CASA DE LA VILA
Full informatiu núm. 105
OCTUBRE 2019

Benvolguts veïns i veïnes,
Us fem arribar el full número 105, amb les actes de les sessions ordinàries de 8 de març, 1 d’abril, 29
d’abril i 5 de maig i la sessió extraordinària de 12 de juny de 2019.

CONTENIDOR DE CÀRITAS PER DIPOSITAR ROBA
En aquests darrers mesos s’han detectat bosses d’escombraries dins el contenidor de Càritas de la Plaça
del Sitjar, destinat a dipositar roba. Aquest fet és greu i totalment inadmissible. El fet de tirar bosses
d’escombraries dins aquest contenidor provoca que la roba que hi ha dintre no es pugui donar a aquest
organisme que es dedica a la coordinació de la beneficència humanitària.
Creiem oportú buscar el responsable d’aquests actes, per tant si algú sap o ha vist aquest fet agrairíem
que ens ho comuniqués a l’ajuntament.

VISITES ALCALDIA
Tal com us vam informar per carta, l’alcalde no està a l’Ajuntament tots els dies de la setmana, pel que per
tal de poder concertar visita amb ell, caldrà que truqueu a les oficines de l’Ajuntament per demanar hora
(973610005), o bé escriviu un correu electrònic a alcaldia@castellsera.cat, indicant el nom i el tema que
voleu tractar. Igual que els darrers anys, l’alcalde s’adaptarà als horaris dels veïns, atenent visites de matí,
tarda, vespre i inclús caps de setmana si fos necessari.

COMUNICACIÓ PREGONS

Us recordem que, després de rebre algunes consideracions al respecte, des del darrer mes de setembre,
tots els pregons que es fan, es pengen a la APP Vilaconnect a la que hi ha tota la informació municipal.
També queden penjats a la web municipal i des d’aquest mes d’octubre també al nou canal d’Instagram de
l’Ajuntament, en l’apartat de “stories”.
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ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 8 DE MARÇ DE 2019

Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 02/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 8 de març de 2019
HORA: 12.00 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà.
A Castellserà, a 8 de març de 2019, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la presidència
del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient dels membres per a la
vàlida realització de la sessió, es passa a resoldre els següents punts.

1. Aprovació, si s’escau, l’esborrany de les sessions anteriors.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària 1/2019 de data
28 de gener de 2019, és aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Hidrolleida SA
Jordi Morera Prat
Absis Informàtica SLU
Vunkers IT Experts SLU
Repsol Butà
Lidia Vilanova Torres
Llibreria Marimon
Concepció Saries
Anivellacions Jacint Alsina
CSITAL
Espublico SA
Ferreteria Jordi Baró Poca
Lyreco España SA

Compra comptadors d'aigua
Informe rellotge astronòmic lluminàries
Manteniment programa informàtic taxes
Mòbils gener
Propà camp de futbol
Material d'oficina
Material d'oficina
Full dominical
Canonada aigua potable
Seminari formació d'actualització jurídica
Plataforma Corporativa
Clavilla endolls
Material oficina
Enllumenat públic
Gin-ca SL
Poliesportiu
La panera i reparacions aigua
Associació Leader de Ponent
Conveni Serra Bellmunt Almenara
Laiccona , SL
Analítiques d'aigua
BNP Paribas
Rènting fotocopiadora
Ferreteria Molinet SL
Clavilles
Vunkers IT Experts SLU
Telefonia mòbil i fixa
Hidrolleida SA
Compra comptadors d'aigua
Meritxell Manuel Clèries
Suport escola bressol
Consorci Gestió Residus Urbans Cànon residus de gener
Sistemas Digitales
Manteniment fotocopiadora
Marsal Comerç SL
Generador aire calent
Gas Natural Redes GLP, SA
Gas escoles
Correus i Telègrafs
Serveis postals
Associació Alba
Rentar roba reis
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450,85
572,40
598,72
8,23
235,60
4,40
13,50
15,00
387,20
220,00
1.593,98
16,79
240,05
837,65
1.943,25
46,58
526,13
140,70
133,10
77,09
177,41
2.608,43
28,00
1.151,28
184,98
307,33
351,84
57,82
14,71

