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Full informatiu núm. 90                                        Abril 2016 

 
 
Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full número 90, amb l’acta del ple ordinari del passat 29 de febrer. Us volem remarcar la 

importància de totes les comunicacions que fem en aquest butlletí, prioritari per tal d’aconseguir una 

comunicació més fluïda entre l’ajuntament i la població. Us demanem que en llegiu el contingut, donat que 

moltes vegades la gent ens consulta per coses que us hem explicat prèviament. Des de l’ajuntament 

sempre mirarem de resoldre tots els dubtes que es tinguin, però a vegades es comunica informació 

important que passa per alt. 

 

DESFIBRIL·LADORS 

 

Com haureu vist, des de l’ajuntament, l’any passat es van instal·lar dos desfibril·ladors al municipi. Un està 

situat al porxo de l’ajuntament, i l’altre al consultori mèdic. Un desfibril·lador és un aparell electrònic que 

diagnostica i tracta l'aturada cardiorespiratòria. Aquest aparell genera una descàrrega elèctrica que 

aplicada abans dels deu minuts de l'aturada cardiorespiratòria pot reactivar la funció cardíaca. 

 

Per tal que tots els veïns pugueu conèixer l’aparell i el seu funcionament d’una manera genèrica, s’han 

programat dues xerrades que aniran a càrrec de l’infermer local, el Sr. Juan Luis Bueno. El contingut de les 

xerrades serà el mateix, s’han programat dues hores diferents per tal de poder arribar a la major part de 

veïns possible. Us animem a participar-hi. 

 

XERRADA SOBRE ELS DESFIBRIL·LADORS DEL MUNICIPI 

 

DIMECRES 20 D’ABRIL 

A LES 19 HORES i A LES 21 HORES 

A LA LLAR DELS JUBILATS 

CASA DE 
LA VILA 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Desfibril%C2%B7lador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aturada_cardiorespirat%C3%B2ria
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CARRER AURÈLIA PIJOAN QUEROL 

 

El passat dia 6 de març, en motiu del dia de la dona treballadora, es va fer un petit homenatge a la Sra. 

Aurèlia Pijoan Querol, metgessa i activista política, filla de Castellserà que va destacar per ser la primera 

dona que fou regidora a la Paeria de Lleida. La doctora en història i professora de la UdL, Antonieta Jarné, 

va escriure el llibre biogràfic “Aurèlia Pijoan, de la Lleida republicana a l’exili de Mèxic”, que es va 

presentar també el dia 6 a La Panera.  

 

Donat que dins el nomenclàtor municipal faltava donar nom a un carrer, l’ajuntament va aprovar el passat 

mes de febrer, al ple que podeu llegir en aquest full, donar el nom d’Aurèlia Pijoan Querol al carrer que surt 

del carrer Joan Maragall entre els carrers Lleida i Migdia, fet que ha permès també que Castellserà tingui 

el primer carrer amb nom de dona. En breu es col·locaran les plaques identificatives.  

 

PRIORITATS DE CIRCULACIÓ 

 

Les darreres setmanes s’han col·locat senyals de prioritat de circulació en dos carrers del municipi per tal 

de millorar el trànsit, pel que us demanem el màxim respecte.  

 

Per una banda al carrer Lleida al seu encontre amb el carrer Muralla. Tenen preferència els vehicles que 

van del carrer Muralla cap al carrer Lleida. 

 

Per altra banda al carrer Migdia al seu encontre amb la Plaça 11 de setembre. Tenen preferència els 

vehicles que van de la Plaça 11 de setembre cap al carrer Migdia.  

 

En els dos casos, el criteri per establir la prioritat ha estat la facilitat de maniobra segons el sentit de 

circulació dels vehicles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritat 

Prioritat 

NO Prioritat 

NO Prioritat 
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SERVEI DE CORREUS 

 

Fa temps que el responsable del servei de correus del municipi és una persona que no és del poble i per 

tant, no es coneix els noms dels veïns i veïnes i es guia única i exclusivament per les direccions postals 

que figuren a les cartes que ha de repartir. Des de l’oficina de correus de Tàrrega se’ns ha comunicat que 

durant els propers mesos, inclús un any, pot ser que cada mes canviï la persona responsable del servei 

postal a Castellserà, fet que encara dificultarà més la recepció de cartes en cas que les adreces no siguin 

correctes. 

 

Per tot plegat, us demanem que reviseu el vostre correu postal i l’adreça que hi figura, per tal d’actualitzar-

la si és el cas. Recordar també la importància de tenir els noms a les bústies de les cases i en cas que no 

hi hagi bústia, que feu els possibles per col·locar-ne una. Per altra banda també seria bo tenir el número 

de casa a la façana. A l’ajuntament disposem encara d’alguns números que es van repartir el seu moment, 

si algú en necessita un, i el tenim, li facilitarem sense problema.  

