.000,00 € 

 

TOTAL: - 45.090,00 € 

 

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 

mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, 

l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 

període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 

Tercer.- Donar compte d’aquest acord a la unitat d’Intervenció per a fer les oportunes anotacions i 

assentaments. 

 

Sotmès a votació, s’acorda per la totalitat dels membres presents.  

 

6. Aprovació, si escau, la re-numeració i ordenació de les ordenances fiscals vigents del municipi 

de Castellserà. 

 

Atès que les ordenances fiscals del municipi de Castellserà no es troben enumerades, i s’han anat 

succeint en el temps fins a dia d’avui amb les seves modificacions legislatives sense enumerar, 

l’Ajuntament té la voluntat d’ordenar el sistema normatiu fiscal municipal i requereix una actualització de la 

seva ordenació sistemàtica per obtenir una major claredat en atenció als principis de seguretat jurídica i de 

transparència.  

 

Per tot l’exposat, el PLE ACORDA:  
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Primer.- Aprovar la re-enumeració i ordenació de les ordenances fiscals vigents, d’acord amb el següent: 

 

- Ordenança fiscal número 1: Impost sobre béns immobles.  

- Ordenança fiscal número 2: Impost sobre activitats econòmiques.  

- Ordenança fiscal número 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica.  

- Ordenança fiscal número 4: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  

- Ordenança fiscal número 5: reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua potable.  

- Ordenança fiscal número 6: reguladora de la taxa de clavegueram.  

- Ordenança fiscal número 7: reguladora de la taxa pel servei de recollida d’escombraries. 

- Ordenança fiscal número 8: reguladora de la taxa pels serveis de cementiri municipal.  

- Ordenança fiscal número 9: reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la sala de vetlla 

municipal.  

- Ordenança fiscal número 10: reguladora de la taxa per llicència d’obertura d’establiments.  

- Ordenança fiscal número 11: reguladora de la taxa per barraques, casetes de venda, espectacles o 

atraccions en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants.  

- Ordenança fiscal número 12: reguladora per la prestació de servei de veu pública.  

- Ordenança fiscal número 13: reguladora de la taxa per l’aprofitament especials del domini públic local a 

favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de subministraments.  

- Ordenança fiscal número 14: reguladora de la taxa per indústries de carrer i ambulants.  

- Ordenança fiscal número 15: reguladora de la taxa del servei de veu pública.  

- Ordenança fiscal número 16: reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius. 

- Ordenança número 17: reguladora de la gestió de runes i terres.  

- Ordenança número 18: reguladora de sorolls i vibracions.  

- Ordenança número 19: reguladora dels aparcaments.  

- Ordenança numero 20: reguladora de l’emplaçament de les activitats ramaderes al Terme Municipal de 

Castellserà.  

- Ordenança número 21: regulació de la incidència de les activitats i usos sobre l’entorn i el medi ambient.  

 

Segon.- Exposar aquest acord al tauler d’anuncis i a l’e-tauler de la seu electrònica d’aquest Ajuntament, 

durant trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació del corresponent anunci al Butlletí 

Oficial de la Província.  

 

Durant el citat termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions i 

suggeriments que considerin convenients.  

 

Tercer.- Disposar que en el supòsit que no es presenti cap reclamació en el referit període d’exposició 

pública, l’acord adoptat d’aprovació provisional es considerarà elevat automàticament a definitiu, sense 

necessitat d’ulterior acord.  

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

7. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia. 

 

Es dona compte del següents decrets:  

 

57/18 

 

Contractació pòlissa cancel·lació festa major i autorització pagament. 

 58/18 

 

Llicència urbanística. 

 59/18 

 

Delegació matrimoni civil. 

    60/18 

 

Targeta aparcament. 

   61/18 

 

Adjudicació contracte.  

     62/18 

 

Llicència obres. 

    63/18 

 

Autorització pagaments. 
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64/18 

 

Sol·licitud subvenció. Castellserà de nit 2018. 

   65/18 

 

Sol·licitud subvenció servei de salvament i socorrisme, exercici 2018. 

 66/18 

 

Sol·licitud subvenció manteniment consultori mèdic. 

  67/18 

 

Devolució fiança. 

    68/18 

 

Atorgament subvenció Ins Ermengol IV.  

