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Març 2015

Benvolguts veïns i veïnes,

Us fem arribar el full número 86, amb les actes dels plens ordinaris dels mesos de desembre i gener.
ZONA PICNIC PANTÀ

Durant les darreres setmanes s’ha estat treballant per obrir l’espai de la zona de picnic del costat del pantà
i adequar-la per tal que es pugui utilitzar com a zona d’esbarjo. S’han arranjat els elements que hi havia i
s’han instal·lat tres taules amb bancs.

Creiem que és bo que els veïns i veïnes puguem gaudir d’un espai com aquest i és per això que us
demanem a tots els que l’utilitzeu que el respecteu i el deixeu en bon estat un cop utilitzat. També que en
la mesura que us sigui possible, us emporteu les deixalles que feu.

ANIMALS DE COMPANYIA

Des del cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya, s’està duent a terme una campanya de
comprovació de la correcta identificació dels animals de companyia per evitar-ne la pèrdua o
l’abandonament.

Us recordem que tothom que tingui animals de companyia (gossos, gats i fures), els ha d’inscriure al
registre municipal i han d’estar obligatòriament identificats mitjançant microxip. Els animals s’han de
registrar com a màxim tres mesos després del seu naixement o bé 30 dies després de la seva adquisició
(compra, regal o troballa). Els Agents Rurals poden multar en cas que els animals no estiguin registrats
correctament i és per això que us demanem que feu el registre el més aviat millor en cas que no el tingueu
fet.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE DESEMBRE DE 2014

Castellserà, 29 de desembre de 2014.
A les vint-i-una hores i cinc minuts s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació prèvia
convocatòria, amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
M. MERCÈ PERERA i FOLGUERA; DAVID PRADAS i GENÉ; JORDI VICIOSO i CANELA; ISAAC
MARTÍNEZ i CASTRO; JOSEP M. CASALS i BRESCÓ; ARMENGOL VIDAL i FOLGUERA; i ELISABETH
SANABRIA i LLONCH.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència el regidor: David Barbero Trullols.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-quatre de novembre
de dos mil catorze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el següents pagaments:

Telefònica SAU

Biblioteca

231,72

Ajuntament

105,45

Consultori mèdic

101,40

Fax ajuntament

65,02

Llar d’infants

55,83

Urgell Net SA

Escombraries octubre

Marcel Pujol Coll

Desplaçaments alcaldia

Gestió Publicitat Segre SLU

Publicació edictes

Ortoweb Medical, SL

Compra de tensiòmetre

Diputació de Lleida

Bestreta anualitat 2014 centre integrat

Ajuntament de Castellserà

Nomines novembre

Carles Alsina

Camins

4.816,03
74,45
314,60
66,50
2.694,07
11.111,69
851,40

Reparacions d’aigua

44,00

Repsol Butano SA

Gas escoles

Antonio Colomines SLU

Material local assoc de dones

Entorn Urbà, SL

Papereres

848,21

Musical Mollerussa

Reparació altaveu

133,20

Germans Balagué, SL

Material voreres

304,92

Material vari

117,22

Eduard Segui Ferreteria, SL
Severn Trent

Deixalleria

510,86
7,08

58,18

Potabilitzadora
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696,66

Hospital Veterinari de l'Urgell

Sacrificar gos abandonat

Electro-Tarr, SCCL

Material elèctric

12,98

Flyeralarm

Postal de Nadal

58,59

Tresoreria Seguretat Social

Seg. Social octubre

Bastos Medical, SL

Compra material mèdic

Oficentre SCCL

Material oficina

Jympa Maquinaria Agrícola

Material esportiu

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament urbanístic setembre - octubre