 

FINQUES URBANES I CASES EN DESÚS 

 

És per tots conegut que hi ha algunes finques al casc urbà a les que no es fa cap tipus de manteniment 

per tal de netejar-les i mantenir-les endreçades. Recordem a tots els propietaris que és la seva obligació 

tenir les finques netes i en bon estat, donat que això pot perjudicar els veïns de finques o cases properes. 

El mateix passa amb cases en les que no hi viu ningú i tenen patis interiors on s’acumula brossa i herba. 

En alguns casos provoca que hi hagi inclús rates, del tot insalubre i gens higiènic. Des d’aquí volem 

demanar a tots els propietaris d’aquest tipus de finques que posin remei a aquestes situacions.  

 

RECOLLIDA DE LA BROSSA 

 

Molts dies els treballadors d’Urgell Net, que recullen la brossa del municipi, ens notifiquen a l’Ajuntament 

que han trobat bosses estripades i brossa a les voreres, degut a que els gossos i els gats busquen dins les 

bosses.  

 

Primerament recordar a tots els propietaris d’animals de companyia que no es poden deixar solts i sempre 

que es passegin han d’anar lligats. I especialment, un incís per les nits, per tal que els animals no 

s’escapin i produeixin danys a les bosses i per tant, embrutin les voreres. Per altra banda, als usuaris del 

servei, demanar-vos que en la mesura del possible deixeu la bossa dins del cubell. Sabem que és molt 

més complicat que la bossa càpiga dins el cubell els dies que es recull envasos, cartró o rebuig però 

sobretot els dies que es recull l’orgànica, s’hauria de mirar de deixar la bossa dins.  

 

També volem fer un incís de nou en el tema del reciclatge. L’any 2012, quan es va abaixar una mica el 

rebut de les escombraries, va ser possible pels diners que retorna l’Agència de Residus després de veure 

el triatge que es fa a cada municipi. Des de llavors però, cada any està disminuint el percentatge de 

reciclatge de Castellserà, cosa que fa que hi hagi menys ingressos per aquest concepte.  
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Us deixem un quadre on es veu l’evolució del reciclatge a Castellserà des de l’any 2006 fins al 2015, amb 

les tones de brossa recollida. Sabem que ho podem fer molt bé, com l’any 2011, i us demanem un esforç 

perquè així sigui.  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Paper 32,82 37,36 40,84 37,38 25,90 35,75 29,00 26,58 25,00 22,66 

Envasos 13,42 16,17 16,66 16,17 26,61 37,19 25,43 25,64 21,99 22,27 

Vidre 12,79 15,90 16,38 17,19 19,39 20,54 20,12 23,02 20,75 22,28 

Rebuig 371,07 390,16 373,06 379,63 160,58 127,00 136,53 161,51 171,66 169,04 

Matèria Orgànica     118,65 161,70 147,73 130,30 122,30 112,66 

TOTAL 430,10 459,59 446,93 450,37 351,13 382,18 358,81 367,05 361,70 348,92 

% Selectiva  15,11 16,53 15,71 54,27 66,77 61,95 56,00 52,54 51,55 

 

A les factures de la brossa que rep l’ajuntament hi ha dos conceptes. Per una banda la recollida, que és el 

que cobra l’empresa per fer el servei, i per l’altra el tractament, que és el que es paga a l’abocador per 

poder dipositar els residus de rebuig. Cada tona de rebuig que es diposita a l’abocador va lligada a un 

cànon que estipula la Generalitat de Catalunya. Aquest cànon està pujant de forma exponencial. L’any 

2006 el cànon era de 10€/tona, el 2015, una tona de rebuig costava 19€, i la previsió és que amb menys 

de 3 anys, el preu per dipositar el rebuig a l’abocador passi a ser de 40€/tona. 

 

Per tant hem de tenir en compte que dipositar els residus a l’abocador cada vegada serà més car i si no es 

recicla bé, això farà incrementar el preu del tractament i per tant s’haurien d’apujar els rebuts de les 

escombraries per fer front a aquestes pujades d’impostos de la Generalitat.  

 

PERMISOS D’OBRES 

 

El tema dels permisos d’obres sempre ha estat una mica complicat en tots els pobles i Castellserà no és 

menys. Si des de l’Ajuntament es vetlla perquè tothom tramiti aquest permís, no és per altra cosa que per 

tractar a tots els veïns igual. El que es recapta per aquest concepte serveix per pagar els tècnics que 

assessoren urbanísticament a l’ajuntament. 

