CASA DE
LA VILA
Full informatiu núm. 93

Abril 2017

Benvolguts veïns i veïnes,

Us fem arribar el full informatiu número 93, corresponent al mes d’abril, amb les actes dels plens ordinaris
dels mesos de setembre, octubre i novembre i un ple extraordinari de l’octubre.
BANDERA MUNICIPAL
Com podreu veure a una de les actes que us adjuntem en aquest full, des de l’ajuntament s’ha començat
el tràmit per tal d’aprovar una bandera municipal pròpia, ja que legalment no n’hi ha cap d’establerta. S’ha
demanat un informe al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, que mitjançant els
assessors heràldics ens ha fet arribar un informe vexil·lològic amb la proposta de bandera pel municipi que
s’ha exposat al públic durant un mes. Us deixem la imatge aproximada de la bandera. Podeu veure la
informació descriptiva a la pàgina web de l’ajuntament.

BUTLLETÍ DIGITAL
Us recordem que l’elaboració d’aquest butlletí comporta una gran despesa en fotocòpies. Totes aquelles
persones que ho vulguin poden rebre’l de forma electrònica cada vegada que es reparteixi per les cases.
Us demanem de nou que si voleu rebre el full informatiu per correu electrònic ens ho indiqueu a
alcaldia@castellsera.cat o per telèfon trucant a les oficines de l’ajuntament.
1

APARCAMENTS
L’any passat es van delimitar certs espais (Pl. de la sardana, Pl. 11 de setembre...) amb pilones per tal de
millorar el trànsit, fer-lo més segur i que es respectés el pas de vianants per les voreres, donat que
l’aparcament no es feia de forma correcta en aquests indrets. Tot i això, en alguns espais com la Plaça 11
de setembre, els cotxes aparquen fora de la vorera però no deixen visibilitat al trànsit, pel que us demanem
que no s’aparqui en els encreuaments amb altres carrers per tal de deixar suficient visibilitat als vehicles
que hi circulen i fer així més segura la circulació. Igualment us demanem que respecteu les voreres i no hi
aparqueu a sobre. També recordem que al carrer Llibertat, només està permès aparcar a un dels costats.
DANSES BANDOLER
Ja tenim en marxa la tretzena edició de la Festa del Bandoler, de la que rebreu el programa a principis de
maig. Una de les novetats que tenim previstes per aquest any, és la introducció de balls tradicionals
d’adults a part dels infantils que ja es venien fent fins ara.
És per això que us demanem a tots els interessats en participar als balls d’adults i infantils, que us
apunteu per correu electrònic a festabandoler@gmail.com, abans d’acabar el mes d’abril. Es faran tres
sessions d’assajos els dies 28 d’abril al vespre, 6 de maig a la tarda i 12 de maig al vespre.

ADAPTACIÓ ANTENA TELEVISIÓ
Finalitzat el procés del Dividend Digital (alliberament de la banda de 800MHz) els operadors adjudicataris
d'aquesta banda de telefonia mòbil (Movistar, Orange i Vodafone) han començat el desplegament de la 4G
a les freqüències que fa servir el servei de televisió, pel que és possible que la recepció del senyal de
televisió es pugui veure afectat en alguns edificis o habitatges.
Per garantir que les condicions de recepció de televisió no es vegin afectades i els ciutadans puguin seguir
rebent els canals de televisió en condicions de qualitat similars a les existents, des del Ministeri d’Indústria
s’està facilitant la col·locació d’uns filtres a les instal·lacions de recepció de televisió (antena). Aquestes
actuacions són totalment gratuïtes durant un petit període de temps i les podeu demanar per telèfon al
número 900 833 999 o escrivint un correu electrònic a ayuda@llega800.es. Teniu tota la informació sobre
aquest desplegament a la web www.llega800.es

OBRES POTABILITZADORA
Durant el mes de març es van dur a terme obres de millora i modernització de l’estació d’aigua potable,
que coneixem com a potabilitzadora. La instal·lació de les noves bombes va fer que durant uns dies el
nivell de clor fos més alt de l’habitual i potser vau notar més gust de clor.
Després d’haver fet els ajustos pertinents, els nivells van tornar a ser correctes. De totes maneres, les
actuacions a la planta no s’han acabat i esperem en breu dur a terme una segona fase i millorar el sistema
de gestió que ens ha de permetre un control més rigorós i al moment de tot el que passa a la planta.
Esperem que durant aquests treballs no hi hagi problemes en les dosificacions i en qualsevol cas, us
mantindríem informats.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2016

