CASA DE
LA VILA
Full informatiu núm. 92

Març 2017

Benvolguts veïns i veïnes,

Us fem arribar el full informatiu número 92, corresponent al mes de març, amb les actes dels plens
ordinaris dels mesos de maig i juliol i els plens extraordinaris dels mesos de juny i agost de l’any passat.
En breu us anirem passant els altres plens pendents de fer-vos arribar. Aprofitem per demanar-vos
disculpes pel retard en l’enviament del butlletí. Esperem en breu posar-nos al dia.
BAR PISCINES
Totes aquelles persones interessades en la gestió del bar, poden passar per les oficines de l’ajuntament a
recollir el plec de clàusules. El termini per presentar propostes finalitza el divendres 21 d’abril.

CARRETERA DE PREIXENS
La primera de les fases de les obres de millora de la carretera de Preixens ja s’han acabat i, tant la
carretera, com el vial que porta al cementiri, ja es poden utilitzar sense problema. És important que totes
les persones que vagin caminant o amb bicicleta cap al cementiri o cap al Fruturgell, utilitzin el vial lateral,
per major seguretat, tant de pujada com de baixada.
APLICACIÓ MÒBIL DE CASTELLSERÀ
Us recordem que l’aplicació inicial “Castellserà” ha deixat de ser funcional a principis d’any i heu de
descarregar-vos l’aplicació “SmartVila”, on hi ha la mateixa informació, amb més opcions, possibilitat de
visualitzar altres pobles i altres millores que ha desenvolupat l’empresa que va crear l’aplicació.
SERVEI DE CORREUS
El servei de correus segueix sense personal fix a Castellserà, cosa que dificulta l’entrega de cartes en cas
que les adreces no estiguin correctes. En breu es tornarà a canviar la persona responsable del servei i
aquesta té l’obligació de deixar la carta a l’adreça que hi figura al sobre, per tant us recordem que seria
molt important actualitzar les adreces de tots els vostres remitents habituals, així com col·locar una bústia
amb el nom i l’adreça de casa.
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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.
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. Us recordem també
que els animals han d’anar lligats pel carrer i s’han de recollir els excrements.

HORARIS AUTOBUSOS
Us informem dels darrers canvis sobre els horaris que hi ha hagut a la línia regular d’autobusos. Els horaris
són els següents:

CASTELLSERÀ - LLEIDA

LLEIDA - CASTELLSERÀ

07.04h De dilluns a divendres feiners

19:15 De dilluns a divendres feiners

Arriba a Lleida a les 08.15h

Arriba a Castellserà a les 20.26h

08.49h Només els dissabtes

13:00 Només els dissabtes

Arriba a Lleida a les 10.00h

Arriba a Castellserà a les 14.11h

CASTELLSERÀ - TÀRREGA

TÀRREGA - CASTELLSERÀ

De dilluns a dissabtes feiners

De dilluns a dissabtes feiners

Sortida a les 07.14h arribada a les 07.45h

Sortida a les 09.00h arribada a les 09.31h

Sortida a les 12.24h arribada a les 12.55h

Sortida a les 13.00h arribada a les 13.31h

Sortida a les 14.24h arribada a les 14.55h

Sortida a les 20.30h arribada a les 21.01h

Sortida a les 19.54h arribada a les 20.25h
De dilluns a divendres feiners

De dilluns a divendres feiners

Sortida a les 08.14h arribada a les 08.45h

Sortida a les 14.30h arribada a les 15.01h
Sortida a les 18.30h arribada a les 19.01h

CASTELLSERÀ - BALAGUER

BALAGUER - CASTELLSERÀ

De dilluns a dissabtes feiners

De dilluns a dissabtes feiners

Sortida a les 09.31h arribada a les 09.55h

Sortida a les 06.50h arribada a les 07.14h

Sortida a les 13.31h arribada a les 13.55h

Sortida a les 12.00h arribada a les 12.24h

Sortida a les 21.01h arribada a les 21.25h

Sortida a les 14.00h arribada a les 14.24h
Sortida a les 19.30h arribada a les 19.54h

De dilluns a divendres feiners

De dilluns a divendres feiners

Sortida a les 15.01h arribada a les 15.25h

Sortida a les 07.50h arribada a les 08.14h

Sortida a les 19.01h arribada a les 19.25h
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE MAIG DE 2016

Castellserà, 30 de maig de 2016.
A les vint-i-dos 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:
CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, MERCE PERERA FOLGUERA; DAVID
PRADAS GENÉ; JORDI VICIOSO CANELA; i GEMMA BADIA FUSTÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Roger Comelles Viladrich i
Judhit 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 d’abril 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
Antonio Colomines SLU
Anna Vila Cercós
BNP Paribas
Severn Trent Services
Telefònica de Espanya SAU
Lamarc Inox, SL
Anna Guixé Torres
Construccions Solé Fernàndez SL
Pepita Goixart
Protecció Lleidatana SL
Teldair Llavorsí
Cooperativa Ivars
Eduard Seguí
Àrids Romà SAU
Gonzalo Llobet Seve
Sistemas Digitals
Ckeck Risc
Oficentre SCCL
Oh Desaigües
Urgell Net, SA

