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Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full número 106, amb les actes de les sessions ordinàries de 15 de juny i 26 de juny i 23 de 

setembre de 2019. 

REGLAMENT DEIXALLERIA I ÀREA D’EMERGÈNCIA 

Tant la deixalleria com l’àrea d’emergència són dos punts que generen cert conflicte pel mal ús que en fan 

algunes persones tant del poble com de fora de Castellserà. És per això que el darrer ple municipal va 

aprovar una modificació del reglament que regeix la utilització de la deixalleria i de l’àrea d’emergència. El 

document està ara mateix a exposició pública. 

 

OBRES AL RECINTE DE LES PISCINES MUNICIPALS 

Durant aquest mes de novembre i desembre s’han programades obres per tal d’ampliar l’espai destinat al 

recinte de bar de les piscines municipals. La idea és fer un porxo amb teulada a la zona de l’actual terrassa 

que ocupi una part de l’espai actual destinat a aquest ús. Aquest porxo tindrà una teulada d’obra que a l’estiu 

farà ombra a la zona de terrassa i a l’hivern es podrà tancar perimetralment per tal de crear més espai per 

al bar. D’aquesta manera es pretén donar més servei durant els mesos d’hivern i poder així assegurar la 

viabilitat del negoci. Les obres es financen amb una important aportació de l’actual gestor i una part de 

l’Ajuntament, tenint en compte que és una millora que quedarà al recinte. 

Aquesta actuació comportarà el tall d’arbres de la terrassa i aprofitarem per plantar-ne de nous tant al recinte 

de les piscines com a la zona més propera a la terrassa per tal de que puguin fer ombra a la part que no 

quedarà coberta.  

 

PER TAL DE COMENTAR EL REGLAMENT I LES OBRES DE LES PISCINES, US CONVIDEM A LA 

REUNIÓ INFORMATIVA QUE TINDRÀ LLOC EL PROPER DILLUNS DIA 25 DE NOVEMBRE A LES 

20.00H A LA LLAR DE JUBILATS 

  CASA DE LA VILA 
 

Full informatiu núm. 106 

NOVEMBRE 2019 
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ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 15 DE JUNY DE 2019 
 

 
Identificació de la sessió 

NÚM SESSIÓ: 07/2019 

CARÀCTER: Sessió extraordinària 

DIA: 15 de juny de 2019 

HORA: 13.00 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

La Secretària dona la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió convocada per constituir la 

Corporació Municipal i per a l’elecció de l’Alcalde.  

 

Informa que l’objecte d’aquesta sessió és el de constituir el nou Ajuntament de Castellserà, a la vista dels 

resultats que es van produir el passat 26 de maig de 2019, data de celebració de les votacions per a la 

renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals.  

 

D’acord amb allò establert a la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general i al Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es procedeix en primer lloc a la constitució de la Mesa 

d’Edat, integrada pels regidors electes de major i menor edat presents a la Sala, que serà presidida pel de 

major edat, actuant com a secretari el de la Corporació.  

 

Correspon aquesta designació a les senyores Mercè Perera Folguera i Núria Boncompte Torres, nascudes 

els anys 1968 i 1997, respectivament.  

 

Per constituir la Mesa d’edat la secretària demana que la Regidora electa de major edat, senyora Mercè 

Perera Folguera, passi a ocupar la Presidència, i també la Regidora electa de menor edat, senyora Núria 

Boncompte Torres.  

 

Tot seguit passen a prestar jurament o promesa les dues regidores de la Mesa d’edat.  

 

La senyora Mercè Perera Folguera i la senyora Núria Boncompte Torres, llegeixen la fórmula del jurament o 

promesa següent:  

“PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidora 

d’aquesta Corporació, per imperatiu legal amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a 

norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per expressió democràtica de la 

voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que 

continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 

pròspera i territorialment equilibrada”.  

 

Després de la presa de possessió, la Mesa d’Edat queda constituïda de la forma següent: 

 

Presidenta: Mercè Perera Folguera, regidora assistent de major edat. 

Regidora: Núria Boncompte Torres, regidora assistent de menor edat. 

Secretària: Anna Sentís Freixinet, secretària de la Corporació.  

 

La presidenta de la Mesa d’Edat passa a comprovar les credencials dels regidors i regidores proclamats 

electes, els quals hauran de prestar el jurament o promesa.  

 

La Presidenta crida de forma individualitzada als regidors i regidores electes, per ordre alfabètic, perquè 

cada un d’ells llegeixi la fórmula de jurament o promesa.  
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Els senyors Jordi Ginesta Miró, Helena Laplana Gené, David Pradas Gené, Marcel Pujol Coll i Jordi Vicioso 

Canela, llegeixen la fórmula de jurament o promesa següent:  

 

“PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidora 

d’aquesta Corporació, per imperatiu legal amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a 

norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per expressió democràtica de la 

voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que 

continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 

pròspera i territorialment equilibrada”.  

 

A continuació, i atès que els candidats electes han formulat declaració prèvia sobre els seus béns 

patrimonials i sobre les causes de possible incompatibilitat i aquelles que els proporcionen ingressos 

econòmics, la Senyora Mercè Perera Folguera declara constituït el nou Ajuntament de Castellserà que 

integrat pels Regidors i Regidores següents: 

 

Núria Boncompte Torres  

Jordi Ginesta Miró  

Helena Laplana Gené  

Mercè Perera Folguera  

David Pradas Gené 

Marcel Pujol Coll  

Jordi Vicioso Canela  

 

La Senyora Mercè Perera Folguera diu que tot seguit que es procedeix a l’elecció d’alcalde de l’Ajuntament 

de Castellserà, de conformitat amb el procediment de votació secreta previst a l’article 196 de la Llei Orgànica 

1/1985, del règim electoral general, és a dir, a través, de paperetes que es dipositaran a la urna, essent 

escollit l’alcalde el candidat que obtingui la majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores. 

 

La Presidenta de la Mesa d’Edat manifesta que si cap d’ells obté la majoria absoluta dels vots del regidors/es 

és proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista més votada en les eleccions del passat 26 de maig de 

2019. Poden ser candidats a alcalde tots els regidors que encapçalin les llistes corresponents.  

A continuació la Senyora Mercè Perera Folguera dona la paraula a les dos formacions polítiques 

representades al consistori, per si opten a l’alcaldia, que intervindran per odre de vots obtinguts en les 

eleccions del 26 de maig, de menor a major:   

Dona a la paraula al senyor Jordi Ginesta Miró, de la Candidatura Independents per Castellserà - Acord 

Municipal (IxC-AM), que diu que no es vol presentar per alcalde.  