Mats Informàtica

Material informàtic

74,42

Fuel Iberia

Gasoil ajuntament

741,00

Hores guarderia

167,28

Ramona Tehas
Carles Alsina
Solteco Madera Plàstica, SL
Construccions Fercan SCP

Desplaçaments novembre

144,00

6.113,04
39,22
128,85
8,32
339,41

7,60

Cementiri

220,00

Carrers

671,00

Taules picnic i bancs
Rampa biblioteca
Arreglar vorera pastisseria

3.089,61
484,00
1.754,50

Agencia Catalana de l'Aigua

Cànon aigua 1r semestre 2014

Medinet Clínic SL

Compra material mèdic

Xavier Fabregat Giribet

Retorn impost construcció habitatge

Caixa Rènting SAU

Rènting centraleta

Telefònica SAU

Targeta enllumenat públic

40,23

Pepita Goixart

Desplaçaments secretaria

26,60

Magda Vilapriño

Desplaçaments bibliotecària

23,50

Carrers
Anivellacions Jacint Alsina
Vicent Solé Mobiliari

Endesa Energia XXI, SLU

209,55
1.666,30
161,97

572,00

Cementiri

44,00

Camins

440,00

Compra cadira oficina

182,71

Consultori mèdic

Endesa Energia SAU

13.626,86

-332,36

Biblioteca

400,80

Deixalleria

213,18

Camp de futbol

482,52

Sala de vetlla

171,01

Escola El Terrall

430,17

La Panera

64,09

Enllumenat públic - C/ Urgell

2.004,96

Telefònica SAU

Ascensor biblioteca

17,40

Corp. Alimentària Guissona SA

Estrenes de Nadal

127,42

Pastisseria Jordi Montserrat

Donants de sang

Carme Vidal Folguera

Estrenes de Nadal

156,00

Cansaladeria Enriqueta

Estrenes de Nadal

83,85

Consell Comarcal de l’Urgell

Assessorament informàtic abril - juny

56,87
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50,00

3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Miquel Martínez Castro - Obres menors a l’Av. Catalunya, 14.
Jordi Borrell Alsina - Obres menors al camí de Tarassó i pintar façana al camí Dipòsits, 3 i 5.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells
4. Acord per la correcció d’una errada material detectada a l’alineació de l’Av. Esport (tram nord)
del POUM de Castellserà.
Atès que el planejament vigent al municipi és el POUM aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida en sessió de data 17 de maig de 2012 i publicat a efectes d’executivitat en el DOGC
núm. 6281 de data 27 de desembre de 2012.
Atès que s’ha detectat una errada material en els plànols d’ordenació del sòl urbà, concretament a
l’Avinguda de l’Esport, que es vol corregir als efectes de disposar del document correcte i amb garantia
legal.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Esmenar la errada detectada als plànols d’ordenació del sòl urbà, concretament a l’Avinguda
Esport, canviant l’alineació d’aquesta Avinguda adaptant-la a la realitat física existent (edificis existents i
tanques), quedant en una amplada de 12 metres en tota la seva longitud.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per tal que faci les
correccions corresponents si s’escau i ho considera oportú.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Acord per l’adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014.
Atès el conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb què s’estableix el
Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014.
Es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- L’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014.
Segon.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licitar a la Diputació de Lleida un
pagament per import de 22.423,72 €, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té amb la Generalitat
de Catalunya corresponents al Fons de Cooperació Local (FCL) - ajuntaments en data de 30 de setembre
de 2014.
Tercer.- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet els drets de
cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per quedar alliberada
del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
Quart.- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència Financera
Local 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb
contractistes, concessionaris i altres proveïdors.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2015, plantilla de personal i bases d’execució del
pressupost.
Atès que ha estat elaborat el Pressupost Únic per l’exercici de 2015.
Atès que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Atès que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015 d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols
és el següent:
INGRESSOS
A OPERACIONS NO FINANCERES
A1 OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Impostos directes
Capítol 2
Impostos indirectes
Capítol 3
Taxes i altres ingressos
Capítol 4
Transferències corrents
Capítol 5
Ingressos patrimonials
A2 OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 7
Transferències de capital
TOTAL INGRESSOS

275.100,00
4.000,00
138.040,00
322.215,00
3.700,00
48.797,00
791.852,00

DESPESES
A OPERACIONS NO FINANCERES
A1 OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1
Despeses de personal
Capítol 2
Despeses béns corrents i serveis
Capítol 3
Despeses financeres
Capítol 4
Transferències corrents
Capítol 5
Fons Contingència i altres imprevistos
A2 OPERACIONS DE CAPITAL
Capítol 6
Inversions reals
B OPERACIONS FINANCERES
Capítol 9
Passius financers
TOTAL DESPESES