Assessorament urbanístic gener i febrer
Camp de futbol, carrers i escola
Substitució guarderia
Fotocopiadora
Reparació planta potabilitzadora
Telèfon, fax i ascensor ajuntament
Biblioteca
Llar d’infants
Consultori mèdic
Elements protectors voreres
Concert
Certificació núm. 1. Obres consultori
Desplaçaments març i abril
Seguretat festa Llepa’m Lo peu
Reparació escola
Sulfats
Material vari
Arranjament carrers i camins
Camp de futbol i vies públiques
Manteniment fotocopiadora
Prevenció riscos laborals
Material oficina
Lavabos químics Llepa’m lo peu
Recollida escombraries
3

385,56
251,21
70,00
133,10
585,77
107,51
118,70
38,91
60,20
4.930,75
400,00
10.480,23
38,00
566,76
60,50
94,60
22,14
17.045,85
1.518,74
380,45
481,16
57,00
234,03
4.891,28

Lyreco SA
Societat Portal de Lleida SL
Serralzate, SL
Raibor Espectacles SL
Ascensors Sales
Consulting Economia Local
Jordi Borrell Alsina
Xopluc SL
Esergui Disteser, SL
Lidia Vilanova Torres
ACA
Endesa Energia XXI, SLU

Endesa Energia
Protectora d’animals Tàrrega
Eurofins Agroambientals SA
Telefònica Mòbils SA
Correus i Telègrafs
Aplicor Water Solutions SA
Construccions Solé Fernàndez SL
Endesa Energia
Ricard Freixa Martí
Encara Farem Salat, SL
BNP Paribas
Cansaladeria Enriqueta
Pastisseria Rosita
Carme Vidal Folguera
Pigot-Dis
Tallers Jordi Bosch
Gestió Publicitat Segre SLU
Exclusives Era
M. Alba Minguell
Teldair Llavorsí
Telefònica de Espanya SAU
Facebook Ireland Limited
ECA
Infestum Espectacles
Club Hípica Tàrrega SL
Repsol Butano SA
Aplicor Water Solutions SA

Material oficina
Publicitat Festa Bandoler
Pedrenyal Festa Bandoler
Llepa'm lo peu
Ascensor Escola Terrall
Treballs comptables
Festa bandoler
Carburants vehicles
Gasoil calefacció
Material oficina
Cànon aigua ús abastament
Cànon aigua 2n semestre 2015
Enllumenat públic - Doctor Borrell
Residència
Local dones
Enllumenat públic - Carrer Ponent
Escola El Terrall
Camp de futbol
Garuta
Sala de Vetlla
Recollida cadell
Analítiques d’aigua
Telefonia mòbil i targetes enllumenat
Serveis postals
Reparació potabilitzadora
Certificació núm. 2. Obres consultori
Potabilitzadora
Consultori mèdic
Festa Bandoler
Festa Bandoler
Fotocopiadora
Festa bandoler
Festa bandoler
Productes de neteja, festa bandoler
Festa bandoler
Reparació segadora
Publicitat Festa Bandoler
Material de neteja
Agenda Cultural de l'Urgell
Reg camp de futbol
Telèfon, fax i ascensor ajuntament
Biblioteca
Llar d’infants
Consultori mèdic
Publicitat Festa Bandoler
Inspeccions baixa tensió
Festa bandoler
Festa bandoler
Gas escoles
Reparació potabilitzadora
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191,33
60,50
75,01
1.573,00
313,78
335,40
20,70
225,03
702,00
86,75
2.161,92
16.882,18
629,14
49,51
142,73
603,87
437,51
411,00
536,64
170,33
90,00
821,09
38,85
26,59
1.370,07
15.499,40
644,66
97,61
544,50
726,00
133,10
132,00
18,00
193,66
100,22
278,52
325,55
156,82
134,83
2.419,46
110,92
118,70
31,55
61,11
60,13
1.129,05
430,00
242,00
540,42
585,77

3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: 25/2016. Carrer Lleida,19.
26/2016. Carrer Major, 33.
27/2016. Carrer Urgell, 8A.
28/2016. Carrer Santa Maria, 14A.
29/2016. Polígon 15, Parcel·la 74.
30/2016. Carrer Santa Maria, 16.
31/2016. Carrer Calvari, 17.
32/2016. Carrer Les Eres, 20.
33/2016. Carrer Urgell, 8B.
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 del padró fiscal de la taxa de clavegueram, exercici 2016.
Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any 2016.
Es proposa l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2016
Segon.- El padró fiscal s’exposarà al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estarà a disposició dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Servei piscines municipals. Preus d’abonaments, entrades i cursos natació.
Atès que properament s’obriran al públic les piscines municipals i es considera necessari modificar el preu
de l’entrada al recinte de bany així com establir el preu del nou abonament comarcal que donarà dret a
entrar en diferents piscines municipals de la comarca de l’Urgell.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Modificar el preu de l’entrada al recinte de bany de les piscines municipals de Castellserà i establir
el preu per al nou abonament de piscines d’àmbit comarcal.



Preu per entrada i dia: 3,50 euros. Edat: dels 4 fins als 65 anys.
Preu abonament comarcal: Individual: 40,00 euros. Edat: a partir de 4 anys.

Segon.- No es modifiquen els preus dels abonament individuals ni dels cursos de natació que continuen
essent els mateixos que en anys anteriors i es relacionen a continuació:



Abonaments individuals: 20,00 euros. Edat: dels 4 als 65 anys.
Descompte amb carnet jove i carnet de família nombrosa: 10%.
Cursos de natació: 45,00 euros per torn.
75,00 euros si es fan dos torns.