Castellserà, 26 de setembre de 2016.
A les vint-i-dos 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, JORDI VICIOSO CANELA; JUDIHT MARTÍ BORDA, ROGER
COMELLES VILADRICH 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, David
Pradas Gené i Mercè Perera Folguera.
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 quatre de juliol i
vint-i-dos d’agost 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:
Tashia, SL
Gin-ca SL
Telefònica de Espanya SAU
Fleca la Ginesta
Cansaladeria Enriqueta
Carme Vidal Folguera
Societat General d'Autors
Gin-ca SL
Cooperativa d'Ivars
Smart Impulso Empresarial SCOOP
Teatre de Butxaca
Tecymain SL
Miravall Energies, SL
Limpiezas Pirineo SL
BNP Paribas
Lyreco España SA

Clidom Energy SL

Clor i material piscines
Centre integrat - Plaques solars i gas
Telèfon, fax i ascensor ajuntament
Biblioteca
Llar d’infants
Consultori mèdic
Festes
Festa major
Festa major
Drets d’autor festes
Arranjament piscines
Poliesportiu, ajuntament i enllumenat
Líquid sulfatar
CastellSerà de Nit
CastellSerà de Nit
Material neteja
Llenya festa major
Neteja edifici escola
Rènting fotocopiadora juliol i agost
Material oficina
Consultori mèdic
Magatzem
Ajuntament
Deixalleria
La Panera
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582,49
2.976,45
132,87
118,70
28,66
49,90
160,73
218,20
166,34
1.255,76
560,30
192,15
23,17
847,00
700,00
47,19
258,46
1.375,41
363,00
148,16
63,96
170,53
210,19
37,35
44,96

Jacint Alsina Condal
Clidom Energy SL
Amazon
Universitat de Lleida
Comercial Agrícola Perera SL
Fractal Solutions SL
Eurofins Agroambiental SA
Pastisseria Rosita
Hermex Iberica SL
Urgell Net, SA
Fusteria Prat-Niñà SL
Sistemas Digitales
Antonio Colomines SLU
Endesa Energia SAU

Endesa Energia XXI, SLU
Correus i Telègrafs
Tallers Jordi Bosch
Delfin Detall, SL
Clidom Energy SL
Pigot-Dis
Consell Comarcal de l'Urgell
Electromecànica Rey, SL
Aplicor Water Solutions SA

Camp de futbol i camins
Biblioteca
Escola El Terrall
Mobiliari Llar d'infants
Restauració escut edifici de la Panera
Insecticides per carrers
Aplicació mòbil
Analítiques piscina
Festa major
Material Llar d’infants
Recollida escombraries agost
Reparació Llar d'infants
Manteniment fotocopiadora
Material per piscines
Camp de futbol
Dipòsits municipals
Enllumenat públic - Av. Doctor Borrell
Residència
Enllumenat públic - C/ Ponent
Piscines
Serveis postals
Reparació camionet
Festes
Sala de Vetlla
Sopar de colles
Lloguer cadires i tarima festa major
Assessorament urbanístic maig
Reg camp de futbol
Reparació potabilitzadora

154,00
268,43
214,40
66,79
1.210,00
82,41
560,23
221,43
48,00
143,63
4.891,28
55,89
126,64
14,65
369,69
424,60
729,68
66,88
711,32
180,25
79,53
47,52
99,05
94,83
60,72
817,96
262,27
55,66
227,48

3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: Exp. 22/16. Carrer Nou, 11.
Exp. 51/16. Carrer Linyola, 10.
Exp. 54/16. Carrer Les Eres, 84.
Exp. 55/16. Carrer Miquel Martí i Pol, s/n.
Exp. 56/16. Carrer Portal Nou, 7.
Exp. 57/16. Carrer Migdia, 47.
Exp. 58/16. Carrer Linyola, 8
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 de la certificació d’obres núm. 1 corresponent a l'obra “Pavimentació i dotació de
clavegueram del C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”.
Atès que per part del tècnic director de l’obra “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/ Coral Flors
d’Urgell i C/ Cadí” ens ha estat tramesa la certificació d’obres núm. 1 corresponent a l’obra anomenada.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/ Coral Flors
d’Urgell i C/ Cadí” que ascendeix a la quantitat de vint mil cent quaranta-nou euros amb setanta-vuit
cèntims (20.149,78 €), IVA inclòs.
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Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació dels comptes de la Festa Major de Juliol i Castellserà de nit.
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de la Festa del Bandoler amb el següent resumen:
Festa Major de Juliol
INGRESSOS
Venda taules
Laberint de tastets
Total ingressos