Tot seguit, dona la paraula al senyor Marcel Pujol Coll, de la Candidatura Junts per Castellserà (JxCAT-

JUNTS), que manifesta que si que vol optar a la elecció d’alcalde.  

Finalitzada aquestes intervencions, la senyora Presidenta de la Mesa d’Edat declara proclamades la 

candidatura següent:  

 

Marcel Pujol Coll per Junts per Castellserà.  

 

La Secretària explica que cada regidor/a disposa d’una papereta perquè hi escriguin el nom del candidat 

que voten per ser alcalde i si no hi ha escrit cap nom s’entendrà vot blanc. Així mateix manifesta que es 

consideraran nul·les aquelles paperetes en què s’escrigui el nom d’un regidor que no hagi presentat 

candidatura o què hi hagi escrit el nom de més candidats.  

 

Seguidament, els regidors i regidores procedeixen ordenadament a introduir el seu vot a l’urna, per ordre 

alfabètic.  

Finalment, dipositen el seu vot a l’urna les dues regidores de la Mesa d’Edat:  
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Es verifica el recompte de vots, el qual dona el resultat següent:  

 

Vots emesos  7 

Vots vàlids  7 

Vots nuls  0 

Vots en blanc  0 

 

La distribució dels vots dona el resultat següent:  

 

Marcel Pujol Coll             7 vots 

 

La president de la Mesa, a la vista dels resultats de l’escrutini i atès que el candidat Sr. Marcel Pujol Coll, 

encapçala la llista més votada en les eleccions del passat 26 de maig, anuncia que queda proclamat alcalde 

electe de Castellserà. 

 

Pressa de possessió:  

A continuació la Presidenta de la Mesa pregunta al senyor Marcel Pujol Coll: “Accepteu el càrrec d’alcalde 

de Castellserà?”  

El senyor Marcel Pujol Coll respon afirmativament tot seguit llegeix la fórmula de jurament o promesa del 

càrrec següent: 

 

“PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidora 

d’aquesta Corporació, per imperatiu legal amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a 

norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per expressió democràtica de la 

voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que 

continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 

pròspera i territorialment equilibrada”.  

 

La presidenta declara possessionat del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Castellserà el senyor Marcel 

Pujol Coll, li dona el bastó d’alcalde.  

 

Acte seguit el senyor Pujol Coll passa a ocupar la Presidència, alhora que es retiren les dues regidores de 

la Mesa d’Edat.  

El senyor Marcel Pujol Coll, dona la paraula al senyor Jordi Ginesta Miró que manifesta que la candidatura 

encapçalada pel senyor Pujol és la llista més votada i lògicament col·laboraran amb tot el que faci falta i vol 

aportar el seu gra de sorra. 

  

El senyor Pujol pren la paraula, que textualment diu:  

 

Demà, dia 16 de juny, farà 12 anys que vaig prometre el càrrec de regidor a l’Ajuntament de Castellserà per 

primera vegada. Vaig ser el regidor més jove d’aquella legislatura i per tant, secretari de la mesa d’edat, la 

primera responsabilitat que vaig haver d’assumir dins de l’Ajuntament. Des de llavors, han canviat 

moltíssimes coses, sobretot a nivell personal, però també ha canviat molt el nostre poble, ha canviat a millor 

per les petites aportacions que hem anat fent tots els veïns i veïnes. I com a grup polític, estem molt contents 

perquè hem contribuït tant com hem sabut a fer realitat aquests canvis i a modernitzar el nostre poble. Un 

projecte humil, de treball, transparent, proper i seriós, que a poc a poc es va convertir en un projecte de 

govern, per mirar al futur i que ens ha permès gestionar l’Ajuntament els darrers vuit anys.  

 

Com he dit en tots els discursos d’investidura que he fet fins ara, tot i que sigui jo qui llegeixi aquestes 

paraules, hi ha un fantàstic equip amb moltes ganes de treballar i esforçar-se per Castellserà. La Mercè, 

l’Helena, el Jordi, el David, la Núria, la Isabel, la Caterina, la Judit, el Roger i la Joana, així com totes aquelles 

persones que d’una forma o altra ens han ajudat, som aquest projecte. 
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Personalment vull agrair el suport que m’han donat la família i els amics tot aquest temps i sobretot en els 

moments més difícils que no han estat pocs. Especialment a la Iris, al Biel i a l’Aniol, que segueixen 

preguntant cada dia si avui a la nit hi ha reunió. Un agraïment molt especial també a totes aquelles persones 

que ens han donat suport en les eleccions. El resultat ens converteix en la candidatura que arriba a 

l’ajuntament amb més suport de la història de la democràcia a Castellserà. Rebre el 76% dels vots emesos 

i el 60% de suport del total de censats amb dret a vot és una gran satisfacció, però a la vegada, una gran 

responsabilitat. Però com hem fet aquests darrers anys, governarem per tots els castellseranins i les 

castellseranines, escoltant propostes i obrint l’ajuntament al poble. 

 

No només nosaltres serem els responsables de l’Ajuntament. Molts veïns i veïnes van donar suport al grup 

d’Esquerra Republicana que també formarà part del consistori i també tindrà les seves responsabilitats i 

haurà de treballar per Castellserà. Sabem molt bé que vol dir estar a la oposició, per això estendrem la mà 

per tal de treballar plegats, per arribar a consensos i per poder debatre en la gestió municipal totes aquelles 

inquietuds que es manifestin. I aprofito també per agrair el suport en la votació per la investidura que ha 

tingut lloc aquest matí. 

 

M’agradaria donar la benvinguda a l’Ajuntament als nous regidors, l’Helena, la Núria i el Jordi i animar-los a 

treballar plegats per un Castellserà millor. També agrair la feina feta als regidors amb els que hem compartit 

aquesta darrera legislatura i que no continuen, la Caterina, el Joan, la Judit, el Roger, la Joana i la Gemma 

i als companys que continuem la Mercè, el Jordi i el David. També vull agrair tota la dedicació, responsabilitat 

i compromís als treballadors i treballadores de l’Ajuntament amb els que els darrers 4 anys hem estat 

treballant per tirar endavant molts projectes i animar-los a seguir treballant amb les mateixes ganes que el 

primer dia. També a tots els veïns i veïnes de Castellserà que contínuament col·laboren per construir un 

poble millor i per mantenir viva la flama dels avantpassats que van creure en el nostre poble. A tots ells, per 

petita que sigui la col·laboració, moltíssimes gràcies. 