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 al pressupost de 2016.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 que afecta al pressupost de l’exercici 2016.
Hi consta l’informe d’intervenció i la seva tramitació s’ajusta als preceptes legals vigents.
5

Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2016 que es finançarà amb nous
ingressos i baixes de partides de despeses.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de quinze dies, durant els quals s’admetran reclamacions
davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a resoldre-les d’un termini de trenta dies. Cas de no
presentar-se reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient referit
sense necessitat d’un posterior acord per part de la Corporació.
Modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’any 2016.

210-00
161
1531
165
212-00
312
227-06
212-00
609-02
626-00
609-01
629-02
632-01

Partides de despeses que augmenten
Conservació i reparació d’infraestructures
Abastament d’aigua
Vies públiques
Enllumenat
Conservació i reparació d’edificis i altres construccions
Casa metge

151 Treballs fets per altres empreses - Treballs tècnics
Conservació i reparació d’edificis i altres construccions
3422 C. Futbol
1532 Senyalització vials
920 Equip informàtic
1532 Pavimentació i clavegueram c/ Coral i c/ Cadí
312 Material mèdic
336 Refer pedra escut heràldic
TOTAL

Partides de despeses que disminueixen
500-00 929 Fons contingència
619-01 1532 Voreres
622-00 312 Consultori mèdic
TOTAL

46107
76102
39610

NOUS INGRESSOS
Subvenció Diputació PAES
Subvenció Diputació Urbanització vial
Contribucions especials
TOTAL

1.000,00
1.000,00
2.000,00
8.000,00
5.000,00
1.000,00
650,00
900,00
92.000,00
3.500,00
1.250,00
116.300,00

30.000,00
5.000,00
5.115,00
40.115,00

5.185,00
25.000,00
46.000,00
76.185,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Aprovació de projectes tècnics.
Atès que ha estat redactat el projecte tècnic i d’execució per l’adequació i millora d’una estació de
tractament d’aigua potable i del sistema de tractament d’unes piscines municipals.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte tècnic i d’execució per l’adequació i millora d’una estació de
tractament d’aigua potable i del sistema de tractament d’unes piscines municipals, redactat pel Sr. Ramon
May Calvet, enginyer tècnic industrial.
6

Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP i al tauler d’anuncis, 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.
8.Sorteig per designar els membres de la mesa electoral. Eleccions a Corts Generals 2016.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es
realitza el sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 26 de
juny 2016 amb motiu de la celebració de les eleccions a Corts Generals 2016 convocades pel Reial decret
184/2016, de 3 de maig.
Del sorteig resulten elegides les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs
que per a cadascuna s’indica.
TITULARS
Presidenta:
1r.Vocal:
2n.Vocal:
SUPLENTS
De President:
De President:
De 1r.Vocal:
De 1r.Vocal:
De 2n.Vocal:
De 2n.Vocal:

Imma Aguilar Montalà
Laura Serentill Farreny
Josep Fabregat Haro
Ramon Pujol Clua
Pere Casals Brescó
Neus Torres Garcia
Marina Rúbies Ballarín
Albert Gabarra Grange
Ana Alsina Lopez

També s’acorda comunicar aquest resultat a la Junta Electoral de Zona de Balaguer.
9. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 19 i 20/16.- Inici d’expedient i contractació per adquisició de protecció per a voreres amb l’empresa
Lamarc Inox SL de Bellpuig.
Decret 21 i 22/16- Inici d’expedient i contractació de l’arranjament de camins amb l’empresa Àrids Romà
de Miralcamp.
Decret 23/16.- Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres d’ampliació del consultori mèdic local.
Decret 24/16.- Concessió de llicència d’obres per al trasllat d’una bàscula afectada per les obres de millora
de la carretera de Preixens.
Decret 25/16.- Concessió d’una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la modalitat
de titular no conductor.
Decret 26 i 27/16.- Inici d’expedient i contracte de serveis per a l’estalvi energètic amb l’empresa Ecoestudi
Sima SLP de Lleida.
Decret 28/16.- Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres d’ampliació del consultori mèdic local.
Decret 29/16.- Participar en la convocatòria d’ajuts per al funcionament i administració de consultoris locals
de la Diputació de Lleida.
Decret 30/16.- Inici d’expedient per a la modificació de crèdit núm. 1/2016.
10. 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-dos hores i trenta-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 14 DE JUNY DE 2016