2.520,00 €
324,00 €
2.844,00 €

DESPESES
Concurs Botifarra
Laberint de Tastets
Dietes i consumicions músics
Orquestres / música / espectacles
Vermutada
Correbars
Grup electrogen
Publicitat
Lloguer escenari i cadires
Esmorzar tir al plat
Botifarrada
Treballadors neteja
Total despeses

247,78 €
516,59 €
405,92 €
24.500,85 €
70,15 €
859,68 €
923,41 €
127,13 €
817,96 €
116,74 €
258,46 €
199,50 €
29.044,17 €

Castellserà de Nit
DESPESES
Total despeses

2.673,00 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el comptes de la festa Major de Juliol i Castellserà de nit.
6. Decrets d’alcaldia
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 47/16.- Per a participar en la convocatòria de subvencions de l’IEI per a l’adquisició de llibres per la
biblioteca municipal.
Decret 48/16.- Aprovació de l’expedient d’obres 39/2016 al carrer Coral Flors d’Urgell, 40.
Decret 49/16.- Per la contractació de personal de neteja durant el mes d’agost en substitució per vacances.
Decret 50/16.- Signatura d’un conveni amb l’empresa Sirius Solucions d’Enginyeria SLP amb la finalitat
que pugui elaborar un estudi d’eficiència energètica d’enllumenat públic a diferents municipis.
Decret 51/16.- Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2017.
Decret 52/16.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Pavimentació i dotació de clavegueram del
C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”
Decret 53/16.- Delegació al Regidor Sr. Joan Boncompte Solé per a la celebració d’un matrimoni civil.
Decret 54/16.- Aprovació de l’expedient d’obres 52/2016 al carrer Calvari s/n.
Decret 55/16.- Autorització per a canvi de titular d’un nínxol del cementiri municipal.
7. 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 minuts, del que com a secretària en dono fe.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 10 D’OCTUBRE 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, JORDI VICIOSO CANELA; JUDIHT MARTÍ BORDA, ROGER
COMELLES VILADRICH, DAVID PRADAS GENÉ i MERCÈ PERERA FOLGUERA.
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
Gemma Badia Fusté. Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
ORDRE DEL DIA
1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el següents pagaments:

Telefònica de Espanya SAU
Repsol Butano SA
Electro-Tarr SCCL
Eduard Segui - Fontaneria
Exclusives Era
Telefònica de Espanya SAU
Tashia, SL
Col·lectivitat de Regants núm. 2
Zardoya Otis SA
Magda Vilapriño Saries

Telèfon, fax i ascensor ajuntament
Biblioteca
Consultori mèdic
Consultori mèdic
Enllumenat públic
Material vari
Material de neteja
Llar d’infants
Planta potabilitzadora
Derrames extraordinàries
Manteniment ascensor ajuntament
Desplaçaments

104,25
119,17
25,65
15,49
245,30
35,19
226,10
24,05
1.363,73
676,41
545,18
19,00

2. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: Exp. 59/2016. Polígon 14 Parcel·les 4 i 1 i exp. 60/2016. C/ Migdia, 11.
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 per a sol·licitar la inclusió d’una obra - instal·lació al Pla d’Inversions per la millora en la
gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019.
Atesa la convocatòria de la Diputació de Lleida per la que es convoca la concessió de subvencions als
ajuntaments per finançar les inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2016,
2017, 2018 i 2019.
Atès l’interès d’aquest Ajuntament en participar-hi per dur a terme una inversió a la potabilitzadora.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de vint-i-cinc mil euros per dur a terme una
inversió de “Millora i adequació de l’estació de tractament d’aigua potable de Castellserà”
Segon. Aprovar la fitxa de descripció de la inversió amb un pressupost que ascendeix a la quantitat de
trenta-un mil dos-cents vint-i-cinc euros (31.225,00 €) més IVA (6.557,25 €) i la previsió del finançament de
la inversió.
Tercer. Sol·licitar que aquesta inversió s’inclogui en l’analitat de 2017.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, procedeixi a la signatura de
tots els documents que calguin per a l’efectivitat d’aquest acord.
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-una hores i quaranta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 D’OCTUBRE 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, JORDI VICIOSO CANELA; DAVID PRADAS GENÉ; ROGER
COMELLES VILADRICH 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,
Judiht Martí Borda i Mercè Perera Folguera. Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació,
Pepita Goixart Pascual.
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 vint-i-sis de
setembre i deu d’octubre 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:
Telefònica Movibles Espanya SA
Jordi Baró Poca - Ferreteria
Lyreco Espanya SA
Alex Gómez Figueras
Pardo Gestió Rambla 10, SL
Punt de Servei Xopluc, SL
Obres i Terrenys SL
Carles Alsina