Comunitat General de Regants
Departament de Salut
Jordi Asensio Vernet
Esergui Disteser SL
Informàtica i Mes 2012 SCP
Urgell Net SA
Endesa Energia XXI, SLU
Eduard Segui Fontaneria SLU
Arenes Bellpuig
Eduard Segui Ferreteria SL
Tallers Jordi Bosch Utgés
Hidrolleida SA
Consorci Localret
Teixidó Associats SLU
Ass. Catalana de Municipis
Gas Natural redes GLP, SA
Tashia SL
Electro-Tarr SCCL
Wurth España SA
Wurth España SA
Eduard Segui - Ferreteria
Magasa Masó Gassó SA
Fidela Plana Ribe
Exclusives Era
SolRe BCN SLU
Electro-Tarr SCCL
Punt de servei Xopluc SL
Grifu SL
Carme Vidal Folguera
Jordi Asensio Vernet
Pigot-Dis SL
Exclusives Era
Port Cantó, SL
Vunkers IT Experts SLU
Castellserà càtering

Derrama 2019 finques i abastament aigua
Inspecció ordinària piscines públiques
Escoles El Terrall
Deixalleria
Planta potabilitzadora
Gasoil ajuntament
Targeta per ordinador
Recollida escombraries gener
Casal d'avis
Material per reparacions d'aigua
Carrers
Material vari
Reparació camionet
Aigua
Quota anual 2019
Treballs gestoria
Quota anual 2019
Gas consultori mèdic
Potabilitzadora
Material vari
Compra hidrollimpiadora
Roba de treball
Material vari
Dinar carnaval
Pintura per carrers
Material de neteja
Carnaval 2019
Enllumenat públic
Combustible vehicles
Dinar carnaval
Dinar carnaval
Comptadors d'aigua potable
Escoles El Terrall
Dinar carnaval
Sala de vetlla
Material de neteja
Dinar carnaval
Telefonia i servei d'internet
Carnaval

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

3. Aprovació, si s’escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients número 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 i 16/2019
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

3

7.883,44
59,50
126,45
546,07
76,23
1.132,50
6,73
4.431,14
68,63
98,51
211,69
173,48
287,69
79,44
117,94
278,60
229,00
351,84
1.705,71
43,43
604,61
592,66
183,09
135,15
369,67
139,15
629,20
33,75
185,10
450,48
378,41
191,76
487,61
176,16
54,49
207,58
235,95
153,72
759,00

4. Aprovació de l’adjudicació definitiva, si s’escau, del contracte de l’obra de pavimentació de
l’Avinguda de l’Esport (fase 2).
A la vista dels següents antecedents:
Atès que per Sessió ordinària del Ple de data 28 de gener de 2019, es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars reguladores del procediment obert, amb tràmit simplificat, per a l’adjudicació del
contracte administratiu de l’obra de pavimentació de l’Avinguda de l’Esport (fase 2) de Castellserà.
L’objecte del contracte correspon a l’execució del projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació de
l’Avinguda de l’Esport (fase 2) redactat per l’arquitecte del Consell Comarcal de l’Urgell, el Sr. Víctor PérezPallarès i Luque, aprovat inicialment pel Ple en sessió ordinària de data 29 de febrer de 2016.
El pressupost d’execució per contracta és de 123.979,13 euros (I.V.A inclòs).
Atès que en data 26 de febrer de 2019, es va constituir la Mesa de contractació per procedir a l’obertura de
les proposicions, sobre únic que conté la documentació administrativa, proposició econòmica i
documentació quantificable de forma automàtica.
Vist que el resultat va ser el següent:
OFERTA ECONÒMICA
(fins 75 punts)

MILLORES
(fins a 24 punts)

GARANTIA
(fins a 1 punt)

TOTAL

M I J GRUAS, SA

63,62

---

0,20

63,82

ROMÀ Infraestructures i
Serveis, SAU

71,74

---

---

71,14

SEIM

66,17

17,40

1,00

84,57

SORIGUÉ

75,00

15,00

0,40

90,40

EMPRESA

Atès que es va requerir al licitador amb la millor puntuació aconseguida, corresponent a l’empresa
SORIGUÉ, S.A.U la garantia definitiva. Vist que en data 7 de març de 2019, s’ha fet tramesa de l’aval
bancari corresponent a l’import total de la garantia definitiva.
El Ple ACORDA:
1. Adjudicar el contracte d’obres de pavimentació de l’Avinguda de l’Esport (fase 2), en les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen al plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques a l’empresa SORIGUÉ, S.A.U.
2. Són característiques i avantatges determinants de què hagin estat seleccionades les ofertes
presentades pels citats adjudicataris amb preferència a les presentades pels restant licitadors dels quals
van ser admeses, les següents:
EMPRESA