Castellserà, 14 de juny de 2016.
A les vint-i-una hores i trenta 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, MERCE PERERA FOLGUERA; DAVID PRADAS GENÉ; JORDI
VICIOSO CANELA i JUDHIT MARTÍ BORDA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Roger Comelles Viladrich,
Joan Boncompte Solé i Gemma Badia Fusté.
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. Acord provisional per a la imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament
de l’obra per la pavimentació i dotació de clavegueram del C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí.
Atès que s’ha incoat l’expedient per part d’aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de
contribucions especials per al finançament de l’obra de pavimentació i dotació de clavegueram del carrer
Coral Flors d’Urgell i carrer Cadí, i vistos els informes emesos en el mateix.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Imposar contribucions especials com conseqüència de l’execució de l’obra de pavimentació i
dotació de clavegueram del carrer Coral Flors d’Urgell i carrer Cadí, l’establiment i exigència de les quals
es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Segon. Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents determinacions:
- El cost previst de l’obra es fixa en 95.242,97€ (inclou projecte i direcció tècnica) i el cost a suportar per
l’Ajuntament és de 70.242,97€ un cop deduïda la subvenció de 25.000,00€.
- Es fixa la quantitat que s’ha de repartir entre els beneficiaris en 47.621,49 €, corresponents al 67,80 %
del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió ja que, finalitzada l’obra, si el cost real
és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre en consideració aquest a efectes de càlcul de les
quotes corresponents.
- S’aplicarà com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana dels immobles beneficiats per l’obra.
Tercer. Aprovar la relació dels subjectes passius i les quotes individuals resultants que aquests hauran
d’abonar, segons relació que consta a l’expedient, i notificar individualment les quotes corresponents.
Quart. Recaptar aquestes contribucions especials en dos terminis: el primer, en concepte d’entrega a
compte en iniciar-se les obres (50% de la quota) i el segon, un cop finalitzades les obres i en concepte de
liquidació definitiva (50% de la quota).
Cinquè. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, la web municipal i
Butlletí Oficial de la Província, durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades podran
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examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest període els
propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents.
Sisè. Si no es formulen reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu i es publicarà al BOP.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació abans d’aprovar definitivament la
imposició i ordenació de les contribucions especials.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Aprovació del compte general, exercici 2015.
Vist el contingut dels articles 172 i 174 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, es dona compte al Ple de la Corporació de l’estat de la Liquidació que inclou el compte general
corresponent a l’exercici de 2015 la qual va ésser aprovada per Decret de l’alcaldia núm. 11/2016 de data
9 de març de 2016.
Atès el que preveu l’article 193 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 10 de maig de 2016, va informar
Favorablement el Compte General del Pressupost, així com el Balanç de Situació de l'Ens Local a
31.12.2015.
Atès que en el B.O. de la Província núm.93 de data 17 de maig de 2016, s’ha publicat l’edicte exposant al
públic els comptes de 2015 i que transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat
reclamacions.
Als efectes de continuar l’expedient d’aprovació dels comptes de 2015 es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2015, que presenten el següent resum:
a) Respecte al Romanent de tresoreria:
ROMANENT DE TRESORERIA
Fons líquids
Drets pendents de cobrament pressupost corrent
Drets pendents de cobrament pressupostos tancats
Drets pendents cobrament d’operacions no pressupostaries
DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
Obligacions pendents de pagament pressupost corrent
Obligacions pendents de pagament pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostaries
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT

123.710,48
152.519,85
67.390,24
1.285,23
221.195,32
74.869,04
0,00
18.348,12
93.217,16

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat

251.688,64
-30.867,62
0,00

ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

220.821,02

b) Respecte al BALANÇ DE SITUACIO DE L'ENS LOCAL A 31.12.2015, i una vegada introduïts els
moviments que afecten al compte 100 de patrimoni, presenta el següent resum:
ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini

6.248.221,38
3.191,98
6.237.817,25
7.212,15
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B) ACTIU CORRENT
III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
VII. Efectiu i altres líquids equivalents
TOTAL ACTIU

314.038,18
190.327,70
123.710,48
6.562.259,56

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
I. Patrimoni
II. Patrimoni generat
IV. Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats
B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini

6.165.202,70
2.549.123,85
3.589.830,81
26.248,04
303.294,82
303.294,82

C) PASSIU CORRENT
II. Deutes a curt termini
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini

93.762,04
27.883,49
65.878,55

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

6.562.259,56

c) En quan als comptes d’organismes autònoms, així com de societats mercantils, són inexistents.
Segon. Retre el compte general com a resultat de l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes,
d’acord amb el que determina la legislació vigent.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: 34/2016. Carrer Nou, s/n.
35/2016. Carrer Les Eres, 8-2n.
36/2016. Carrer Agricultura, 24.
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. Acord per la devolució d’una fiança a l’empresa Bernadí SA.
Atès que ha estat tramitat l’expedient per la devolució d’una fiança dipositada per l’empresa Bernardí SA,
per respondre del contracte “ Subministrament de mobiliari per a la biblioteca municipal”.
Atès que durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions i que el tècnic municipal ha
informat favorablement el retorn d’aquesta fiança.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Procedir a retornar la fiança dipositada mitjançant aval per BERNARDÍ SA de Barcelona, per respondre del
contracte referit i per un import de nou-cents vuitanta-cinc euros amb trenta-quatre cèntims (985,34 €).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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-dos hores, del que com a secretària en dono fe.

10

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE JULIOL DE 2016

Castellserà, 4 de juliol de 2016.
A les vint-i-una hores i quaranta 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, MERCE PERERA FOLGUERA; DAVID PRADAS GENÉ; JORDI
VICIOSO CANELA i JUDHIT MARTÍ BORDA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Joan Boncompte Solé,
Roger Comelles Viladrich i Gemma Badia Fusté.
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 les actes de les sessions anteriors.
Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de data trenta de maig i
catorze de juny de dos mil setze, son aprovades 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:
Repsol Butà SA
Associació Cultural Sense Sal SL
Electro-Tarr
Consell Comarcal de l'Urgell
Pardo Gestió Rambla 10, SL
Associació Musical de Castellserà
Port cantó SL
Lloguers Sarri - Dolors Borràs
Ajuntament de Castellserà
Ginca SL
Pepita Goixart Pascual
Ferreteria Albert Soler
Cata Cric, SC
Repsol Butano
Applus Iteuve Tecnology SL
Consorci AOC
Carme Vidal Folguera
Ramon May Calvet
Carme Badia Marsol
Telefònica Mòbils Espanya SA
Cansaladeria Enriqueta
Fidela Plana Ribe
Punt de Servei Xopluc, SL