249.280,00
295.125,00
7.000,00
80.925,00
10.000,00
102.522,00
47.000,00
791.852,00

Segon. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera, per import
de 758.262,88 €.
Tercer. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat en l’expedient.
Quart. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Cinquè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i
al tauler d’anuncis per un termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
Proposta que és aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa al pressupost per al 2015 el govern ha arribat a un acord amb CiU en quan a:
Demanar un estudi tècnic de l’estat en que es troba el sostre de l’edificació on s’ubiquen els motors i
sistema de cloració de la piscina gran. Adquirir material mèdic consistent en dos desfibril·ladors. Per
aquesta compra es demanaria una subvenció a la Diputació de Lleida. Plantar arbres per a biomassa. La
despesa per aquesta inversió és aproximada, volem que sigui un projecte que ens reporti beneficis a mitjà
termini. Varem estar parlant amb el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a Solsona, per mirar de fer
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un conveni i ens van recomanar algunes empreses del sector per tirar endavant el projecte. La finalitat
sobretot és explotar els recursos dels que l’ajuntament disposa, com és aquesta finca de propietat
municipal al costat de la deixalleria. I pel que fa a l’adquisició d’un vehicle tenim una petita discrepància
entre govern i oposició ja que pensem en diferents tipus de vehicle. Nosaltres ens decantem per conservar
el camió cistella i adquirir un nou vehicle petit. Per tant pel que fa a aquesta qüestió esperarem a que es
celebrin les eleccions municipals i qui governi que decideixi el que cregui més oportú.
Sr. Armengol Vidal. Quan parles d’un vehicle petit et refereixes a una furgoneta?
Sr. Marcel Pujol. Sí, tipus kangoo o berlingo, per poder reservar el camió únicament per quan s’hagi
d’utilitzar la cistella. Caldria també fer l’acoblament de comandaments a la cistella per tal de complir amb la
normativa de seguretat.
Sr. Josep M. Casals. Només es pot autoritzar la cistella si aquesta està registrada com a tal a les
característiques del vehicle i no és el cas.
Sr. Armengol Vidal. Potser hi ha altres eines al mercat que podrien anar bé per la funció d’elevador. Eines
que son senzilles i no excessivament cares.
Sra. Elisabeth Sanabria. La qüestió és que si disposem de dos vehicles tindrem dos manteniments que
ens suposaran un major cost econòmic.
Sr. Marcel Pujol. La proposta de comprar un segon vehicle és per optimitzar millor les feines dels
treballadors ja que podríem individualitzar millor les tasques municipals. A partir de maig que es decideixi
d’acord amb la proposta que faci la nova Corporació.
Sr. Armengol Vidal. Les reparacions tenen un cost molt elevat i amb dos vehicles encara ho seran més.
Sr. Marcel Pujol. Es per això que ens plantejàvem una alternativa amb un vehicle nou.
Sr. Jordi Vicioso. La vostra opció seria comprar un vehicle petit i a més un altre estri que fes la funció
d’elevador?
Sr. Armengol Vidal. Jo ho deia perquè si s’ha de fer una despesa per acoblar comandaments a cistella
actual ja ens costarà uns 1.500 euros o més. Jo soc del parer de no conservar el camió actual.
Sr. Josep M. Casals. Pel que fa a l’anàlisi pressupostari dir que algunes partides tant d’ingressos com
despeses han tingut petites variacions amb més o menys respecte de l’any anterior, i no entrarem a
discutir aquestes qüestions ja que entenem que reflecteixen la realitat d’acord amb les dades de l’exercici
anterior.
Hem plantejat al govern uns petits canvis en aquest pressupost que inclourien: la compra de dos
desfibril·ladors. Pel que respecta a aquesta qüestió he entès que això serà una realitat. El compromís
sobre la qüestió del sostre on s’ubiquen els motors i cloració de la piscina gran. La inversió en arbres per a
biomassa que ja ens ha estat aclarida. I també teníem una petita discrepància pel que fa a la adquisició