 

Una menció especial per totes les associacions del poble, amb les que tant ens hem anat reunint aquests 

anys i que treballen i col·laboren amb l’ajuntament i amb el poble sempre que se’ls hi demana. Així com a 

tots els membres de la comissió de festes i de la comissió de la fira i tots aquells col·laboradors habituals. 

 

No podem deixar de banda tampoc, la situació que vivim actualment a Catalunya. Tenim preses i presos 

polítics, tenim polítics a l’exili i estem a punt de conèixer una de les sentències judicials que marcarà la 

història del nostre país. No podem defallir, hem de seguir al costat de tots aquells que se la van jugar perquè 

poguéssim tenir un futur millor, no els podem deixar sols, perquè ens hi va la dignitat col·lectiva. 

 

Tenim una legislatura difícil per davant. Seguim amb problemes econòmics a les administracions públiques 

i els Ajuntaments no disposem de tot aquell finançament necessari per realitzar els projectes pensats, però 

treballarem com hem dit sempre amb proximitat, transparència i sinceritat per poder complir el nostre 

programa electoral que pensem que millorarà Castellserà. Els anys ens han ensenyat que cal treballar molt 

i dur, sense esperar res a canvi, però no ens cansarem, perquè creiem que Castellserà i la seva gent és 

mereix el millor. Ho farem tant bé com sapiguem, però també ens equivocarem i intentarem aprendre dels 

errors. No som perfectes ni pretenem ser-ho, volem seguir escoltant, volem seguir aprenent de tots aquells 

que ens envolten i seguim volent el millor per Castellserà. 

 

Ja per acabar dir que l’Ajuntament seguirà sent la casa de la vila, on tothom serà benvingut, escoltat i tindrem 

en compte totes les propostes que ens puguin arribar. Per nosaltres tots els veïns i veïnes són iguals i tots 

tenen els mateixos drets però també els mateixos deures. Entre tots i totes seguirem fent un Castellserà 

millor. Moltes gràcies. 

 

Acabat l’acte es fa la fotografia de tota la Corporació municipal.  

 

L’alcalde agraeix l’assistència a tothom i aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.  
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ESBORRANY D’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 26 DE JUNY DE 2019 
 

 
Identificació de la sessió 

NÚM SESSIÓ: 08/2019 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

DIA: 26 de juny de 2019 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

A Castellserà, a 26 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 el següents: 

 

1. Proposta d’aprovació del règim de sessions del Ple de la Corporació. 

Atès que cal establir el règim de sessions del ple municipal, fixant quan es faran les sessions ordinàries i 

assenyalant igualment el dia i hora de celebració.  

 

Atès el que es disposa en els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídics dels ens locals.  

 

Es proposa l’adopció del següent acord:  

 

1.- Establir el següent règim de sessions per al ple municipal:  

 

- Periodicitat dels plens ordinaris: mensual a excepció dels mesos de juliol, agost i desembre.  

- Primer Ple ordinari: 30 de setembre de 2019.  

- Dia establert: últim dilluns del mes, si fos festiu, el dilluns següent.  

- Hora: a dos quarts de deu del vespre.  

 

La periodicitat assenyalada podrà modificar-se a criteri de l’alcaldia, a la qual es faculta perquè, avanci o 

endarrereixi la convocatòria per obtenir una millor gestió en els assumptes municipals.  

 

2.- Les notificacions de la convocatòria de sessions ordinàries i extraordinàries es farà mitjançant la 

plataforma E-NOTUM a través del correu electrònic. Els regidors i regidores hauran de comunicar el correu 

al qual volen rebre les convocatòries de sessions així com les posteriors modificacions.  

 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents (5 vots a favor).  

 

2. Donar compte de la Resolució de l’alcalde, de 19 de juny de 2019, sobre nomenament de tinents 

d’alcalde.  

Es dona compte de la Resolució d’Alcaldia número 51/2019, de data 19 de juny de 2019, nomenament dels 

tinents d’alcalde d’aquesta corporació, a l’empara d’allò que disposen els articles  23.3  de la Llei 7/85, de 2 

d’abril, reguladora de les  bases de règim local; 53.2 del 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; i 46 del Reial decret 2568/1986, de 

28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals. 

 

S’ha nomenat 1r.Tinent d’Alcalde a la Sra. Mercè Perera Folguera i 2n. Tinent d’Alcalde al Sr.  David Pradas 

Gené. 
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El Ple en resta assabentat.  

 
3. Creació i composició de les àrees de treball.  

Es dona compte de la proposta de l’Alcaldia de creació de les àrees de treball i de la seva composició.  

Es proposa l’adopció dels següents acords: 

1.- Crear les àrees de treball que es relacionen a continuació amb l’assignació dels regidors responsables 

de cadascuna i l’assignació dels regidors que donaran suport a les àrees creades.  

Regidories   Regidor responsable                                          

Règim Intern   Marcel Pujol Coll                                                        

Hisenda i Economia  Marcel Pujol Coll                        

Ensenyament   Mercè Perera Folguera 

Urbanisme i Serveis  Marcel Pujol Coll                       

Medi Ambient   Jordi Vicioso Canela 

Joventut   Núria Boncompte Torres 

Sanitat    Mercè Perera Folguera 

Serveis Socials  Marcel Pujol Coll 

Esports   Jordi Vicioso Canela 

Cultura   David Pradas Gené   

Noves tecnologies  Helena Laplana Gené 

Agricultura   Jordi Ginestà Miró 

Turisme   Mercè Perera Folguera 

Participació   Helena Laplana Gené 

 

Regidors de suport a les àrees 

Hisenda i Economia  David Pradas Gené 

Ensenyament   Marcel Pujol Coll 

Urbanisme i Serveis  Jordi Vicioso Canela 

Medi Ambient   Marcel Pujol Coll 

Joventut   Helena Laplana Gené 

Sanitat    David Pradas Gené 

Serveis Socials  Mercè Perera Folguera 

Esports   Helena Laplana Gené 

Cultura   Marcel Pujol Coll 

Noves tecnologies  Núria Boncompte Torres 

Agricultura   Marcel Pujol Coll 

Turisme   David Pradas Gené 

Participació   Núria Boncompte Torres 

 

2.- Delegar a cadascun dels responsables d’àrea les facultats de direcció i gestió, s’exclouen les de caràcter 

resolutori.  