Consultori mèdic
Festa bandoler
Material enllumenat
Asses informàtic 1r trimestre
Treballs gestoria
Taller concert jornades culturals
Retorn begudes
Taules festa bandoler 2015 i 2016
Nòmines maig, juny i extres
Llar d’infants
Desplaçaments maig
Festa bandoler
Festa bandoler
Camp futbol
ITV furgoneta
Targeta electrònica
Festa bandoler
Projecte adequació potabilitzadora
Festa bandoler
Telefonia mòbil i targetes enllumenat
Festa puntaires
Pintura piscines
Gasoil
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55,02
1.000,00
52,08
214,17
433,18
1.000,00
-25,99
116,77
25.928,73
125,19
19,00
70,03
423,50
54,75
54,70
29,89
145,52
1.643,00
16,00
26,73
153,40
169,32
51,95

Marcel Pujol Coll
Cooperativa d'Ivars
Mapfre
Urgell Net, SA
Comercial Agrícola Perera SL
Gin-ca SL
Securitas Seguridad España SA
Aplicor Water Solutions SA
Correus i Telègrafs
Alex Gómez Figueras
Autocars Cunillera SL
Publi Press Media
Sistemas Digitales
Consulting Economia Local, SL
Consell Comarcal de l'Urgell
Electromecànica Rey, SL
Consum
BNP Paribas
Check Risc

Endesa Energia XXI, SLU

Endesa Energia

Desplaçaments gener a juny
Herbicides carrers
Assegurança RC i edificis
Recollida brossa maig
Herbicides carrers
Paques solars centre integrat
Seguretat festa bandoler
Planta potabilitzadora
Serveis postals
Reparacions pista d’estiu
Sortida llar d’infants
Festa bandoler
Manteniment fotocopiadora
A compte comptabilitat 2016
Lloguer tarima festa Llepa’m Lo peu
Bombes piscina
Sopar teatre
Rènting fotocopiadora
Vigilància de la salut
La Panera
Escorxador
Enllumenat públic - C/ Urgell
Piscines
Pavelló
Sala de Vetlla
Deixalleria
Ajuntament
Camp de futbol
Escola El Terrall
Garuta

127,73
101,64
2.699,94
4.891,28
116,01
3.823,60
128,31
580,56
29,59
136,55
150,00
399,33
127,22
1.815,00
108,90
715,11
121,11
133,10
525,00
26,79
16,38
1.254,52
619,73
408,57
181,42
184,57
424,49
350,48
478,26
499,38

3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: 40/2016. C/ Les Eres, 11
41/2016. Llicència de segregació. C/ Miquel Martí i Pol, s/n.
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 dels padrons fiscals de les taxes del cementiri municipal i subministrament d’aigua
del 1r. semestre de 2016.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de
subministrament d’aigua primer semestre de 2016 i conservació del cementiri municipal 2016.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2016
i conservació del cementiri municipal 2016.
Segon.- 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.
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5. Aprovació del comptes de la Festa del Bandoler 2016.
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de la Festa del Bandoler amb el següent resumen:
FESTA DEL BANDOLER 2016.
INGRESSOS
Total ingressos

850,00 €

DESPESES
Orelletes
Grups animació, actuacions i equip de so
Dietes i consumicions músics
Caminada Alera
Sardinada
Esmorzar popular
Passejades amb burros
Lloguer taules i cadires
Pedrenyal
Publicitat
Treballadors neteja
Total despeses