d’un nou vehicle que si el Sr. Alcalde ho deixa posposat a després de les eleccions i qui governi que
decideixi, hi estem d’acord. Sobre aquest tema la meva opinió seria posar una tractora nova al camió i així
podríem allargar la seva vida uns quinze anys més.
En línies generals en el pressupost entenem que no s’hi pot fer gran cosa ja que la situació econòmica
actual no ho permet. El nostre grup d’acord amb el que s’ha exposat hi estem d’acord i hi votarem a favor.
7. Acord per a la concessió d’una subvenció a l’escola de música.
Atès que l’escola de música ha sol·licitat una subvenció per fer front a despeses de la seva activitat
d’ensenyament musical.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir a l’escola de música una subvenció de tres mil euros per a l’activitat d’ensenyament
musical.
Segon.- Aquesta subvenció resta condicionada a la seva justificació amb factures originals o còpies
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compulsades.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Com ja varem parlar es donaria aquest any vinent de marge perquè poguessin
adaptar-se la normativa vigent.
8. Decrets d’Alcaldia
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 58/14.- Inici d’expedient per la modificació de crèdit 3/2014.
Decret 59/14.- Inici expedient contracte menor per l’obra de pavimentació del pati de la Llar d’Infants.
Decret 60/14.- Contractació de les obres de pavimentació a la Llar d’Infants amb Construart de Castellserà.
Decret 61/14.- Delegació per a la celebració d’un matrimoni civil.
Decret 62/14.- Concessió d’una targeta d’aparcament per a persones amb disminució i mobilitat reduïda
amb la modalitat de no conductor.
Decret 63/14.- Comanda al Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell d’un projecte tècnic.
Decret 64/14.- Inici expedient contracte menor per l’adquisició de mobiliari urbà per a carrers i zona
d’esbarjo del pantà.
Decret 65/14.- Contractació del mobiliari urbà amb Solteco Madera Plàstica de Alfaro i Entorn Urbà de
Roda de Ter.
Decret 66/14.- Inici d’expedient per a l’elaboració del pressupost.
Decret 67/14.- Tramitació expedient pressupost i sol·licitud d’informes.
Decret 68/14.- Inici d’expedient per la construcció de sis passos elevats a diferents carrers.
Decret 69/14.- Contractació de la construcció dels passos elevats a l’empresa Àrids Romà SAU de
Miralcamp.
9. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Faig un prec en el sentit que quan tingui la relació d’inversions fetes en el decurs
d’aquest any, me les pugui passar, per tal de valorar el tant per cent d’execució d’aquestes sobre la
previsió pressupostària, i als efectes d’assabentar-me’n.
També vull fer-li una pregunta sobre qui fa la supervisió – control de la planta potabilitzadora durant els
caps de setmana.
Sr. Marcel Pujol. Es fa entre tots els regidors, segons torns establerts.
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa a la zona lúdica del pantà com funcionarà? Serà un espai totalment obert?
Sr. Marcel Pujol. Serà un recinte de picnic obert per a tothom, al que s’hi posaran tres taules amb bancs
incorporats. Només quedarà tancada la zona del pantà i pel que fa a la resta es traurà la tanca sobrant.
Sr. Armengol Vidal. Les barbacoes hi seran?
Sr. Marcel Pujol. Sí, s’han de reparar i falta acabar de concretar l’indret on es col·locaran. També manca
establir si es posarà algun arbre més o altre material.
Sr. Armengol Vidal. Hi haurà una zona destinada a aparcament?
Sr. Marcel Pujol. Potser dins el mateix recinte. S’ha de veure com queda estructurat l’espai.
Sr. Armengol Vidal. És un bon lloc per anar-hi però no per estacionar els vehicles. A l’estiu pot ser
complicat. Cal pensar-ho una mica i tenir-ho clar.
Sr. Josep M. Casals. Per quan està previst l’acabament del banc del si no fos al carrer Major?
Sr. Marcel Pujol. Properament es finalitzarà. Manca tan sols col·locar les plaques de metacrilat.
Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE GENER DE 2015