 

Des de l’aprovació del POUM l’any 2012, s’ha modificat substancialment la normativa i en alguns aspectes 

és més restrictiva, per això us demanem que sigueu curosos a l’hora de tramitar els permisos, com hem dit 

abans, bàsicament perquè a tothom se li demana el mateix i tots hem de ser iguals davant l’administració. 

 

Us volem recordar quin és el procediment per demanar un permís. El propietari ve a l’ajuntament per 

omplir la sol·licitud de permís d’obra. Aquesta sol·licitud, l’ha d’informar la tècnica municipal que ve a les 

oficines de l’ajuntament el segon i el quart dimarts de cada mes. Un cop informat, si tota la documentació 

és correcta, s’ha d’aprovar per ple, que es celebra l’últim dilluns de cada mes i després de l’aprovació us 

enviem el permís d’obra a casa. Volem remarcar-vos aquest procediment perquè moltes vegades quan es 

ve a demanar el permís es vol començar les obres l’endemà i això suposa problemes que ens podem 

estalviar si es fa la sol·licitud amb una mica més de temps.  
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE FEBRER DE 2016 
 

 
Castellserà, 29 de febrer de 2016. 
  
A les vint-i-una hores i deu 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: 
 
CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, JORDI VICIOSO CANELA, i MERCE 
PERERA FOLGUERA. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors Srs./Sres.: David Prades Gené, 
Roger Comelles Viladrich, Gemma Badia Fusté, i Judiht Martí Borda. 
 
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-cinc de gener de 
dos mil setze, és 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: 
 
 

Consell Comarcal Urgell Assessorament urbanístic octubre 185,13 

Xip Xap S.L. Festa Sant Sebastià 968,00 

Jordi Montserrat Festes 106,50 

Tecnol S.A. Material carrers 1.121,19 

Consell Comarcal Urgell Projectes diverses urbanitzacions 6.921,62 

Exclusives Era Material neteja 214,11 

Agencia Catalana de l’aigua Cànon d’aigua 1r semestre 2015 15.354,63 

Telefònica  Espanya S.A.U. 

Telèfon, fax i ascensor ajuntament 220,67 

Biblioteca  230,33 

Llar d’infants 72,08 

Consultori mèdic 109,70 

Repsol Butano Gas consultori i habitatge metge 340,99 

M. Alba Minguell Cardeñes Agenda cultural  122,35 

Antonio Colomines S.L.U. Pavelló 11,44 

Electro-Tarr, S.C.C.L. Material enllumenat i llar infants 153,90 

Alex Gómez Figueras Escola El Terrall 123,18 

Teldair Llavorsí Reparació escoles 81,80 

Eduard Segui - Ferreteria Estris treball i manteniment mobiliari 691,09 

Pardo Gestió SL Treballs gestoria 544,50 

Flors Julita Rams protocol i festes any 2015 280,00 

Tintoreria Salas Vestit de reis 18,50 

Telefònica Mòbils Espanya S.A. Targeta enllumenat públic i mòbils 38,85 

Jacint Alsina Condal Carrers 124,3 

Oficentre S.C.C.L. Material oficina i llar d’infants 161,94 
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Fidela Plana Ribe Pintura mobiliari urbà 358,37 

Ferreteria Baró Festes 18,20 

Agustí Duró Valls  Festa reis 62,90 

De Nora Water Technologies Reparació potabilitzadora 341,37 

Esports Montsec Plaques 120,01 

Pàmies Hortícoles S.L. Festa carnaval 145,60 

Magasa Masó Gassó S.A. Festa carnaval 131,20 

Port Cantó, S.L. Festa carnaval 254,36 

Cansaladeria Enriqueta Festa carnaval 473,06 

Carme Vidal Folguera Festa carnaval 447,61 

Pigot-Dis Festa carnaval 102,93 

Deutors varis Premis festa carnaval 2016 350,00 

Punt de servei Xopluc, S.L. Gasoil furgoneta 45,00 

Neteges Camarasa Inspecció clavegueres 285,56 

La Ginesta Festes 192,80 

Carme Vidal Folguera Festes 22,37 

Correus i Telègrafs Serveis postals 24,61 

Sistemas Digitales Fotocopiadora 85,15 

Hibu Connect SAU Pagines blanques 300,08 

Aplicor Water Solutions S.A. Planta potabilitzadora 1.163,64 

Urgell Net, S.A. Recollida escombraries gener 4.891,28 

Raibor Espectacles S.L. Carnaval 435,00 

Endesa Energia 

Potabilitzadora 450,20 

Biblioteca 518,52 

Escola El Terrall 417,55 

Sala de Vetlla 267,80 

Camp de futbol 575,22 

Deixalleria 168,81 

Ajuntament 415,83 

Endesa Energia XXI, S.L.U. 