109,42 €
4.334,00 €
161,00 €
29,72 €
163,47 €
189,48 €
242,00 €
40,54 €
75,01 €
724,89 €
30,00 €
6.099,53 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la Festa del Bandoler 2016.
6. Aprovació del programa i pressupost de la Festa Major de Juliol.
Es presenta el programa i pressupost de la Festa Major de Juliol amb el següent resumen:
PROGRAMA FESTA MAJOR JULIOL 2016
Dijous 21 de juliol
IV Laberint nocturn de tastets.
Divendres 22 de juliol
Missa solemne en honor a la patrona Sta. Maria Magdalena.
Final dels cursets de natació.
Parc aquàtic.
Llonganissada popular.
Ball amb el Duet Elegance.
Correfoc amb els diables Foc Foll de Bellpuig.
Concert amb Itaca Band + 9Son + Cor Roent
Dissabte 23 de juliol
Esmorzar popular i recorregut de caça.
Espectacle “Rats” de la Companyia Campi qui pugui. Eliminatòries del campionat de botifarra.
Festa de l’escuma.
Ball de tarda i nit amb la Chapó Orquestra.
Correbars amb la xaranga la Bancha.
Versions pel jovent amb la Chapó Orquestra i sessió de DJ.
Diumenge 24 de juliol
Ballada de Sardanes amb la cobla Lo Castell, vermutada i jocs tradicionals amb FEFE i Companyia.
Final del campionat de botifarra.
Concert i sessió llarga de ball amb l’Orquestra JUNIOR’S.
PRESSUPOST
Ingressos aproximats:
3.000,00 €
Despeses aproximades: 29.743,00 €
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Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la Festa Major de Juliol 2016.
7. Aprovació del programa i pressupost de les activitats “Castellserà de Nit”.
Es presenta el programa i pressupost de les activitats del Castellserà de Nit 2016 amb el següent
resumen:
PROGRAMA CASTELLSERÀ DE NIT 2016
Dijous 4 d’agost - Concert escenificat d’Àries i romances.
Dissabte 6 d’agost - Concert cloenda del XVI Curs de Cant.
Dijous 11 d’agost - Concert piano a quatre mans.
Dijous 18 d’agost - Teatre. La Capsa cafè
Dijous 25 d’agost - Teatre Bufanaga.
PRESSUPOST
Despeses aproximades: 3.552,00 €
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost del Castellserà de Nit 2016.
8. Proposta per a la senyalització de les festes locals per l’any 2017.
Atesa l'Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per
a l’any 2017.
Atès que és necessari proposar les dues festes locals per al proper any 2017.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Proposar al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que es
fixin com a festes locals per l’any 2017 les següents:
20 de gener i 21 de juliol de 2017.
Segon. Comunicar el present acord al Departament Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
9. Aprovació del plec de clàusules administratives que han de regir per la contractació de l’obra
anomenada "Pavimentació i dotació de clavegueram del C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”. Aprovar
l’expedient de contractació per procediment obert de tramitació simplificada, i convocar la licitació.
Atès l’expedient administratiu iniciat per a la contractació de l’obra anomenada “Pavimentació i dotació de
clavegueram C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí” per un import de 91.449,97 €, IVA inclòs.
Atès l’informe de secretaria intervenció, sobre el procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de
consignació pressupostària respectivament; així com la redacció dels corresponents Plec de clàusules
administratives particulars.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir per la contractació de l’obra
anomenada “Pavimentació i dotació de clavegueram C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”.
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Segon. Aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació,
al preu més baix, i tramitació simplificada per raons d’eficiència, per l’execució de l’obra “Pavimentació i
dotació de clavegueram C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”, i disposar l’obertura de la licitació.
Tercer. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives particulars, fixar en 17 dies
naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació a la pàgina web
municipal, www.castellsera.cat al Perfil del Contractant.
Quart. Autoritzar la despesa per import de 91.449,97 €, IVA inclòs, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
609 01. 1532/2016 del pressupost vigent.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
10. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 31 i 32/16.- Inici d’expedient contracte menor per a la redacció d’un projecte per l’adequació i
millora de l’estació de tractament d’aigua potable i sistema de tractament de les piscines i la seva
contractació amb el tècnic Ramon May Calvet d’Artesa de Segre.
Decret 33 i 34/16.- Inici d’expedient contracte menor per la restauració de l’escut de la portalada de la
Panera i la seva contractació amb la Universitat de Lleida.
Decret 35 i 36/16.- Inici d’expedient contracte menor per l’adquisició de plaques solars per a l’edifici del
centre integrat i la seva contractació amb l’empresa GINCA SL de Mollerussa.
Decret 37 i 38/16. Acollir-nos al PO FEDER de Catalunya 2014-2020 mitjançant l’operació PONENT
ACTIU en què participen quatre comarques. Aquesta operació inclou per al municipi de Castellserà la
senyalització d’accés des del municipi i informació de l’espai, i l’elaboració d’un programa d’educació i
sensibilització ambiental de l’espai natural. Participació en el finançament de les operacions sempre i quan
es consolidi el projecte PONENT ACTIU en la convocatòria FEDER.
Decret 39 i 40/16.- Inici d’expedient contracte menor per realitzar la neteja a fons dels edificis escolars i
centre integrat i la seva contractació amb l’empresa Limpiezas Pirineo SL de Lleida.
Decret 41/16.- Contractació de dos socorristes per a la campanya piscines municipals 2016.
Decret 42/16.- Aprovació de la certificació núm. 3 i última de l’obra “ Ampliació consultori mèdic municipal”
Decret 43/16.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per al servei de salvament i socorrisme de
les piscines municipals, estiu 2016.
Decret 44/16.- Sol·licitud de subvenció a l’IEI per a equipaments culturals.
Decret 45/16.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per a les obres de Pavimentació i dotació
de clavegueram del C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí.
Decret 46/16.- Inici d’expedient per a la contractació de l’obra Pavimentació i dotació de clavegueram del
C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí.
11. 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-dos hores i cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 22 D’AGOST DE 2016
Castellserà, 22 d’agost de 2016.
A les vint-i-una hores i quaranta 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, MERCE PERERA FOLGUERA; DAVID PRADAS GENÉ; JORDI
VICIOSO CANELA; JUDHIT MARTÍ BORDA i GEMMA BADIA FUSTÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Joan Boncompte Solé i
Roger Comelles Viladrich.
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. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el següents pagaments:
Nnology Solar Lleida, SLU
Jordi Asensio Vernet
Consell Comarcal de l'Urgell
La Manyana
Cooperativa d'Ivars
Fleca la Ginesta
Oficentre SCCL
Telefònica Mòbils Espanya SA
Urgell Net, SA
Ramona Tehàs
Fidela Plana Ribe
Pintures Grau, SL
Miquel Rafel Campas
Zardoya Otis SA
Punt de Servei Xopluc, SL
Flyralarm, SL

Clidom Energy SL

Exclusives Era
SonaKtrona SL
Rodríguez Ros - Advocats SLP
Eurofins Agroambiental SA
Tashia, SL
Pepita Goixart Pascual
Sistemas Digitales
Antonio Colomines SLU