Castellserà, 26 de gener de 2015.
A les vint-i-una hores s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació prèvia convocatòria,
amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
M. MERCÈ PERERA i FOLGUERA;JORDI VICIOSO i CANELA; DAVID BARBERO i TRULLOLS; ISAAC
MARTÍNEZ i CASTRO; JOSEP M. CASALS i BRESCÓ i ARMENGOL VIDAL i FOLGUERA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els Srs. Regidors: David Pradas i Gené; Mercè
Perera i Folguera i Elisabeth Sanabria i Llonch.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-nou de desembre
de dos mil catorze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el següents pagaments:

Teldair Llavorsí

Camp de futbol i plaques solars escola

2302,66

Marc Roig Fornons

Bufador STHIL i esporga

3319,00

BNP Paribas

Rènting fotocopiadora

Antonio Colomines SLU

Material festes

Big Mat Ochoa, SL

Material voreres

Eduard Segui Ferreteria

Senyalització obres

Queviures Enriqueta

Torronada

101,58

Fuel Iberia

Gasoil Pavelló i Panera

302,58

Chen Express SL

Festes de Nadal

20,27

Caprabo SA

Festes de Nadal

15,96

Golosinas Victor SL

Festes de Nadal

143,81

Subm. Elèctrics ABC

Material enllumenat

Gin-ca, SL

Instal·lació pals enllumenat públic

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament informàtic juliol – desembre

428,34

Publyarte

Escuts de plata

285,56

Oficentre SCCL

Material oficina

87,29

Club Atlètic Castellserà

Tiquets festa major juliol

34,50

Mercè Carbonell Badia

Xerrades Associació de dones

158,00

Asesor

Base de dades

500,00

Miquel Rafel Campàs

Colònia coloms

544,50

181,50
50,70
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317,70
64,18

39,33
1.300,00

Carburants Bellcaire SA

Carburants camionet

202,00

Lyreco

Material oficina

117,50

Zardoya Otis SA

Manteniment ascensor ajuntament

545,18

Severn Trent Services

Reparació potabilitzadora

354,89

Urgell Net S.A.

Recollida escombraries desembre

Consell Comarcal de l'Urgell

Assessorament urbanístic novembre

Ferreteria Baró SCP

Senyalització obres

M. Pilar Sangrà Balastegui

Reis

112,50

Miquel Llasera (La Festa)

Reis

52,20

Basar Primer Cel

Parc Nadal

14,20

Casa Mona

Parc Nadal

9,75

Ramona Tehàs

Hores escola bressol desembre

65,60

La Ginesta

Donants sang i Festes de Nadal

107,84

Jordi Montserrat

Festes de Nadal

130,00

Marrades Estil SL

Parc de Nadal

69,90

Josefa Moset Escolà

Parc de Nadal

60,75

Cansaladeria Enriqueta

Festes de Nadal

80,93

Xavier Garulo, SL

Parc de Nadal

290,40

Àrids Daniel , SA

Embornals

579,89

La Manyana

Subscripció semestral

180,00

Ofi-escolar Estel, SL

Festes de Nadal

112,75

Gin-ca SL

Instal·lació aigua C/ Joan Maragall

903,01

Siguerta, SL

Compra cabassos

Xavier Altarriba Tugues

Pavimentació pati llar d’infants

817,17

Justo Ojeda Oro

Pavimentació pati llar d’infants

592,44

Antonio Colomines SLU

Material voreres

26,09

Sistemas Digitales SL

Manteniment fotocopiadora

81,95

Media Markt

Compra radio casset llar d’infants

59,99

Sistemas Digitales SL

Manteniment fotocopiadora

81,95

Construcció passos elevats

8.000,00

Arranjament camins

2.500,01

Àrids Romà SAU

Pavimentació i clavegueram C/ J. Maragall
Pardo Gestió

Treballs gestoria

JAR TOYS, SL

Llar d’infantsó

Cercolleida, SL

Tanca pantà

Endesa Energia SAU

308,55
28,41

80,47

61.574,70
486,42
21,95
1.055,56

La Garuta

544,22

Camp de futbol

596,47

Sala de vetlla

190,41

Escola El Terrall

464,98

Enllumenat Públic - C/ Ponent
Endesa Energia XXI

4.816,03

Residència

1.026,37
46,98

Enllumenat Públic - Av. Doctor Borrell
Local Associació de dones
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1.682,08
63,46