 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents (5 vots a favor). 

 

 

4. Nomenament dels representants de la Corporació als Consells Escolars i al Consell 

d’administració de la Societat Urgell Net, S.A.  

Atès que s’han de nomenar els representants al Consell Escolar del CEIP El Terrall i Consell Escolar de la 

ZER, així com el representant al Consell d’Administració de la Societat Urgell Net, S.A.  

 



8 

Es proposa l’adopció del següent acord:  

 

1.- Nomenar al Sr. Marcel Pujol Coll representat d’aquest Ajuntament als conselles escolars de l’Escola el 

Terral i de la ZER.  

 

2.- Nomenar al Sr. Marcel Pujol Coll i la Sra. Mercè Perera Folguera com a representants de la Comissió de 

seguiment de l’Escola Bressol. 

 

3.-  Nomenar al Sr. Marcel Pujol Coll representant d’aquest Ajuntament al Consell d’Administració de la 

Societat Urgell Net, SA.  

 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents (5 vots a favor). 

 

5. Designació de regidors a la Comissió Especial de Comptes.  

Atès el que es disposa en els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local, i 58 del 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. 

Es proposa l’adopció del següent acord: 

Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes als regidors Srs. David Pradas 

Gené, i Jordi Ginestà Miró.  Essent  president d’aquesta comissió el Sr. Alcalde, Marcel Pujol Coll. 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents (5 vots a favor). 

 

6. Nomenament de la comissió de delimitació municipal.  

Atès el que es disposa en l’article 28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 

i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 

de Catalunya. 

Atès que els expedients de delimitació del terme municipal de Castellserà amb els municipis limítrofs encara 

no han finalitzat i es necessari  fer el nomenament dels representants municipals a aquesta comissió. 

És proposa l’adopció del següent acord: 

Nomenar representants d’aquest Ajuntament a la comissió municipal de delimitació a : 

 Alcalde: Marcel Pujol Coll. 

 Regidors: Mercè Perera Folguera i Jordi Ginestà Miró. 

 Tècnica: Marta Aubets Fàbrega. 

 Secretària: Anna Sentís Freixinet. 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents (5 vots a favor). 

 

 

7. Nomenament del representant a la Col·lectivitat núm.6 de la Comunitat General de Regants del 

Canal Segarra Garrigues.   

Atès que l’Ajuntament de Castellserà té un representant a la Col·lectivitat núm. 6 de la Comunitat General 

de Regants del Canal Segarra Garrigues. 

 

Atès que cal ratificar o designar el representant a aquesta col·lectivitat. 

És proposa l’adopció del següent acord: 
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1. Ratificar com a representant d’aquest Ajuntament a la Col·lectivitat núm. 6 de la Comunitat General de 

Regants del Canal Segarra Garrigues a la regidora Mercè Perera Folguera.  

2. Comunicar aquest nomenament a la Comunitat General de Regants del Canal Segarra Garrigues. 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents (5 vots a favor). 

 

8. Proposta per la fixació de retribucions i indemnitzacions als membres de la Corporació. 

Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i Règim local de Catalunya , els membres de les Corporacions Locals tenen 

el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de dedicació 

exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de 

la Corporació, en concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats 

dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del càrrec. 

Vist el decret 69/2008 d’1 d’abril, pel qual es  regula d’un sistema de compensacions econòmiques a favor 

dels Ajuntaments Catalans perquè abonin retribucions als càrrecs electes locals que exerceixen el seu càrrec 

en règim de dedicació exclusiva o parcial. 

Es proposa l’adopció del següent acord: 

1.-  Establir que, amb efectes del dia 15 de juny de 2019  el Sr. Marcel Pujol Coll, Alcalde, continuarà exercint 

el càrrec d’alcalde, en règim de  dedicació exclusiva i d’alta al règim  corresponent de la Seguretat Social, 

assumint l’Ajuntament el pagament de les quotes empresarials. 

La retribució anual bruta inclou dotze mensualitats i continuarà essent la mateixa  de la legislatura anterior, 

disset mil cinc-cents cinc euros amb setanta dos cèntims. 

2.- Es fixen les indemnitzacions següents: 

Per reunions que impliquin la pèrdua de mig dia de feina: 25,00 € 

Per reunions que impliquin la pèrdua d’un dia de feina: 50,00 € 

Desplaçaments amb vehicle propi: 0,19 €/km 

Desplaçaments amb transport públic – segons factura 

Àpats – segons factura 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents (5 vots a favor). 

 
9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, decret 28/2019 d’aprovació de la liquidació corresponent a 

l’exercici 2018.  

Vist que, en compliment d’allò que disposa els articles 198 i 210 de la LCSP, el director de l’obra ha emès la 

certificació final i única de l’obra de “Pavimentació de l’Av. de l’Esport, 2a fase”.  

 

Atès que aquesta certificació comprensiva de les obres executades durant els mesos d’abril, maig i juny de 

2019. 

Es proposa els següents ACORDS:  

1.- Aprovar la certificació d’obres final del projecte de “Pavimentació de l’Av. de l’Esport, 2a fase”, per un 

import de 100.208,96 euros, amb càrrec al pressupost 2019.  

2.- Trametre la certificació a la Diputació de Lleida per tal que tramitin el pagament de la subvenció.  
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El Sr. Jordi Ginestà Miró manifesta que s’absté perquè no coneix el projecte.  

El Sr. Marcel Pujol Coll diu que el projecte està aprovat des de l’any 2009.  

La Sra. Secretària diu que tots els expedients estan a disposició dels regidors a secretaria i què així es fa 

constar a les convocatòries dels Plens.   

Sotmès a votació s’aprova per 4 vots a favor (Marcel Pujol Coll, David Pradas Gené, Núria Boncompte Torres 

i Helena Laplana Gené) i una abstenció (Jordi Ginestà Miró).  

 
 
10. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.  