Consultori mèdic
Sala de vetlla
Assessorament urbanístic març i abril
Subscripció semestral
Sulfatar arbres
Festa bandoler i puntaires
Material llar d’infants
Telefonia mòbil i targeta enllumenat
Recollida escombraries juny i juliol
Desplaçaments
Pintura camp de futbol
Llar d’infants i piscines
Control colònia coloms
Manteniments ascensors
Gasoil vehicles
Programes festa major
Local dones
Consultori mèdic
La Panera
Deixalleria
Ajuntament
Material neteja
Sonorització festa bandoler
Assessoria jurídica
Analítiques d’aigua
Cloro piscines
desplaçaments
Manteniment fotocopiadora
Piscines
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190,94
156,09
462,83
180,00
19,80
232,70
105,29
57,57
9.782,56
7,60
273,36
151,77
544,50
1.826,42
307,44
127,13
181,02
57,03
30,80
22,68
279,63
190,39
1.210,00
541,38
138,50
1.629,25
19,00
126,64
18,39

Construccions Solé Fernàndez SL
Societat Portal de Lleida SL
Albert Soler Ferreteria
Correus i Telègrafs
Agile Printing SL
Ecologia Per Festes SL
Ginca SL
Cansaladeria Enriqueta
Cooperativa d'Ivars
Federació Municipis Catalunya
MTB Distrib. Tecnològiques SL
Repsol Butano SA
Clidom Energy SL
Propaganda Pel Fet
Elicer Gestió SL
Jose Manuel Vivas Candido
Telefònica de Espanya SAU

Endesa Energia XXI, SLU

Endesa Energia SA

M Alba Minguell Cardeñes
BNP Paribas
Associació cultural dos per quatre
Diverfesta Raúl Rodriguez Martín
Castell del Remei
Dolors Rodríguez Cazorla
Pigot-Dis
Exclusives Era
Jordi Borrell Alsina
Port cantó SL
Gran Casa Xina
Jordi Villacampa Viñes
Assoc Musical de Castellserà
Campi qui Pugui
Raibor Espectacles SL
Saikouk Abdelihak
Tashia, SL

Inversió consultori mèdic
Publicitat festa major
Festes
Serveis postals
Publicitat i propaganda
Vasos
Reparació piscines i centre integrat
Festa major juliol
Insecticides pels carrers
Quota associat any 2016
Compra electrocardiògraf
Consultori mèdic
Sala de Vetlla
Biblioteca
Escola El Terrall
Itaca Band
Musical Elegance
Orquestra Chapó
Telèfon, fax i ascensor ajuntament
Biblioteca
Llar d’infants
Consultori mèdic
La Panera
Enllumenat públic - C/ ponent
Residència
Enllumenat públic - Av. Dr. Borrell
Local dones abonament
Ajuntament
Deixalleria
Potabilitzadora
Escola El Terrall
Sala de Vetlla
Biblioteca
Consultori mèdic
Agenda Cultural de l'Urgell maig-juny
Rènting fotocopiadora
Jocs tradicionals festa major
Festa escuma
Beure festa major
Campionat de botifarra festa major
Festa major
Productes de neteja
Begudes festa major
Festa major juliol
Festa major juliol
Taller teatre escola El Terrall
Concert Rock. Final de curs.
Espectacle Rats
Parc aquàtic
Neteja festa major
Manteniment piscines
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1.539,12
60,50
26,45
24,72
141,68
651,61
1.555,08
51,58
211,20
173,20
3.260,95
43,11
56,56
213,66
169,42
6.413,00
695,75
4.840,00
114,41
88,70
31,56
68,48
20,56
496,41
55,73
527,49
-1.339,73
227,41
93,58
544,33
401,51
157,18
397,67
798,54
134,83
133,10
450,00
484,00
11,50
99,20
119,63
63,77
106,58
71,28
26,75
212,00
500,00
1.113,00
798,60
199,50
1.163,48

Musics de Girona SCCL
Arts Gràfiques Molino, SL
Pardo Gestió Rambla 10, SL
Ajuntament de Castellserà
Seguretat Social
Laiccona SL
Telefònica Movibles Espanya SA
Ginca SL
Ferreteria Jordi Baró
Cobla Lo Castell
Ofi-Escolar Estel SL
Orquestra Junior's
Antonio Vila Navés
Tallers Ramon Farré SL
Limpiezas Pirineu SL
Adrià Eres Boncompte
Gestió Publicitat Segre SLU
Ascensors Sales
Tashia, SL
Maquinaria Agrícola Industrial SA
Nnology Solar Lleida, SLU
Alex Gómez Figueras
Correus i Telègrafs
Tecnol SA
Gin-ca SL
Sistemas Digitales
Col·lectivitat de Regants núm. 2
Neosalus Solutions SL
Musicant Activitats
Fusteria Prat-Niñà SL
Endesa Energia SA
Aplicor Water Solutions SA

Actuació grup 9SON i equip de so
Festes
Treballs gestoria
Nòmines juliol
Quotes seguretat social juny
Analítiques d’aigua
Telefonia mòbil i targeta enllumenat
Globus enllumenat carrer Romaní
Còpies claus
Festa Major juliol
Varis material
Festa Major Juliol
Festa major i dinar eleccions
Centre integrat
Neteja centre integrat
Obres carrers
Publicitat festa major
Manteniment ascensor escola 3r TR
Planta potabilitzadora
Grup electrogen festa major
Bombetes enllumenat públic
Camp de futbol
Serveis postals
Material per carrers
Quadre gas i comptador residencia
Manteniment fotocopiadora
Derrama extraordinari obres Modolet
Manteniment desfibril·ladors
Castellserà de Nit
Canviar pany ajuntament
Camp de futbol
Escorxador
Reparació potabilitzadora