Rodríguez - Advocats, SLP

Assessoria jurídica

541,38

Correus i Telègrafs

Correspondència

33,60

Eva Prat

Hores escola bressol

13,12

Fueliberia SLU

Gasoil Consultori, Panera i Festes

746,00

Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Quins son els pals d’enllumenat que s’han col·locat?
Sr. Marcel Pujol. Amb total han estat tres, al carrer Ponent davant de les escoles, a la carretera de
Penelles i al carrer Migdia.
Sr. Josep M. Casals. He vist que els regidors ja podran disposar dels pins amb l’escut. Ho agraeixo.
Les plaques solars que s’han posat a l’escola per a què son?
Sr. Marcel Pujol. Bé, no s’han posat plaques solars, s’ha reparat la instal·lació per tal que les plaques
solars que es van posar al seu dia es puguin utilitzar.
Sr. Josep M. Casals. La factura de voreres a que es refereix?
Sr. Marcel Pujol. Son els embornals que s’han hagut de fer on s’han col·locat els passos elevats.

3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Montserrat Sentañes Utgés. Obres menors al carrer Calvari, 13.
Agroplanur S.L.. Obres menors al Polígon 7, Parcel·les: 3 i 7.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells
4. Aprovació del calendari de cobrança de les taxes per a l’any 2015.
Ateses les taxes que s’han de posar a cobrament aquest any 2015
Atès que és procedent establir un calendari de cobrança general per a tot l’any.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Establir el següent calendari de cobrança per aquest any 2015
Del 1 de març al 1 de maig: Taxa d’aigua 2n. semestre 2014
Del 1 de juny al 1 d’agost:

Taxa de clavegueram 2015

Del 1 de setembre al 1 de novembre:

Taxa d’aigua 1r. semestre del 2015
Taxa conservació cementiri 2015

Segon.- Fer exposició pública de l'anterior acord mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la
Província.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

5. Aprovació dels padrons de les taxes del servei de recollida de brossa 2015 i subministrament
d’aigua del 2n. semestre de 2014.
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Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de subministrament d’aigua
del 2n. semestre 2014 i taxa pel servei de recollida de brossa 2015.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r.- Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. semestre de 2014 i taxa pel servei de recollida
de brossa 2015.
2n.- Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació del programa i pressupost per la festa de carnestoltes.
Es presenta el programa i pressupost de la festa de carnestoltes amb el resum següent:
Dissabte 14 de febrer
17:30h. Berenar a La Panera
18:00h. Animació infantil.
21:30h. Sopar de carnestoltes al poliesportiu municipal.
En acabar el sopar, ball i festa de carnestoltes amb DJ.
Pressupost d’ingressos:
Pressupost de despeses:

2.700,00 €
4.805,00 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la festa de carnestoltes.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Manifestar que no ens posarem mai en contra de les festes ni de les comissions
organitzadores d’aquestes. Sempre hi donarem suport.
7. Acord per la recuperació d’una part de la paga extra del mes de desembre de 2012.
Atès el que es disposa a la disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
pressupostos generals de l’estat per al 2015.
Atès que es compleixen els criteris i procediments establerts a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera .
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar l’abonament, als treballadors de l’Ajuntament de Castellserà que estaven en actiu al 2012,
de les quantitats corresponents als primers quaranta-quatre dies de la paga extraordinària de desembre de
2012, que no es van percebre com a conseqüència de la seva supressió en el mateix any.
Segon. Per a la tramitació i efectivitat d’aquest acord s’aplicarà el que es disposa a la disposició addicional
dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’estat per al 2015 i
Resolució de 29 de desembre de 2014.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
8. Aprovació modificació estatuts Consorci Localret.
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que l’Ajuntament de
Castellserà en forma part com a ens consorciat.
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 2014 va adoptar,
entre d’altres, els acords següents:
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“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, definitivament la
modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós
que s’adjunta com a annex):
ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET
Article 2
L’article 2 incorpora un últim apartat:
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 7
L‘article 7 incorpora un tercer apartat:
“7.3. El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició de mitjà propi
instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”.
Article 23
L’article 23 queda redactat de la següent manera:
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i tindrà la condició
de personal laboral d’Alta Direcció”.
Article 25
L’article 25 queda redactat de la següent manera:
“Personal
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i que estarà
constituït per:
a) Personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la plantilla del
Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que correspongui en la seva
administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent.
b) Personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat a 31 de desembre
de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la legislació laboral,
segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.
Article 26
L’article 26 queda redactat de la següent manera:
“Secretaria i Intervenció
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció.
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel personal
funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació superior en dret.
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostaria,
correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran
per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”.
Article 29
L’article 29 queda redactat de la següent manera:
“Règim pressupostari, comptable i de control
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent per als ens
locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la
matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el
compte general de l’Ajuntament de Barcelona.
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del pressupost, així com els
requeriments d’informació comptable i financera, al calendari municipal, sense perjudici del compliment
dels terminis previstos a la normativa d’aplicació.
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, entre d'altres, a les
competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades
per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva
naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al
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control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de
les hisendes locals.
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària,
en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia,
correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació d’Intervenció general.
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció de la
Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona”
Article 29 bis
S’incorpora un article 29 bis
Autoritzacions
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per:
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra persona jurídica
d’àmbit nacional o estranger.
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i avals”.
Article 32
L’article 32 queda redactat de la següent manera:
Separació del Consorci
Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret de separació haurà
d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del Consorci.
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi exercit el dret acrediti
estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents.
Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà d’acordar a quina de les
restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL.
Article 33
L’article 33 queda redactat de la següent manera:
Dissolució del Consorci
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents:
Acord unànime de tots els membres que l’integren.
Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants.
Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.
Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta dels seus membres.
Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes.
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador. A manca d’acord, exercirà
com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci.
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del Consorci, de
conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el número d’anys que
efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el Consorci.
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el pagament de la
quota de liquidació en cas de que resulti positiva.
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests Estatuts, la cessió
global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat
de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del Consorci”.
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i donar-los un
termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, en el seu cas, les
esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat
definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini.
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma conjunta,
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i
les esmenes corresponents.
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que disposen
les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014,
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de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació
dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens
consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per
aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres
de la corporació.
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part del Consorci
Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de desembre 2014.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en els termes
exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes escaients.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

9. Decrets d’Alcaldia
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 70/14. Sol·licitud d’ajut a la Diputació per activitats del programa Thao.
Decret 71/14. Aprovació certificació d’obres de la Pavimentació del carrer Joan Maragall.
Decret 72/14.Expedient de baixes de drets reconeguts d’exercicis tancats.
Decret 73/14. Contracte d’interinitat de Magda Vilapriño Saries.
Decret 74/14. Modificació de crèdit núm. 4/14 per transferència entre partides.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. A quan ascendeixen els drets que es donen de baixa.
Sr. Marcel Pujol. A seixanta un mil nou-cents setanta-quatre euros i corresponen al període de 1988 a
2010.
Sr. Josep M. Casals. Tard o d’hora s’havia de regularitzar.

10. Precs i preguntes.
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa als passos elevats, com és que uns son més elevats que altres.
Sr. Marcel Pujol. El sistema de construcció dels passos elevats ve determinat per una circular de la
Generalitat de Catalunya, aquesta dóna la possibilitat d’escollir entre dues opcions constructives.
Els que s’han fet a les carreteres de titularitat de Diputació s’han construït d’acord amb les seves
indicacions, i els altres s’han fet segons l’altra opció perquè era més econòmica.
Sr. Armengol Vidal. Al camí de la Guardia es farà un altre pas elevat?
Sr. Marcel Pujol. Veurem que acabem fent. Amb l’associació de pagesos s’ha tornat a parlar de l’asfaltatge
de camins i l’arranjament amb àrids reciclats.
Sr. Armengol Vidal. La intenció d’ara és deixar asfaltar els camins?
Sr. Marcel Pujol. Sí, aquesta és la intenció.
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Sr. Josep M. Casals. Com està el tema dels nínxols?
Sr. Marcel Pujol. De moment encara no ens han presentat els pressupostos que havíem sol·licitat. En quan
a persones interessades per adquirir-n’hi només n’hi ha sis o set.

Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-una hores i trenta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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