   69/18 

 

Aportació econòmica Festa Jove de l'Urgell.  

   70/18 

 

Autorització pagaments. 

     71/18 

 

Contractació temporal auxiliar administrativa. 

   72/18 

 

Aprovació línies fonamentals pressupost 2019. 

   73/18 

 

Inici expedient modificació de crèdit per crèdit extraordinari i suplements. 3/2018. 

74/18 

 

Autorització pagament. 

   75/18 

 

Sol·licitud ajut directe sala de vetlles.  

    76/18 

 

Contractació J. S. L. Reforç vacances brigada.  

  77/18 

 

Contracte menor subministrament enllumenat carrer Linyola. 

   

 

 

El Ple en resta assabentat. 

  

8. Precs i preguntes. 

 

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.50 hores, de 

la qual s’estén la present acta. 
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ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 D’OCTUBRE 2018 
 

 
Identificació de la sessió 

NÚM SESSIÓ: 09/2018 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DIA: 15 d’octubre de 2018 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

A Castellserà, a 15 d’octubre 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 punts: 

 

1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.  

 

Consulting Economia Local SL Comptabilitat 2n trimestre i memòria 2017 1.330,88 

Intaser Gin-ca SL 
Enllumenat públic 272,35 

Camp de futbol, poliesportiu i residència 307,13 

Flors Julita Rams festes 155,00 

Carme Vidal Folguera Material oficina 186,10 

Romà Infraestructures i Serveis SAU Recebo per camins 365,90 

Consorci Gestió Residus Urgell Cànon de residus mes de juliol 1.323,73 

Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 334,93 

Sebastià Folguera Manuel Sulfatar carrers 729,00 

Santi Sindreu Pedragosa Modificació puntual POUM en varis PAUs 879,37 

M Alba Minguell Cardeñes Agenda cultural juliol-agost 138,86 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Cooperativa d'Ivars SCCL Carrers 70,51 

Miquel Rafel Campas Control colònia coloms 544,50 

Consell Comarcal de l'Urgell Asses urbanístic juny i informàtic 2n trimestre 603,16 

Clidom Energy SL 

Potabilitzadora 238,77 

Consultori mèdic 77,50 

Magatzem 34,35 

Clidom Energy SL 

Deixalleria 55,03 

Ajuntament 151,01 

Pavelló municipal 175,61 

Enllumenat públic - C/ Ponent 432,05 

Enllumenat públic - Av. Dr. Borrell 477,44 

Tashia, SL Piscines 1.531,30 

Pianos Catalunya SL Curs de cant 786,50 

Josep Ramon Sainz de la Maza Xerrada Fira Viu l'Hort 212,00 

Laboratori d'anàlisis ambiental SL Analítiques d'aigua 85,09 

Urgell Net SA Recollida escombraries setembre 4.431,14 

Nuria Rubio Rodríguez Piscines municipals 35,65 

Fidela Plana Ribe Camp de futbol 85,98 

Oficentre Mollerussa SL Material oficina 123,49 

Marsal Comerç SL Copia claus 5,40 

Telefónica Mòbils SA Targeta enllumenat públic i telefonia mòbil 79,97 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 172,09 

Endesa Energia XXI, SLU Centre integrat 106,61 
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Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents.  

 

2. Adjudicació, si escau, del contracte administratiu per l’execució de l’obra de pavimentació i 

dotació de serveis a l’Avinguda de l’Esport, 1a fase. 

 

Atès que el Ple en la sessió de data de 12 de març de 2018 va aprovar el plec de clàusules administratives 

particulars per la contractació de l’obra de pavimentació i dotació de serveis de l’Avinguda de l’Esport de 

Castellserà, 1a fase per un import de 90.403,32 euros i 18.984,70 euros d’I.V.A i un termini d’execució de 4 

mesos.  

 

Atès que el 3 de setembre de 2018 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes, en data 7 de 

setembre de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va procedir a l’obertura dels sobres. Així 

mateix es va demanar informe tècnic als Serveis Tècnics Municipals a fi de procedir a la valoració de 

conformitat amb els criteris establerts.  