OFERTA ECONÒMICA (SENSE IVA)

MILLORES (SENSE IVA)

GARANTIA

M I J GRUAS, SA

97.625,98 €

---

+ 1 any

ROMÀ Infraestructures
i Serveis, SAU

86.580,47 €

---

---

SEIM

93.869,58 €

Clavegueram + 4 fanals

+ 5 anys

SORIGUÉ

82.817,28 €

Clavegueram

+ 2 anys
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3. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’establert a l’informe d’Intervenció de data 9 de
gener de 2019. Estat de despeses del pressupost de l’exercici 2019, en l’aplicació pressupostària
619.01.1532.
4. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant en el termini màxim de 15 dies.
5. Designar com a responsable del contracte al Sr. Víctor Pérez-Pallarès i Luque.
6. Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
7. Notificar a l’empresa SORIGUÉ, S.A.U, adjudicatària del contracte, la present Resolució i citar per a la
signatura del contracte.
8. Publicar l’anunci de formalització del contracte al Perfil del contractant en termini no superior a quinze
dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat a l’annex III de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
9. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la
identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

5. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte del següents decrets:
012/19
013/19
014/19
015/19
016/19
017/19
018/19
019/19
020/19
021/19
022/19
023/19
024/19
025/19

Inici expedient sobre Protecció de la legalitat urbanística per obres ja executades.
Sol·licitud subvencions biblioteca Departament de Cultura.
Contractació personal mitjançant conveni de col·laboració Consell Comarcal.
Autorització pagament conveni Serra Bellmunt Almenara.
Llicència d'obres. J.P.J.
Sol·licitud subvencions Castellserà de nit i Petits bandolers
Accés informació pública. Sr. R.E.S.
Autorització pagaments.
Primera ocupació M.P.G.
Sol·licitud alta servei RCP.
Canvi titularitat dret funerari.
Llicència urbanística. A.V.F.
Sol·licitud de desfibril·lador automàtic extern. Diputació de Lleida
Canvi autoritzacions bancs.

El Ple en resta assabentat.

6.Precs i preguntes.
No se’n suscita cap.
I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 12.46 hores, de la qual s’estén la
present acta.
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ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 1 D’ABRIL DE 2019

Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 03/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 1 d’abril de 2019
HORA: 21.35 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
A Castellserà, a 1 d’abril de 2019, 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 2/2019 de data
8 de març de 2019, és aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.

Clidom Energy SL

M Alba Minguell Cardeñes
Vunkers IT Experts SLU
Repsol Butà
Hidrolleida SA
Correus i Telègrafs
BNP Paribas
Associació Alba
Cooperativa d'Ivars
Castellsera Catering
Marc Roig Fornons
Tashia SL
Sistemas Digitales Corporales, SL
Flyeralarm SL
CSITAL de Lleida
Consell Comarcal de l'Urgell
Antonio Colomines S.L.U.
Endesa Energia XXI, SLU
Xavier Garulo, SL
Edamar World Group SL

Sala de vetlla
Pavelló
Piscines
Magatzem
Consultori mèdic
Ajuntament
Potabilitzadora
Deixalleria
Escola El Terrall
Enllumenat públic - Ponent
Enllumenat públic - Borrell
Enllumenat públic - Urgell
Agenda cultural gener-febrer
Telefonia i servei d'internet
Propà camp de futbol
Compra comptadors d'aigua
Serveis postals
Rènting fotocopiadora
Rentar roba reis
Herbicides
Festa major 2018
Arreglar bufador
Planta potabilitzadora
Manteniment fotocopiadora
Flayers fira de l'hort
14 Seminari actualització jurídica
Assessorament urbanístic desembre 18
Carrers
Casal d'avis
Festa carnaval
Revisió extintors instal·lacions municipals
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92,49
767,31
77,40
41,44
68,85
166,65
151,87
74,33
301,28
465,64
483,20
838,03
138,86
177,22
51,40
1.114,22
113,17
133,10
9,38
57,56
270,05
66,55
125,48
184,98
129,39
220,00
200,56
56,46
68,63
127,03
1.233,17