Pavelló 681,71 

Escorxador 20,49 

La Panera 65,01 

Enllumenat públic - Av. Doctor Borrell 1.310,65 

Piscines 726,21 

Enllumenat públic - C/ Urgell 2.689,71 

ATM Quota municipi 1.084,17 

Estel Franch Bayes Carnaval 612,00 

Cansaladeria Enriqueta Protocol 44,73 

Pastisseria Rosita Festes 92,10 

Esergui Disteser, S.L. Gasoil 898,56 

Lidia Vilanova Torres Premis carnaval i material vari 310,00 

Teldair Llavorsí Camp de futbol 112,05 

Ascensors Sales Ascensor Escola el Terrall 313,78 

Arenes Bellpuig Grava per carrers 199,70 

Exclusivas Era Material de neteja 402,81 

P. Goixart  Desplaçaments febrer 19,00 

Fusteria Prat-Niñà S.L. Solera caixa per furgoneta 81,25 

Gin-ca S.L. Enllumenat públic, piscines i consultori 2.356,77 

Decopintures Lleida S.L. Clavegueram 38,49 

Serviseguridad Lleida, S.L. Revisió extintors edificis municipals 1.376,98 

Miravall Energies S.L. Llenya per festes 246,11 
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3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Expedients del 4/16 al 8/16 ambdós inclosos. 
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els expedients d’obres relacionats i les liquidacions de l’impost 
de construccions de cadascun d’ells. 
 
4. Aprovació inicial per la denominació d’un carrer. 
Atès que cal incloure en el nomenclàtor del municipi un carrer que actualment no disposa de nom.  
 
Atès l’expedient iniciat per dur a terme aquesta tramitació. 
 
Atès el que es disposa a l’article 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament 
del patrimoni dels ens locals. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment la denominació del carrer sense nom situat a l’Est del municipi i té el seu inici al 
carrer Joan Maragall entre els carrers Lleida i Migdia. S’anomenarà carrer Aurèlia Pijoan Querol. 
 
Segon. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
Província, tauler d’edictes i web municipal, a l’efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar 
les observacions o els suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest 
període de temps no s’ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat 
definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa. 
 
Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords. 
 
Quart. Aprovat definitivament l’expedient, comunicar l’acord als veïns.  
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
5. Aprovació del comptes de les festes de Nadal i Reis, Sant Sebastià i Carnestoltes. 
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de les festes de Nadal, Sant Sebastià, i Carnaval amb el 
següents resumen: 
 
 

COMPTES FESTES DE NADAL 

INGRESSOS  

Regals reis       242,00 €  

Total ingressos       242,00 €  

  

DESPESES  

Torronada       363,06 €  

Material parc de Nadal         62,40 €  

Material carrosses i reis       220,87 €  

Sopar reis i patges         83,44 €  

Xocolatada patge faruk         53,57 €  

Decoració Panera         41,87 €  

Concurs pessebres       150,50 €  

Caramels       104,94 €  

Caga tió       157,45 €  

Total despeses    1.238,10 €  
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COMPTES SANT SEBASTIÀ 

DESPESES  

Panets      154,88 €  

Concert      968,00 €  

Ofrenes          7,67 €  

Total despeses   1.130,55 €  

 

COMPTES CARNAVAL 

INGRESSOS  

Tiquets sopar   2.690,00 €  

Total ingressos   2.690,00 €  

  

DESPESES  

Berenar Panera      174,92 €  

Premis concurs      530,00 €  

Sopar   2.253,65 €  

Detalls desfilada infantil        41,51 €  

DJ Paris      435,60 €  

Animació Infantil      726,00 €  

Total despeses   4.161,68 €  

 
Comptes que son aprovats per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
6. Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació de l’Av. de l’Esport (fase2). 
 
Atès que ha estat redactat el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació de l’Av. de l’Esport (fase 2). 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació de l’Av. de l’Esport (fase 2), 
redactat  pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell. 
 
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP, al tauler d’anuncis i 
pàgina web municipal, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria 
d’aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense 
haver-se’n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
7. Decrets d’Alcaldia. 
S’assabenta a la Corporació dels  Decrets d’alcaldia següents: 
 
Decret 2/16.- Contracte de lloguer habitatge C/ Major 39. 
Decret 3/16.- Canvi de fotocopiadora. 
Decret 4/16.- Inici d’expedient per anomenar un carrer. 
Decret 5/16.- Reversió d’un nínxol. 
 
8. Precs i preguntes. 
No es formula cap prec ni pregunta. 
 
 
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 vint-i-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe. 
 
 