 

D’acord amb els informes de valoració tècnica, les proposicions van obtenir el resultat següent: 

 

EMPRESES OFERTA ECONÒMICA MILLORES GARANTIA TOTAL 

ROMÀ 8,00 4,00 1,00 13,00 

PROMOBRAS CARO 7,47 0,00 0,80 8,27 

M i J GRUAS 7,67 4,00 1,00 12,67 

MITJANA OBRES I SERVEIS 7,45 2,00 0,20 9,65 

AGROPLANA 7,78 ------ 1,00 8,78 

VOLTES CONNECTA  7,40 ------ 0,20 7,60 

 

Les empreses Agroplana SL i Voltes Connecta, S.L.U, no han proposat cap millora en la seva oferta i, en 

conseqüència, no s’ha atorgat puntuació per aquests aspectes a aquestes ofertes, tal com consta al 

quadre de valoració.  

 

Les millores proposades per l’empresa Promobras Caro, S.L no van acompanyades de la seva valoració 

econòmica (ni amb un banc de preus reconegut ni de cap altre tipus). En aplicació de les basades, que 

parlen de “Millores de l’obra valorades econòmicament” i diuen literalment “per a la valoració econòmica de 

les millores s’empraran bancs de preus reconeguts (ITEC, Presto...) estructurant-la en partides i capítols. 

Es desestimaran les millores no valorades amb un banc de preus reconegut”; les millores proposades per 

Promobras Caro, S.L no s’han puntuat. 

 

Atès que en data 12 de setembre de 2018 la Mesa de Contractació formula la proposta de relació 

classificada de les proposicions i es presentada per elevar-ho al Ple. 

 

El Ple en la sessió ordinària de data 24 de setembre 2018 aprova la relació de les proposicions de la 

contractació de l’obra i requereix a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U perquè en el termini 

màxim de cinc dies hàbils, presenti la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents 

exigits, així com la garantia definitiva per un import de 4.158,55 euros.  

 

Vist que en data 3 d’octubre de 2018, l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U aporta la 

documentació requerida i la garantia definitiva. 

 

Per tot l’exposat el PLE ACORDA:  
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Primer.- Adjudicar el contracte de l’obra de pavimentació i dotació de serveis a l’Avinguda de l’Esport, 1a 

fase, a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, S.A.U, per import de 83.171,05€ i 17.465,92€ d’I.V.A, 

per un total de puntuació de 13,00 punts.  

 

Segon.- Publicar aquest acord per un termini de 15 dies al perfil del contractant, al tauler d’anuncis i al web 

de l’Ajuntament, un cop formalitzat el contracte.  

 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària, i a la resta de licitadors, amb indicació dels recursos 

procedents. 

 

Quart.- Formalitzat el contracte el contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut de l’obra que 

haurà d’aprovar l’Ajuntament.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents.  

 

3. Presa de coneixement de la renúncia de la Sra. Gemma Badia Fusté del seu càrrec de regidora de 

l’Ajuntament de Castellserà. 

 

Per part del Senyor Alcalde es dona compte de l’escrit presentat el dia 9 d’octubre de 2018 amb número 

de registre 591 per part de la Senyora Gemma Badia Fusté renunciant al càrrec de regidora pel partit 

Convergència i Unió.  

 

En conseqüència, i conforme a la legislació vigent, s’adopta l’acord següent:  

 

Primer.- Prendre coneixement de la pèrdua de la condició de regidora de l’Ajuntament de Castellserà de la 

Sra. Gemma Badia Fusté, a causa de la seva renúncia de data 9 d’octubre de 2018.  

 

Segon.- Traslladar el present acord a la Junta Electora Central, als efectes que es pugui portar a terme la 

substitució de la Sra. Gemma Badia Fusté, conforme el que disposa la Llei Orgànica del Règim Electoral 

General.  

 

Tercer.- Indicar a la Junta Electoral Central que, a judici de la Corporació i segons el que disposa el primer 

paràgraf de l’article 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, correspon cobrir aquesta vacant a 

la Sra. Joana Farran Gual, atès l’ordre de col·locació dels candidats a la llista presentada per 

Convergència i Unió a les darreres eleccions municipals de Castellserà.  

 

Quart.- Autoritzar l’Alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin necessaris a 

l’execució de l’anterior acord.  

 

Sotmesa la proposta d’acord a la consideració dels assistents, aquesta obté l’assabentat favorable de la 

totalitat dels assistents. 

 

I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 21.50 hores, de la qual s’estén la 

present acta. 

 