Miravall Energies SL

Llenya festa carnaval
Material vari
Eduard Segui- Ferreteria
Piscines
Esbravadora Makita
Tecnitel SLU
Reparació
Consorci Gestió Residus Urbans
Cànon residus febrer
Puig Navas, SL
Neteja poliesportiu
Teixidó Associats Consellers SLU
Treballs gestoria
Eduard Segui Fontaneria SLU
Comptadors d'aigua potable
Eduard Segui Fontaneria SLU
Comptadors d'aigua potable
Roma infraestructures i Serveis SAU Pavimentació Av. Esport 1a fase
La Ginesta S.L.
Dinar carnaval
Floristeria Julita
Rams
Toni Alferez Balcells
Festes
Flyeralarm SL
Díptics fira de l'hort
Carme Vidal Folguera
Festes
Grifu SL
Festes
Tela Republic S.L.
Festes
Bo Chen Beng Quan S.L.
Festes
Lidia Vilanova Torres
Festes
Fusteria Prat Niñà
Porta aixopluc

178,23
188,18
35,32
509,41
129,95
1.300,72
165,77
278,60
205,14
12,48
100.636,98
239,03
145,00
500,00
95,93
25,50
80,43
22,79
12,50
8,80
252,91

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients número 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23/2019
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
4. Aprovació, si escau, de la certificació núm. 1 i última de l’obra de “Pavimentació i dotació de
serveis a l’Av. de l’Esport, fase 1 de Castellserà.
Vist que, en compliment d’allò disposat a l’article 198 i 210 de la LCSP, el director ha emès la certificació
única de l’obra de “Pavimentació i dotació de serveis a l’Av. de l’Esport, fase 1 de Castellserà”; i vista
aquesta certificació comprensiva de les obres executades durant els mesos de desembre 2018, gener,
febrer i març de 2019.
El Ple ACORDA:
1. Aprovar la certificació d’obres única del projecte “Pavimentació i dotació de serveis de l’Av. de l’Esport,
fase 1” per un import de 100.636,98€, amb càrrec al pressupost 2019, condicionat a l’aprovació de la
modificació de crèdit per a la incorporació del romanent afectat d’incorporació obligatòria de l’exercici 2018.
2. Trametre la certificació la Diputació de Lleida per tal que trametin el pagament de la subvenció.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
5. Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i
l’Ajuntament de Castellserà en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat.
7

Atès que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als
municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la cartera
de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu l’apartat 2 de l’esmentat article, que siguin les
comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de
competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.
Vist que el Consell Comarcal de l’Urgell ha tramès proposta del conveni amb els nous criteris de liquidació
del servei amb vigència anualitats 2018-2019, als efectes de poder aplicar la liquidació del servei per
habitant a partir de l’actual exercici.
Per tot l’exposat el Ple ACORDA:
1. Aprovar la proposta de Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de
Castellserà en matèria de serveis socials.
2. Facultar a l’Alcalde per signar el Conveni aprovat així com tota la documentació que se’n derivi.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

6. Aprovació, si escau, de la pròrroga del conveni amb el Departament d’Ensenyament del Pla
experimental de primer cicle d’educació infantil a les escoles rurals.
Atès que al punt 10 del conveni signat entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castellserà per a la implantació del primer cicle d’educació
infantil a l’Escola Rural El Terrall - Zer Espernallac, estableix la possibilitat d’establir una pròrroga de forma
expressa, amb l’acord de les dues parts, que haurà de ser signada abans de 31 de maig del curs
corresponent, i per tal d’elaborar la corresponent addenda del conveni establint la pròrroga pel curs 20192020.
El Ple ACORDA:
1. Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castellserà del
Pla experimental del primer cicle d’educació infantil de les escoles rurals, pel curs 2019-2020.
2. Tramitar la sol·licitud de la pròrroga del conveni al Departament d’Ensenyament
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.

7. Aprovació, si escau, de les festes locals corresponents a l’any 2020.
Atès que s’ha de trametre al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya la proposta de les dues festes locals per l’any 2020.
Per això, el Ple acorda:
1. Aprovar les festes locals del municipi de Castellserà, que seran els dies 20 de gener de 2020 i 11 de
maig 2020.
2. Trametre el present acord als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a
Lleida.
3. Facultar l’alcalde per el desenvolupament del present acord.
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Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
8. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions de les Corts Generals
del dia 28 d’abril de 2019.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es
realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 28
d’abril de 2019 per a les eleccions a les Corts Generals, convocades pel Reial Decret 129/2019, de 4 de
març. Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que
per a cadascuna s’indica.
SECCIÓ: 1

MESA: 1

TITULARS:

SUPLENTS 1rs

SUPLENTS 2ns

PRESIDENT: I.F.R.