3.993,00
33,88
254,10
12.550,39
5.379,19
335,91
45,59
314,24
32,91
500,00
15,55
4.356,00
616,00
452,54
2.232,78
217,19
325,55
313,78
802,84
923,41
112,83
441,63
26,06
128,42
1.853,55
127,22
176,25
526,35
500,00
42,56
326,05
17,67
225,02

2. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: Exp. 42/2016. Av. Esport, 14
Exp. 43/2016. Av. Catalunya, 16.
Exp. 44/2016. Carrer Major, 4.
Exp. 45/2016. Av. Dr. Borrell, 15.
Exp. 46/2016. C/ Muralla, 8.
Exp. 47/2016. C/ Major, 6.
Exp. 49/2016. Polígon 6 Parcel·la 21.
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.
3. Acord d’aprovació del conveni per a l’organització de la trobada de joves de la comarca.
Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració per a l’organització de la trobada de joves de la
comarca.
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Atès que l’objecte del conveni és la regulació de la col·laboració dels municipis de la comarca i del Consell
Comarcal de l’Urgell en l’organització i finançament de la festa Jove de l’Urgell.
Atès el que es disposa en els articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per a l’organització de la trobada de joves de la comarca de
l’Urgell, en els termes en que ha estat redactat.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de l’Urgell.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
4. Acord per la sol·licitud de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017.
Atesa la convocatòria de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla
Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017.
Es proposa l’adopció del següent acord :
Primer. Participar en la convocatòria de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i sol·licitar una
subvenció de 60.000,00 euros.
Segon. Aprovar la memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec a la subvenció.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Proposta de normalització del nomenclàtor dels carrers de Castellserà.
Atès que per part de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya s’ha fet una proposta per poder
normalitzar els noms dels carrers d’acord amb el nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya any
2009, i que proposa fer alguna correcció ortogràfica i completar els noms afegint-hi els nexes de via.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment la normalització i actualització del nomenclàtor dels carrers de Castellserà.
Segon. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província, al tauler d’edictes municipal, i pàgina web, 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
esdevindrà definitiu, sense que calgui adoptar cap altre acord.
Tercer. Facultar a 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 al veïns i institucions interessades.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Acord d’adjudicació del contracte d’obres “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/ Coral
Flors d’Urgell i C/ Cadí”.
Atès que per acord de ple de data 4 de juliol de 2016 es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules
administratives particulars per l’adjudicació del contracte “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/
Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí” mitjançant procediment obert, amb un únic criteri d’adjudicació, el preu més
baix, i tramitació simplificada.
Atès que en el procés de licitació han participat dotze empreses.
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Atès que la Mesa de contractació es va reunir en data 4 d’agost de 2016 per valorar la documentació i
ofertes presentades, i va acordar requerir a l’empresa M i J Grues que justifiqués la seva oferta d’acord
amb el que s’estableix al Text refós de la Llei de contractes, per haver-la considerat, presumiblement,
desproporcionada.
Atès que la Mesa de contractació es va reunir en data 19 d’agost de 2016 i un cop vist l’informe tècnic de
valoració de la documentació requerida i tenint en compte la justificació efectuada pel licitador, va acordar
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa M i J Grues per haver
presentat l’oferta amb el preu més baix.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Adjudicar a l’empresa M i J Grues, el contracte d’execució de l’obra “Pavimentació i dotació de
clavegueram del C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”, per import de 64.014,98€, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 52.904,94€, pressupost net, i 11.110,04€ en concepte d’IVA (21%), amb
subjecció al plec de clàusules administratives aprovat i un termini màxim d’execució fins al 21 d’octubre de
2016.
Segon. Requerir a l’empresa adjudicatària perquè constitueixi la garantia definitiva xifrada en dos mil siscents quaranta-cinc euros amb vint-i-cinc cèntims i perquè en el termini de cinc dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte
administratiu.
Tercer. Formalitzat el contracte el contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut de l’obra que
haurà d’aprovar l’Ajuntament.
Quart. Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, amb indicació
dels recursos procedents.
Cinquè. Publicar la formalització del contracte a la pàgina web municipal, www.castellsera.cat al Perfil del
Contractant.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Aprovació del Pla Local de Joventut 2016-2019 i sol·licitud de subvenció per al projecte
d’activitats “Castellserà és jove”.
Atès que s’ha publicat l’Ordre TSF/200/2016, de 18 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els ens locals de
Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut, i s’obre la convocatòria per a l’any 2016.
Atès que ha estat redactat el pla local de joventut de Castellserà (2016-2019).
Atès que en aquest pla s’hi inclou per a l’exercici 2016 activitats dins el projecte “Castellserà és jove”.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el pla local de joventut de Castellserà (2016-2019) que inclou el Pla d’Actuació 2016 dins
el projecte “Castellserà és jove” amb un pressupost total de sis mil cent euros (6.100,00€).
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya una subvenció de
quatre mil set-cents euros (4.700,00€) per al desenvolupament de les activitats que s’inclouen en el
projecte anomenat.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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-dos hores, del que com a secretària en dono fe.
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