 

Jaume Pijuan Sala Treure aigua de la fossa de la deixalleria 41,80 

M Alba Minguell Cardeñes Agenda cultural març-abril 138,86 

Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 257,00 

Würth España SA Abono roba de treball -562,65 

Ares Soluciones de Identificación Etiquetes biblioteca 43,56 

Würth España SA Roba de treball 34,49 

Eduard Segui Fontaneria SLU Jardins 6,74 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Romà Infraestructures i Serveis SAU Pavimentació Av. Esport 1a fase 3.353,37 

Brot 72, SL Festa bandoler 484,00 

Martínez Montoliu, SCP Butlletes municipals 2019 234,74 

Gefa Preven, SL Prevenció riscos laborals 510,61 

Tendals Sangrà SL Ullets pancarta puntaires 9,68 

Consorci Gestió dels Residus Urbans Cànon residus mes d'abril i maig 2.654,87 

Xavier Garulo, SL Lloguer taules, cadires i escenari 776,82 

Ramona Tehas Vall Desplaçaments curs formació 19,00 

Consell Comarcal de l'Urgell 
Assessorament urbanístic març 277,70 

Big Bag de sal 147,50 

Hermes Comunicacions SA El Punt Avui 663,33 

Telefónica Mòbils SA Telefonia mòbil 7,74 

Securitas Direct Manteniment alarma mes de juny 43,60 

Electro-Tarr SCCL Enllumenat públic i piscines 211,39 

Anivellacions Jacint Alsina Camins 401,12 

Lyreco España SA Material oficina 74,34 

Eduard Segui Ferreteria SL Festa Bandoler 69,97 

Exclusives Era Productes de neteja 81,68 

Tashia SL Planta potabilitzadora 298,51 

Gas Natural Redes GLP, SA 
Consultori mèdic 192,21 

Escoles El Terrall 450,36 

Fidela Plana Ribe Pintura piscines municipals 111,99 

Urgell Net SA Recollida escombraries maig 4.431,14 

Agroqueralt SCCL Fira de l'Hort 150,70 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 184,98 

Vunkers IT Experts SLU Telefonia i servei d'internet 177,27 

Clidom Energy SL 
 
 
 
 

Consultori mèdic 80,09 

Deixalleria 69,73 

Enllumenat públic - C/ Ponent 416,37 

Camp de futbol 327,17 

Piscines 424,59 
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Clidom Energy SL 

Ajuntament 172,30 

Enllumenat públic - C/ Urgell 704,45 

Enllumenat públic - Dr. Borrell 414,24 

Local dones 41,24 

Sala de vetlla 94,71 

Biblioteca 310,00 

Escola El Terrall 281,46 

Correus i Telègrafs Serveis postals 60,86 

Ferreteria Molinet SL Material exposició 24,09 

Tashia SL Planta potabilitzadora 1.316,77 

Societat Portal de Lleida, SL Publicitat Festa Viu l'hort 72,60 

Hidrolleida SA Manteniment enllumenat 764,74 

Clidom Energy SL 
Enllumenat públic - C/ Urgell 815,49 

Planta potabilitzadora 165,78 

Endesa Energia XXI, SLU Casal d'avis 78,21 

Muntatges Mero SLU Festes 58,81 

Strategies Godó Publicitat Festa Bandoler 396,88 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Associació Alba Rentat de roba 48,76 

Novoquimica Ecològica SL Manteniment piscines 1.866,28 

Gefa Preven, SL Vigilància de la salut 415,00 

Jordi Bosch - Tallers Bosch Reparació camió i compressor 333,32 

Federació de Municipis de Catalunya Quota associat 2019 165,90 

Cooperativa d'Ivars Herbicides 88,55 

Sebastià Folguera Manuel Sulfatar arbres 852,50 

Gas Natural Redes GLP, SA Camp de futbol 297,72 

Plàstics Tàrrega, SL Material piscines 54,93 

Sorigue SAU Pavimentació Av. de l'esport - Fase 2 100.208,96 

Josep Marimon Gabernet Compra de llibres per la biblioteca 500,81 

Clidom Energy SL Planta potabilitzadora 49,82 

Castellserà Càtering Menús festa Bandoler 118,80 

Castellserà Càtering Dinar taula eleccions 28/04/2019 49,50 

T-Quatre Tancaments SLU Reparacions escola El Terrall 154,88 

Puig Navàs, SL Neteja poliesportiu 165,77 

Punt de Servei Xopluc, SL Combustible vehicles 83,00 

 
 
11. Aprovació de permisos d’obres. 

Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 

Expedient 34/2019 

Expedient 35/2019 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents (5 vots a favor). 

 

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 23 DE SETEMBRE DE 2019 
 
 

Identificació de la sessió 

NÚM SESSIÓ: 09/2019 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

DIA: 23 de setembre de 2019 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

A Castellserà, a 26 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 i abans d’iniciar la sessió, el Sr. Alcalde manifesta la necessitat d’incloure dos 

nous punts en l’ordre del dia, relatius als següents assumptes:  

 

- Proposta de modificació, si escau, dels beneficiaris de la compensació econòmica per l’any 2019, 

d’acord amb la convocatòria de retribucions a determinats càrrecs electes.  

- Autorització compatibilitat d’activitat privada de la regidora Núria Boncompte Torres.  

 

D’acord amb el que disposen els articles 103.3 del Reial Decret legislatiu 2/2003, de 18 d’abril, pel qual 

s’aprova el TRLMRLC i 82.3 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el ROF, el Ple 

ratifica la urgència del assumpte i s’acorda ampliar l’ordre del dia amb el punts 10 i 11, passant el punt de 

precs i preguntes al número 12.  

 

Es passa a resoldre els següents: 

 

1. Aprovació, si escau, l’esborrany de l’acta anterior. 

Sotmesa que han estat ficades en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió extraordinària 06/2019, 

de 12 de juny de 2019, Sessió extraordinària 07/2019, de 15 de juny de 2019 i sessió extraordinària de 26 

de juny de 2019, són aprovades per la unanimitat de tots els membres presents.  