Clidom Energy SL

Control y regulació de Fluïdes SL
Estel SL
Urgell Net, SA
Neteges Camarasa
JM Grues SL
La Vanguardia SLU
Clidom Energy SL
Pepita Goixart Pascual
Sebastià Folguera
Repsol Butano SA
Eduard Segui - Ferreteria
Jacint Alsina Condal
Telefònica de Espanya SAU
Sistemas Digitales
Ajuntament de Bellpuig
Vicens Maquinària Agrícola
Correus i Telègrafs

Targeta enllumenat públic
Telefonia mòbil
Ferreteria Baró
Material oficina
Escola El Terrall
Treballs gestoria
Combustible
Material per carrers
Camp de futbol
Deixalleria
La panera
Magatzem
Ajuntament
Pavelló
Consultori mèdic
Material consultori mèdic
Material per biblioteca
Recollida escombraries setembre
Clavegueram C/ Coral Flors d’Urgell
Certificació núm. 1 obres pavimentació Flors Urgell
Subscripció
Escola El Terrall
La Garuta
Desplaçament seminari
Treballs ensulfatar
Consultori mèdic
Material vari
Camp de futbol i camins
Telèfon ascensor escola
Manteniment fotocopiadora
Col·laboració trobada joves de la comarca
Tractor tallagespa
Serveis postals
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12,10
31,79
20,69
186,33
211,08
439,23
200,00
266,20
74,42
39,11
-37,96
146,82
194,25
640,79
128,35
167,59
46,32
4.891,28
387,20
20.149,78
379,00
243,33
289,66
57,00
1.512,00
6,80
21,79
541,75
13,35
127,22
500,00
10.285,00
30,25

Ramona Tehàs Vall

Endesa Energia XXI, SLU

Endesa Energia SAU
Exclusives Era
Núria Rubió Rodríguez
M. Alba Minguell Cardeñes
Llibreria Lidia Vilanova
Autocars del Pla
Antonio Colomines SLU
Marcel Pujol Coll
Mats Informàtica SL
BNP Paribas

Desplaçaments formació
Enllumenat Públic - Av. Doctor Borrell
Residència
Piscines
Enllumenat Públic - C/ Urgell
Escorxador
Camp de futbol
Material neteja
Farmaciola piscines
Agenda Cultural juliol - agost
Material oficina
Desplaçament festa jove
Festes
Desplaçaments juliol - octubre
Material informàtica
Rènting fotocopiadora

7,60
443,97
29,28
1.918,53
2.456,08
17,92
456,80
219,62
28,53
134,83
98,05
280,00
143,75
197,62
141,57
181,50

3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Exp. 61/2016. C/ Urgell, 27.
Exp. 62/2016. C/ Les Eres, 77.
Exp. 63/2016. C/ Santa Maria, 16.
Exp. 64/2016. C/ Major, 58.
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 de la certificació d’obres núm. 2 i última, corresponent a l'obra “Pavimentació i
dotació de clavegueram del C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”.
Atès que per part del tècnic director de l’obra “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/ Coral Flors
d’Urgell i C/ Cadí” ens ha estat tramesa la certificació d’obres núm. 2 i última corresponent a l’obra
anomenada.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i última de l’obra “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/
Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí” que ascendeix a la quantitat de quaranta-tres mil vuit-cents seixanta-cinc
euros amb vint cèntims (43.865,20 €), IVA inclòs.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 al pressupost de 2016.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 que afecta al pressupost de l’exercici 2016.
Hi consta l’informe d’intervenció i la seva tramitació s’ajusta als preceptes legals vigents.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2016 que es finançarà amb majors i
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.
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Modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’any 2016.