MP.B.J.

E.V.D.

1R VOCAL: D.G.A.

J.P.M.

N.B.T.

2N VOCAL: M.C.B.

M.M.C.

A.M.G.

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del
mateix.

9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, decret 28/2019 d’aprovació de la liquidació corresponent a
l’exercici 2018.
Es dona compte del següents decrets:
26/19
27/19
28/19
29/19
30/19
31/19
32/19

Inici expedient liquidació
Contractació J.S.L.. Reforç brigada març 2019.
Aprovació liquidació exercici 2018.
Aprovació pla pressupostari a mig termini pel període 2020-2022.
Acceptació renúncia de dos nínxols.
Llicència urbanística. Ramaderia Eroles, S.L.
Incorporació de Romanent. Modificació de crèdit 1/2019

El Sr. Alcalde dona compte de la resolució 28/2019, de 8 de març de 2019, per la qual s’ha aprovat la
liquidació del Pressupost municipal corresponent a l’exercici 2018.
D’acord amb l’establert a l’article 191 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, es dona compte al Ple la resolució d’alcaldia per
la qual s’aprova la liquidació del Pressupost relatiu a l’exercici 2018, segons es transcriu literalment:
Text íntegre del punt en la versió digital i a les actes penjades a la pàgina web.

10. Precs i preguntes.
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.15 hores, de
la qual s’estén la present acta.
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ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 D’ABRIL DE 2019

Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 04/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 29 d’abril de 2019
HORA: 21.30 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
A Castellserà, a 29 d’abril de 2019, 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 03/2019 de
data 1 d’abril de 2019, és aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Metàl·liques Joalvi SL
Acustielec SL
Cooperativa d'Ivars SCCL
Urgell Net SA
Oficentre Mollerussa SCCL
Punt de Servei Xopluc, SL
Jordi Asensio Vernet
Josep Daniel Ginesta
Fidela Plana Ribe
Consell Comarcal de l'Urgell
Comarques de Ponent
Societat Portal de Lleida, SL
Construccions Adrià Eres Boncompte
Consell Comarcal de l'Urgell
Miquel Rafel Campas
Vunkers IT Experts SLU
Gas Natural Redes GLP, SA
Sistemas Digitales Corporales, SL
Departament de Salut
Correus i Telègrafs
Produccions Lleidatanes Comunicació SL
Antonio Colomines SLU
Aerografia 4 Punts, SL
Jordi Asensio Vernet
Agile Printing SL
Puig Navas, SL
La Boira de Ponent, SL
Gin-ca SL

Porta entrada piscines
Altaveus pregons
Herbicides
Recollida escombraries febrer i març
Material d'oficina
Combustible vehicles
Comptadors d'aigua potable
Comptadors d'aigua potable
Local associació de dones
Assessorament urbanístic gener
Publicitat Fira Viu l'Hort
Publicitat Fira Viu l'Hort
Treballs reforma piscines municipals
Liquidació provisional Serveis Socials
Control colònia coloms 1r trimestre 19
Telefonia i servei d'internet
Gas Escola El Terrall i consultori mèdic
Manteniment fotocopiadora
Inspecció ordinària piscines públiques
Serveis postals
Publicitat Fira Viu l'Hort
Comptadors d'aigua potable
Material Fira Viu l'Hort
Reparacions escola El Terrall
Pancartes Fira Viu l’ l'Hort
Neteja poliesportiu
Publicitat Fira Viu l'Hort
Comptadors d'aigua potable
Enllumenat públic
Poliesportiu
Bar piscines
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763,23
1.002,49
192,28
8.862,28
40,11
152,00
171,19
157,95
97,01
339,41
353,20
72,60
4.880,47
7.087,96
544,50
178,26
1.525,65
184,98
119,00
25,73
448,31
94,91
804,65
90,02
167,71
165,77
157,30
864,71
68,97
134,95
1.227,43

Jordi Asensio Vernet
Endesa Energia XXI, SLU
Tallers Jordi Bosch Utgés
Gas Natural Redes GLP, SA
Exclusives Era
Confederación Hidrográfica del Ebro
Registre de la Propietat de Balaguer
Consorci Gestió dels Residus Urbans
Muntatges Mero SLU
Carbòniques Domingo SL
Vunkers It Experts, SLU
Gestió Natural
Gestió Publicitat Segre SLU
Magazine Publicacions Media SL
Teixidó Associats Consellers SLU