 

 

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 

 

Eduard Seguí Ferreteria SL Material vari 120,77 

Juan José Ferrer Garcia Festa Major - Jocs gegants de fusta 598,95 

Limpiezas Pirineo SL Netejar escola municipal i la garuta 899,88 

Informàtica i Mes 2012 SCP Teclat, targeta i lector 84,65 

Hidro-Carrera SL Netejar canonada general escoles 748,00 

Associació Cultural Dos per Quatre Actuació Montserrat Canela música tradicional 800,00 

Urgell Net SA Recollida escombraries agost 4.431,14 

Punt de servei Xopluc SL Combustible vehicles 112,91 

Fidela Plana Ribe Pintura camp de futbol 216,83 

Lyreco España SA Material oficina 128,99 

Consulting Economia Local , SL Comptabilitat municipal 2n trimestre 968,00 

Jordi Asensio Vernet Reparacions escola El Terrall 142,18 

Clidom Energy SL 

Deixalleria 65,17 

Potabilitzadora 362,44 

Pavelló 104,07 

Ajuntament 212,49 

Enllumenat públic - C/ Urgell 766,32 

Enllumenat públic - C/ Ponent 438,71 
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 Clidom Energy SL 
  
  
  

Consultori mèdic 107,52 

Local dones 33,12 

Enllumenat públic - Av. Dr. Borrell 426,37 

Garuta 329,81 

Sala de vetlla 97,96 

Piscines 1.638,10 

Camp de futbol 321,44 

Escola El Terrall 208,46 

Hidrolleida SA Compra d'arquetes i comptadors 4.707,34 

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

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 184,98 

Antonio Colomines SLU Voreres carrers 47,54 

Associació Alba Treballs neteja 7,50 

Correus i Telègrafs Serveis postals 155,50 

Vunkers IT Experts SLU Telefonia i servei d'internet 177,98 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Jacint Alsina Condal Connexió aigua 203,28 

Elisenda Franquet Rellotges ceràmica festa niu de la 3a edat 308,00 

Tallers Jordi Bosch Utgés Reparació camió 262,34 

Jordi Asensio Vernet Muntar arquetes d'aigua carrer 317,24 

Josefina Rubio Collados Clavegueres 3,41 

Endesa Energia XXI, SLU Casal d'avis 76,87 

Consell Comarcal de l'Urgell Lloguer tarima i cadires festa major 1.021,24 

Flyeralarm SL Cartells 87,63 

Eduard Segui Ferreteria SL Material vari 68,24 

Consorci Gestió dels Residus Urbans Cànon residus mes de juliol i agost 2.979,67 

Producció Mumusic Circus SL Castellserà de Nit 1.361,25 

Pianos Catalunya, SL Lloguer piano 907,50 

Pere Toro Chinchilla Castellserà de Nit 559,60 

 

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: núm. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 i 48/2019 

 

Després de revisar els expedients el regidor Jordi Ginestà pregunta al Sr. Alcalde per quin motiu en 

l’expedient 47/2019 no hi ha pressupost de l’obra.  

 

El Sr. Marcel Pujol, alcalde, explica que es tracta de pintar una façana d’un habitatge i que es troba exempt 

de pagar l’ICIO.  

 

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

 

4. Aprovació definitiva, si escau, del Compte General corresponent a l’exercici 2018. 

Identificació de l’expedient: 3.2.1/24 

 

Expedient d’aprovació del Compte General 2018. 
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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.  

 

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 
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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. 

 

ES PROPOSA.- 

 

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2018, integrats pels següents 

documents comptables: 

 

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 6.837.568,40 euros, un passiu de 6.837.568,40 i 

un resultat econòmic de l’exercici de -291,83 euros. 
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- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de 203.579,53 euros, 

unes obligacions pendents de pagament de 19.087,96 euros, i un resultat pressupostari ajustat de 19.606,35 

euros. 

 

- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, es parteix d’un 

patrimoni net de 6.537.640,39 euros i al final de l’exercici hi ha un patrimoni net de 6.642.901,14 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 287.635,22 euros i s’arriba a unes existències finals de 

239.222,03 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 239.222,03 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 

2018, a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes. 

 

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

 

5. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdit núm. 3/2019, corresponent al pressupost de 

l’exercici 2019. 

 

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

 

Ingressos:  

 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

461.10 Subv. Diputació de Lleida Petits Bandolers 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

 

TOTAL MAJORS INGRESSOS: 3.000,00 euros.  

 

Les despeses són les següents:  

 

Despeses que cal finançar:  

 

1/ Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

619.00.1532 Pavimentació camí Creueta i Agramunt 48.816,86 € 1.174,80 € 49.991,66 € 

450.00.941 Conveni departament d’ensenyament 36.000,00 € 1.937,16 € 37.937,16 € 
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226.09.338 Festes Populars i cultura 60.000,00 € 3.000,00 € 63.000,00 € 

 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS: 6.111,96 euros.  

 

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

 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta  
baixa 

Consignació 
definitiva 

619.02.1532 Pintura pas de vianants 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

623.01.342 Aparell neteja piscina 3.3000,00 € -174,80 € 3.125,20 € 

500.00.929 Fons de contingència  20.000,00 € -1.937,16 € 18.062,84 € 

 

TOTAL BAIXES I ANUL·LACIONS: - 3.111,96 euros. 

 

b) L’alcalde ha resol iniciar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit, nous 

ingressos i baixes i anul·lacions de partides de crèdit, així com encarregar a la secretaria intervenció l’emissió 

dels informes corresponents.  

 

c) La Secretària ha emès informes en relació a la tramitació de l’expedient.  

 

d) 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. 
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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. 

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 suplement de crèdit, majors ingressos i baixes i anul·lacions per al 

pressupost del present exercici, d’acord amb el següent detall:  

 

Ingressos:  

 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Modificació Consignació 
definitiva 

461.10 Subv. Diputació de Lleida Petits Bandolers 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

 

TOTAL MAJORS INGRESSOS: 3.000,00 euros.  

 

Les despeses són les següents:  

 

Despeses que cal finançar:  
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1/ Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

619.00.1532 Pavimentació camí Creueta i Agramunt 48.816,86 € 1.174,80 € 49.991,66 € 

450.00.941 Conveni departament d’ensenyament 36.000,00 € 1.937,16 € 37.937,16 € 

226.09.338 Festes Populars i cultura 60.000,00 € 3.000,00 € 63.000,00 € 

 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS: 6.111,96 euros.  

 

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

 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta  
baixa 

Consignació 
definitiva 

619.02.1532 Pintura pas de vianants 1.000,00 € -1.000,00 € 0,00 € 

623.01.342 Aparell neteja piscina 3.3000,00 € -174,80 € 3.125,20 € 

500.00.929 Fons de contingència  20.000,00 € -1.937,16 € 18.062,84 € 

 

TOTAL BAIXES I ANUL·LACIONS: - 3.111,96 euros 

 

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

edicte al tauler d’anuncis i al BOP. 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 pública, per resoldre-les.  