131-00
160-00
210-00
212-00
221-00
221-01
222-00
225-01
227-00
622-00
626-00
623-01
632.02
619-00
913-00

214-00
216-00
219-00
221-00
221-03
227-06
465-00
480-00
633-00
681-00
112-00
761-01

161
920
323
231
920
3422
1621
1531
11

920
1532
171
151
1621
341
342
425

Partides de despeses que augmenten
Retribucions personal laboral temporal
Quotes Socials Seguretat Social
Conservació i reparació d’infraestructures
Conservació i rep. d’edificis i altres construccions
Subministres electricitat
Subministres aigua
Serveis telecomunicacions
Tributs C. Autònomes
Treballs fets altres empreses - Neteja
Instal·lació gas i millora inst. elèctrica centre integrat
Equip informàtic
Inversió tractor talla - gespa
Inversió deixalleria
Av. Dr. Borrell. Arbres
Amortització préstecs
TOTAL
Partides de despeses que disminueixen
Conservació i reparació material transports
Manteniment programes i aplicació mòbil
Reparació i mant mobiliari urbà
Subministres electricitat
Subministres carburants vehicles
Treballs fets per altres empreses - Treballs tècnics
Servei recollida de deixalles
Transferències corrents a comarques
Subvenció Club Atlètic Castellserà
Diputació Inst. equips electròlisi salina piscines
Plantada arbres per biomassa
Majors ingressos
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega
Subvenció Diputació
TOTAL

2.500,00
2.500,00
1.000,00
6.000,00
4.600,00
1.000,00
400,00
5.600,00
1.200,00
1.500,00
200,00
10.300,00
20.200,00
2.000,00
200,00
59.200,00

1.500,00
1.000,00
1.500,00
5.000,00
1.000,00
8.000,00
1.500,00
750,00
1.000,00
3.500,00
2.500,00
11.950,00
20.000,00
59.200,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Decrets d’alcaldia
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 56/16. Sol·licitud a l’AOC d’alta al servei de registre unificat.
Decret 57/16. Adhesió al conveni marc d’actuacions en serveis bàsics d’atenció social per a unitats
familiars en situació de pobresa energètica.
Decret 58/16. Inici d’expedient per l’adquisició d’un tractor talla - gespa.
Decret 59/16. Contractació d’aquesta adquisició amb l’empresa Vicens Maquinaria Agrícola S.A. de
Mollerussa.
7. 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, del que com a secretària en dono fe.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2016

Castellserà, 28 de novembre de 2016.
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:
CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JORDI VICIOSO CANELA; GEMMA BADIA FUSTÉ; JUDHIT MARTÍ
BORDA 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. Joan Boncompte Solé,
Roger Comelles Viladrich i David Pradas Gené.
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-sis d’octubre de dos
mil setze, 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 de Espanya SAU
OAGRTL
Carles Alsina
Antonio Colomines SLU
Consell Comarcal Urgell
Eduard Segui - Ferreteria
Consell Comarcal de l'Urgell
M i J Grues SA
Telefònica Espanya, SAU
Oficentre SCCL
Laiccona SL
Gin-ca SL
Media Mark
Ramona Tehàs Vall
Vicent Solé Mobiliari
Mats Informàtica SL
Punt de Servei Xopluc, SL
Clidom Energy SL

Telèfon, fax i ascensor ajuntament
106,48
Biblioteca
118,70
Consultori mèdic
35,27
Llar d’infants
31,97
Permís d’obres
31,05
Camins i camp de futbol
74,42
Camp de futbol
63,16
Direcció d’obra i assessorament urbanístic juny
1.527,78
Material vari
349,17
Plans d’ocupació 2015
234,65
Cert núm. 2 i última Pavimentació Flors d'Urgell 43.865,20
Telefonia mòbil
30,92
Targeta enllumenat
12,10
Material oficina
267,39
Analítiques aigua potable
34,80
Ajuntament i piscines
29,43
Panera
673,31
Enllumenat públic
439,38
Reparacions aigua potable
281,72
Telèfon guarderia
22,90
Desplaçaments octubre
15,20
Reparació prestatgeria biblioteca
48,40
Compra de disc dur
141,57
Combustible
50,00
Consultori mèdic
100,25
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Clidom Energy SL