Embossos canonada aigua potable
Casal d'avis
Reparació segadora
Gas camp de futbol
Material de neteja
Liquidació cànon control d'abocaments
Nota simple registre de la propietat
Cànon residus mes de març
Reixes deixalleria
Paper higiènic escoles
Revisió i còpies de seguretat
Activitats Fira de l'Hort
Publicitat Fira Viu l'Hort
Publicitat Fira Viu l'Hort
Treballs gestoria

172,43
34,58
150,39
98,42
241,70
4.300,07
10,91
1.205,25
114,95
153,56
50,82
580,00
762,30
508,20
474,44

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients número 23, 25, 27 i 28/2019
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
4. Aprovació, si escau, del Pla de Seguretat i Salut de l’obre de “Pavimentació de l’Avinguda de
l’Esport, fase 2”.
Atès que en data 28 de gener de 2019, en sessió ordinària el Ple va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars per la contractació de l’obra de Pavimentació a l’Avinguda de l’Esport, fase 2 de
Castellserà.
Atès que en data 8 de març de 2019, en sessió extraordinària el Ple va adjudicar l’obra a l’empresa
SORIGUÉ, SAU.
Vist que per iniciar l’execució de l’obra és necessari que el contractista de l’obra elabori i presenti el Pla de
Seguretat i Salut, d’acord amb l’establert al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix
les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.
Vist que l’empresa SORIGUÉ SAU, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de Pavimentació de
l’Avinguda de l’Esport, fase 2 de Castellserà.
Atès que el coordinador de seguretat i salut de l’obra, el Sr. Rafel Casanovas Peñalver ha emès en data 1
d’abril de 2019 informe favorable per l’aprovació del pla de seguretat i salut.
Vist que l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, estableix que en el cas d’obres de les
administracions públiques, el pla de seguretat i salut en els treballs i l’informe del coordinador en matèria
de seguretat i salut, s’elevaran per a la seva aprovació a l’administració pública que hagi adjudicat l’obra.
Per tot l’exposat el PLE acorda:
1.- Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball de l’obra “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport, fase 2
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de Castellserà”, presentat pel contractista de l’obra SORIGUÉ, SAU i l’informe d’aprovació del pla de
seguretat i salut en el treball emès pel coordinador en matèria de seguretat i salut de l’obra.
2.- Formalitzar els documents preceptius previs a l’execució de l’obra.
3.- Autoritzar al contractista a iniciar l’execució de l’obra un cop formalitzats els documents preceptius
previs a l’execució de l’obra.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents
5. Aprovació, si escau, dels beneficiaris de la compensació econòmica per l’any 2019 d’acord amb
la convocatòria de retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Per la resolució del Departament de Presidència, PRE/811/2019, de 15 de març, s’obre la convocatòria per
atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats
càrrecs electes locals per a l’exercici 2019.
Segons les bases de la convocatòria, s’ha de determinar les persones electes a les quals l’Ajuntament ha
d’abonar la retribució a càrrec de la compensació que atorgar la Generalitat, per tot l’exposat,
El Ple acorda:
1.- Aprovar que la retribució de càrrec electes, sigui a favor del senyor Marcel Pujol Coll, amb la qualitat
d’Alcalde i amb una dedicació total del 100%.
2.- Tramitar la corresponent sol·licitud per la concessió d’aquesta subvenció.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
6. Resolució del recurs de reposició interposat contra les contribucions especials de les obres de
Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport, fase 2.
En data 28 de gener de 2019, el Ple de la corporació va aprovar definitivament l’acord d’imposició i
ordenació de contribucions especials, als beneficiaris de les obres de Pavimentació de l’Avinguda de
l’Esport de Castellserà: fase 2.
Publicat l’edicte d’aprovació definitiva al BOP núm. 23 de data 1 de febrer de 2019, i notificades les quotes
a satisfer individualment a cada subjecte passiu, s’ha presentat un recurs de reposició contra l’esmentat
acord.
El recurs ha esta informat per la Senyora Secretària de la Corporació, segons informe de data 18 d’abril de
2019 i que es pren com a motivació, de conformitat amb l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que diu en la seva conclusió:
3.- Conclusió:
Estimar parcialment l’al·legació núm. 1, 3 i 4 del recurs de reposició en relació:
1) La finca notificada a nom d’HEREUS DE C.B.U., s’haurà de tornar a notificar amb l’objecte tributari
correcte que correspon a la finca cadastral, 25082A004000030001YL enlloc de la finca cadastral
2538101CG3223N0001UI.
3 i 4) La finca cadastral 25082004000030001YL de titularitat segons consta al cadastre i al Registre de la
Propietat de HEREDEROS de C.B.U. és en realitat propietat del Sr. J.M.S., segons contracte de compra
venta de data 3 d’octubre de 2016 i segons ha manifestat el Sr. J.M.S. en acte de compareixença de data
25 de març de 2019.
Desestimar l’al·legació núm. 2 en relació:
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2) La finca amb referencia cadastral 2538101CG3223N0001UI ha estat legalment notificada en temps i
forma a la totalitat de propietaris. Es va notificar el 50% als HEREUS DE J.A.B., tal com constava en data
3 de desembre de 2018, al cadastre i registre de la propietat, i què un cop alterada la inscripció al cadastre
en data 19 de desembre de 2018 correspon a AM.C.L.; J.C.L.; E.C.L. i P.C.L. amb un 12,50% cadascun.
Sumat amb els següents notificats pel mateix objecte tributari; Sra. RM.C.D. amb un 16,67%, L.C.D. amb
un 16,67% i MM.C.D. amb un 16,66%, fan el total del 100% de la propietat.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent. Per l’exposat, es proposa al ple de la
corporació l’adopció dels següents acords:
1.- Estimar parcialment el recurs presentat pel senyor J.C.L., en el sentit que s’aprecia l’error en l’objecte
tributari, i per tant s’haurà de tornar a notificar de forma correcta. Així mateix, en el sentit del canvi de
titularitat de la finca cadastral 25082004000030001YL a favor del Sr. J.M.S.
2.- Notificar el present acord als interessats.
Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents.
7. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions Municipals i Europees
del dia 26 de maig de 2019.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es
realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 26 de
maig de 2019 per a les eleccions Municipals i Europees, convocades pel Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril.
Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a
cadascuna s’indica.
SECCIÓ: 1