 

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

assentaments.  

 

Quart.- Remetre còpia a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma. 

 

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

 

6. Aprovació, si escau, del projecte d’arranjament del camí “la Quadra” amb àrid reciclat al terme 

municipal de Castellserà.  

 

Antecedents de fet.- 

 

Atesa la necessitat de realitzat l’obra d’arranjament del camí de la “Quadra” amb àrid reciclat. Aquest camí, 

de força trànsit agrícola i veïnal, està deteriorat i en mal estat de conservació.  

 

Sol·licitada la redacció del projecte per a la realització d’aquesta actuació al Estudi Bonaire, SLP i vist el 

projecte redactat pel Sr. Santiago Sindreu, amb un pressupost per contracta de 37.384,87€. 

 

Fonaments de dret.-  

 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

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

febrer de 2014. 

 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

de Catalunya.  

 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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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. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte tècnic de l’obra d’arranjament del camí de la Quadra amb àrid reciclat 

al terme municipal de Castellserà, amb un pressupost de 30.896,59 euros i 6.488,28 euros d’I.V.A.  

 

Segon.- Obrir un termini d’informació pública de trenta dies mitjançant anunci publicat al tauler municipal i al 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida.  

 

Tercer.- Considerar definitivament aprovat el projecte si un cop transcorregut el període d’informació pública, 

es constat que no s’han presentat al·legacions. En altre cas, es resoldran les al·legacions en l’acord exprés 

d’aprovació definitiva.  

 

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

 

 

7. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de la Ordenança fiscal núm.16 reguladora de la taxa 

d’expedició de documents administratius.  

Per Provisió de l’Alcaldia de data 9 de setembre de 2019 es va acordar iniciar l’expedient de modificació de 
les ordenances fiscals vigents de la taxa d’expedició de documents administratius.  
 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus articles 
15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març 
estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el 
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’impost  
 
Vist l’informe d’impacte de l’ordenança 
 
Per tot això, el Ple acorda per majoria absoluta l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
Primer.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de  2020  i següents la modificació de l’Ordenança fiscal 
núm. 16, reguladora de la taxa d’expedició de documents públics.  
 
El text de l’article/es de l’Ordenança  que es modifica es:  
 
Article 5.- Beneficis fiscals 
 
Estaran exempts del pagament de les taxes per expedició de documents administratius, en qualsevol dels 
seus epígrafs, les entitats sense ànim de lucre amb domicili fiscal al municipi de Castellserà.  
 
Article 6. Quota tributària 
 

1. La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà segons la naturalesa dels 
documents o expedients que s’han de tramitar, d’acord amb les tarifes següents:  
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Epígraf 1. Censos de població d’habitants EUROS 

1.Certificacions d’empadronament 2,00 

2.Certificats de convivència 2,00 

Epígraf 2. Certificacions  

3.Certificació de documents 2,00 

3.Altres certificacions 3,00 

4.Diligències de confrontació de documents (per cada document) 1,00 

Epígraf 3. Tràmits cadastrals (PIC)  

1. Certificació literal per immoble/parcel·la 4,00 

2. Certificació descriptiva i gràfica per immoble/parcel·la 6,00 

Epígraf 4. Documents expedits o estesos per les oficines municipals  

1. Per cada document que s’expedeixin en fotocòpia 
a) DIN A-3 (cada cara)  
b) DIN A-3 (cada cara) en color 
c) DIN A-4 (cada cara) 
d) DIN A-4 (cada cara) en color 

0,20 

0,50 

0,10 

0,30 

2. Fax per cada full 0,50 

3. Tramitació de la proposta d’informe per a documentar la integració o 
l’arrelament social 

15,00 

4. Informe d’adequació d’habitatge per al reagrupament 30,00 

Epígraf 5. Documents relatius al serveis d’urbanisme   

1. Per cada expedient de declaració de ruïna d’edificis 75,00 

2. Per cada informe sobre consulta urbanística o sobre possibilitat d’edificació 
sol·licitada per particulars 

40,00 

3. Per cada informe de declaració d’obra nova sol·licitada per a la inscripció en 
el Registre de la Propietat 

75,00 

4. Per cada informe certificat 50,00 

5. Llicència o verificació de comunicacions prèvies de primera ocupació d’edificis 
i instal·lacions 

75,00 

6. Per cada expedient de concessió d’instal·lació de rètols 20,00 

7. Obtenció de cèdula urbanística 20,00 

8. Llicència de primera ocupació: 
Habitatges unifamiliars 
Habitatges plurifamiliars 
Per cada pis dels habitatges plurifamiliars 

 
50,00 
50,00 
25,00 

9. Expedició de llicències de segregació, parcel·lació i divisió horitzontal 50,00 

10. Expedició de llicència d’obertura d’establiments exclosos de la Llei ambiental 70,00 

11. Llicències d’obres 
a) Sotmeses a règim de comunicació prèvia  
b) Obres sense projecte tècnic i no sotmeses al règim de comunicació prèvia 
c) Obres amb projecte tècnic 

 
25,00 
30,00 
50,00 

12. Expedients de caducitat, renúncia, pròrroga, modificació i canvi de titularitat.  20,00 

13.  Inspecció final d’obra comunicada 20,00 

14. Certificat Urbanístic 60,00 

15. Expedient de llicència ambiental  250,00 

16. Altres expedients no inclosos als apartats anteriors 50,00 

 
Segon.  Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2020 i següents 
es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels  articles que hagin estat objecte de modificació i que facin 
referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament. 
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Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el 
termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, 
en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre de les modificacions 
efectuades. 
 
Sotmès a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents. (7 vots a favor).  
 

 

8. Acord per la elecció del Jutge de Pau titular i substitut. 

Atès que els càrrecs de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut han estat anunciats mitjançant edicte 
que es va inserir al taulell d’anuncis de l’Ajuntament, a la seu electrònica i publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida núm. 120 de data 21 de juny de 2019, amb un període d’exposició pública de 20 dies 
hàbils.  
 
Atès que durant aquest termini s’han presentat dues sol·licituds, una per a cada càrrec.  
 