MESA: 1

TITULARS:

SUPLENTS 1rs

SUPLENTS 2ns

PRESIDENT: X.F.G.

L.S.F.

N.B.F.

1R VOCAL: EM.R.P.

N.B.R.

M.G.S.

2N VOCAL: MC.T.P.

R.S.A.

M.R.G.

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del
mateix.
8. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte del següents decrets:
33/19 Reorientació llicència ambiental A.P.B.
34/19 Llicència obres A.P.B.
35/19 Delegació matrimoni civil.
36/19 Inici expedient compte general 2018.
37/19 Sol·licitud subvenció Programa.cat.
38/19 Llicència activitat C.F.T.
Els membres assistents al Ple se’n donen per assabentats
9.Precs i preguntes.
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.05 hores, de
la qual s’estén la present acta.
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ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 5 DE MAIG DE 2019

Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 05/2019
SESSIÓ ORDINÀRIA
DIA: 05 de maig de 2019
HORA: 16.00 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
A Castellserà, a 5 de maig de 2019, 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 l’acta anterior.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària 04/2019 de
data 29 d’abril de 2019, és aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.
2.Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
BNP Paribas
Josep Marimon
Neosalus Solutions SL
Urgell Net SA
Fusteria Prat
Eduard Segui Ferreteria SL
Jordi Poca - Ferreteria Poca
Lyreco España SA
Dossier P&M
Societat Portal de Lleida, SL
Consulting Economia Local , SL
Cansaladeria Enriqueta
Carme Vidal Folguera
La Ginesta
FCN Tàrrega
Amazon EU
Invoice
Disguard
Alfonsi SL
La Boira de Ponent, SL
Punt de Servei Xopluc, SL
Eulàlia Feliu Ràfols
ADV de Ponent
Ass. Cultural Garriguenca
Jaume Pijuan Sala
CCMA SA
Electro-Tarr SCCL
Saladrigues SL
Vunkers IT Experts SLU
Ferreteria Molinet SL
Consell Comarcal de l'Urgell
Carme Vidal Folguera

Rènting fotocopiadora
Compra de llibres per la biblioteca
Manteniment desfibril·ladors
Recollida escombraries abril
Fira de l'Hort
Material vari
Material Fira de l'Hort
Material d'oficina
Publicitat Fira Viu l'Hort
Publicitat Festa Bandoler
Comptabilitat
Festes
Festes
Festes
Medalles campionat karate
Material Fira de l'Hort
Malla de basquet
Protector pantalla mòbil
Fira de l'Hort
Publicitat Fira Viu l'Hort
Combustible vehicles
Gastro-rimes
Xerrada compostatge Fira de l'Hort
Publicitat Fira Viu l'Hort
Camins
Publicitat Fira Viu l’Hort
Brides
Revista Festa Bandoler
Telefonia i servei d'internet
Material Fira de l'Hort
Assessorament urbanístic febrer
Varis
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133,10
718,73
464,64
4.431,14
304,21
72,03
366,21
65,00
347,27
72,60
2.391,03
241,23
201,96
188,80
44,92
65,20
11,25
8,95
298,00
157,30
269,22
1.054,70
100,00
254,10
437,00
443,95
89,15
692,33
179,88
78,74
138,85
70,79

Garcam, SL
Wurth España SA
Sistemas Digitales Corporales, SL
Securitas Seguridad España SA
Carles Alsina
Godó Strategies SLU
Laiccona , SL
Endesa Energia XXI, SLU
Plandora SCP
El Pot Petit
Correus i Telègrafs
Wurth España SA
Art i So 4 gats
Xavier Badia Roig
Musicos Unidos Siglo XXI
Centre de Música Moderna i Clàssica
Campi qui Pugui Cia
Xavier Altarriba Tugues
Fleca i Pastisseria La Ginesta SL
Nextec Technological Projects SL
Gestió Publicitat Segre SLU
Jamal Salhi
Divulgació Publicitària Comercial SL
Cansaladeria Enriqueta
Carme Vidal Folguera
Jordi Borrell Alsina
Pigot-Dis SL
Eduard Segui Ferreteria SL
Jordi Ginestá Miró
Tashia SL
Cooperativa d'Ivars
Port Cantó, SL
Exclusives Era
Jordi Bosch - Tallers Bosch

Comporta de ferro
Roba de treball
Manteniment fotocopiadora
Vigilància Fira de l'Hort
Camins
Treballs Fira de l'Hort
Publicitat Fira Viu l'Hort
Analítiques d'aigua
Casal d'avis
Publicitat Festa Bandoler
Actuació Fira Bandoler
Serveis postals
Roba de treball
Concert Festa bandoler
Treballs paleta
Festa Bandoler
Festa Bandoler
Festa Bandoler
Reconstrucció vorera C/ Santa Maria
Festes i protocol
Armari escola
Publicitat festa Bandoler
Festa Bandoler
Publicitat Fira de l'Hort
Festa Bandoler
Puntaires i festa Bandoler
Festa Bandoler
Festa Bandoler
Material vari
Treballs de sega
Planta potabilitzadora
Herbicides
Festa Bandoler
Festa Bandoler
Reparació camionet

441,65
22,87
184,98
198,25
495,50
283,14
370,26
817,36
37,80
242,00
3.509,00
8,10
76,11
270,94
111,93
1.000,00
1.210,00
1.271,30
313,39
387,85
482,79
665,50
99,00
275,88
372,63
291,83
21,98
178,22
35,85
403,41
638,01
54,18
158,48
90,27
110,94

3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients número 29, 30, 31, 32 i 33/2019.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
4. Aprovació, si escau, del padró fiscal corresponents a la taxa de clavegueram, exercici 2019.
Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any 2019.
Es proposa l’adopció del següent acord :
1.- Aprovar el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2019.
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2.- El padró fiscal s’exposarà 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 estarà a disposició dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.
5. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte del següents decrets:
39/19 Autorització pagaments
40/19 Convocatòria Comissió Especial de Comptes
41/19 Aprovació calendari laboral 2019
42/19 Sobreseïment del procediment de protecció de la legalitat urbanística per obres ja executades de
caràcter manifestament il·legalitzables.
Els membres assistents al Ple se’n donen per assabentats.
6. Precs i preguntes.
No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 16.20 hores, de
la qual s’estén la present acta.

ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 12 DE JUNY DE 2019

Identificació de la sessió
NÚM SESSIÓ: 06/2019
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DIA: 12 de juny de 2019
HORA: 12.05 hores
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà
A Castellserà, a 12 de juny de 2019, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota la presidència
del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient dels membres per a la
vàlida realització de la sessió.
Es passa a resoldre els següents:
1.Aprovació, si escau, l’esborrany de l’acta anterior.
Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària 05/2019 de
data 21 de maig de 2019, és aprovada per la unanimitat de tots els membres presents.
I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 12.13 hores, de la qual s’estén la
present acta.
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