Es proposa d’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Procedir a l’elecció del Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut d’aquest municipi i elegir per 
aquests càrrecs a:  
 
Jaume Fité Utgés, Jutge de Pau titular.  
Sebastià Fusté Ortiz, Jutge de Pau substitut.  
 
Segon.- Fer constar que reuneixen les condicions de capacitat i compatibilitat per als càrrecs esmentats.  
 
Tercer. Fer tramesa d’aquest acord al Tribunal superior de Justícia de Catalunya 
 
Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents (7 vots a favor).  
 
 
9. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, 
Es dona compte del següents decrets: 
 
43/19 Adjudicació contracte menor subministrament. 
44/19 Modificació de crèdit número 2/19 de generació de crèdit per nous ingressos. 
45/19 Contractació personal laboral. Socorristes piscines municipals. 
46/19 Convocatòria Ple Constitució Ajuntament. 
47/19 Sol·licitud subvenció adquisició llibres biblioteca. IEI. 
48/19 Autorització de pagaments. 
49/19 Llicència urbanística d'usos i obres provisionals. J.B.A. 
50/19 Llicència activitat. J.B.A. 
51/19 Nomenament tinents alcalde. 
52/19 Convocatòria Ple Cartipàs. 
53/19 Sol·licitud subvenció equipaments culturals (béns mobles) IEI Mobiliari biblioteca. 
54/19 Sol·licitud subvenció equipaments culturals (béns mobles) IEI Cadires. 
55/19 Sol·licitud d’atorgament de subvenció directa per a inversions financerament sostenibles.  
56/19 Contractació personal laboral. Auxiliar administrativa biblioteca per IT. 
57/19 Contractació pòlissa cancel·lació festa major i autorització de pagaments. 
58/19 Sol·licitud subvenció llar d'infants 2017-2018. 
59/19 Contractació peó brigada. 
60/19 Increment retribucions juliol 2019. 
61/19 Autorització de pagaments. 
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62/19 Aprovació despesa conveni del pla experimental de primer cicle d’educació infantil 2019-2020. 
63/19 Aprovació padrons taxa de cementiri 2019 i aigua primer semestre 2019. 
64/19 Inici procediment sancionador per Infracció del Reglament regulador del servei d’abastament 
d’aigua potable. 
65/19 Incoació expedient de baixes per inclusió indeguda al padró d'habitants. 
66/19 Incoació expedient de baixa per caducitat al padró d'habitants. 
67/19 Autorització de pagaments. 
68/19 Línies fonamentals del pressupost 2020. 
69/19 Llicència d'obres majors Ramon Areny Cercós expedient 10/2019. 
70/19 Delegació matrimoni civil. 
71/19 Autorització pagaments. 
72/19 Sol·licitud subvenció agència residus de Catalunya. Tancament abocador incontrolat. 
73/19 Devolució de fiança de gestió de residus de la llicència d’obres 20/2018. 
74/19 Inici expedient modificació de crèdit 3/2019. 
 
Els membres assistents al Ple se’n donen per assabentats. 
 
 
10. Proposta de modificació, si escau, dels beneficiaris de la compensació econòmica per l’any 2019, 

d’acord amb la convocatòria de retribucions a determinats càrrecs electes.  

Vist que el Senyor Marcel Pujol Coll, en data 1 d’octubre de 2019, passarà a ocupar un lloc d’assessor a la 

Diputació de Lleida incompatible amb la compensació econòmica per determinats càrrec electes, segons el 

decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favors del 

ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals i la RESOLUCIÓ 

PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels 

ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l'exercici 2019.  

 

Atès l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 53/1984, de 

26 de desembre, d’Incompatibilitats de Personal al servei de l’Administració Pública, es proposa la 

modificació dels beneficiaris de l’esmentada compensació.  

 

Es proposa l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-  Establir que, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019 sigui la regidora Sra. Núria Boncompte Torres, 

beneficiaria de l’esmentada compensació econòmica, que exercirà el seu càrrec en règim de dedicació 

exclusiva, i d’alta al règim  corresponent de la Seguretat Social, assumint l’Ajuntament el pagament de les 

quotes empresarials. 

 

La retribució anual bruta inclou dotze mensualitats i continuarà essent la mateixa de la legislatura anterior, 

disset mil cinc-cents cinc euros amb setanta dos cèntims. 

 

El Regidor, Sr. Jordi Miró manifesta que ell sempre ha pensat que està molt bé destinar el sou a l’Alcalde 

però no està d’acord en què es gasti diners amb la Seguretat Social que a l’any són uns 5.000 euros i amb 

tota la legislatura això suposa uns 20.000 euros. Creu que amb aquests diners es poden fer moltes coses 

pel poble.  

 

L’Alcalde, Sr. Marcel Pujol explica que en les legislatures passades abans que entressin a l’equip de govern 

es gastaven més de 12.000 euros anuals i per això van optar per eliminar tots els conceptes i sol cobrar el 

de la subvenció.  

 

Sotmès a votació s’aprova per majoria absoluta, sis vots a favor i un vot en contra (Sr. Jordi Miró). 
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11. Autorització compatibilitat activitat privada regidora Núria Boncompte Torres.  

Vist la petició efectuada per la Regidora Sra. Núria Boncompte Torres, sol·licitant la declaració de 

compatibilitat entre la seva condició de Regidora d’aquest Ajuntament amb l’exercici d’una activitat privada, 

per compte aliè, consistent en la gravació d’audiovisuals en matèria esportiva amb una dedicació horària en 

cap de setmana i que no té relació amb l’activitat municipal.  

 

Atès que la Sra. Boncompte Torres va prendre possessió com a Regidora d’aquest Ajuntament en la sessió 

constitutiva celebrada el dia 15 de juny passat i a partir de l’1 d’octubre de 2019, exercirà el seu càrrec en 

aquesta Corporació en règim de dedicació exclusiva, percebent per això les retribucions establertes per 

aquest Ple, per import de 17.505,72 euros anuals.  

 

Atès el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la 

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats de Personal al servei de l’Administració Pública, es 

proposa al Ple el següent acord:  

 

Primer.- Declarar la compatibilitat entre la condició de Regidora d’aquest Ajuntament de la senyora Núria 

Boncompte Torres, amb l’exercici d’una activitat privada.  

 

Segon.- Comunicar aquest a la interessada, pel seu coneixement i efectes 

 

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

 

 

12. Precs i preguntes.  

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.00 hores, de la 

qual s’estén la present acta. 

 