Urgell Net, SA
Ascensors Sales
El Celler del Tarrós
Oh Desaigües
Protecció integral Lleidatana
Tecymain SL
Tashia SL
Nnology Solar Lleida SLU
Flors Julita
Sistemas Digitales
Consulting Economia Local
Eduard Segui - Ferreteria
Endesa Energia XXI, SLU
Correus i Telègrafs
Maquinaria Agrícola Industrial SA
Pardo Gestió Rambla 10, SL
Muntatges Mero SLU
Jordi Asensio Vernet
Associació Xaranga La Bancha
Clidom Energy SL
Tallers Jordi Bosch
Repsol Butano SA
Miquel Rafel Campas
Fusteria Prat-Niñà SL

Ajuntament
Pavelló
Deixalleria
Escola El Terrall
Biblioteca
Sala de vetlla
Magatzem
Recollida escombraries octubre
Manteniment ascensor escola
Dinar comissió de festes
Concert castanyada
Vigilància concert
Material neteja
Potabilitzadora
Enllumenat públic
Festes i protocol
Manteniment fotocopiadora
Comptabilitat 2016 i comptes anuals
Material vari
Enllumenat públic - C/ Ponent
Camp de futbol
Piscines
Serveis postals
Grup electrogen castanyada
Treballs gestoria
Reg camp de futbol
Local dones
Escola El Terrall
Sala de vetlla
Deixalleria
Festa major juliol
La panera
Reparació camió
Gas escoles
Control colònia colons
Reparacions

193,71
172,92
40,49
292,75
298,04
103,01
-348,65
4.891,28
313,78
228,00
321,69
468,08
211,14
468,49
435,99
110,00
126,64
2.178,00
49,63
699,51
414,88
105,62
36,70
478,56
133,10
111,68
77,43
141,57
21,78
65,10
822,80
-4,34
248,22
520,99
544,50
753,36

3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Exp. 65/16. Av. Catalunya, 2.
Exp. 66/16. C/ Joan Maragall, 7.
Exp. 67/16. Pl. Sitjar, 15.
Exp. 68/16. C/ Ponent, 13.
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 d’inici d’expedient per l’aprovació d’una bandera per a aquest municipi.
Vista la Provisió d'Alcaldia en la qual es proposa la tramitació d’un expedient per tal que el municipi tingui
una bandera pròpia.
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Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en l’article 39. 1 del Decret 139/2007,
de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, en
relació amb els articles 22.2.b) i 47.2.i) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Iniciar expedient per l’aprovació d’una bandera per a aquest municipi.
Segon.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, l’assistència necessària per tal que ens elabori
el projecte de bandera per al municipi de Castellserà.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Acord d’aprovació del programa i pressupost de les festes de Nadal 2016.
Pel Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de les properes festes nadalenques.
Programa
Dissabte 17 de desembre: Concurs de pessebres.
Dissabte 24 de desembre: Torronada popular.
Diumenge 25 de desembre: Concert de Nadal de la Coral Flors d’Urgell.
Dilluns 26 de desembre: Cagada del Tió.
Divendres 30 de desembre: Arribada del Patge Faruk.
Dilluns 2 i dimarts 3 de gener: Parc de Nadal.
Dijous 5 de gener: Cavalcada de SSMM els Reis Mags d’Orient.
Pressupost
Ingressos: 250,00€
Despeses: 1.500,00€
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les Festes de Nadal 2016.
6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 60/16.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per a la realització d’obres.
Decret 61 i 62/16.- Inici d’expedient i contractació de les obres “Mur perimetral deixalleria” a favor de
Construccions Solé Fernàndez SL de Castellserà.
Decret 63 i 64/16.- Inici d’expedient i contractació del servei de manteniment dels ascensors en edificis
municipals a favor de l’empresa Ascensor Sales SL de Lleida.
Decret 65/16.- Canvi de nom d’una llicència d’activitat de Bar a favor de Eric Calderó Cercós.
Decret 66/16.- Concessió d’una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
Decret 67 i 68/16.- Inici d’expedient i contractació dels serveis d’esporga a favor de Marc Roig Fornons de
Preixens.
Decret 69/16.- Aprovació del cost efectiu dels serveis i la seva tramesa al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
Decret 70/16.- Concessió d’una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.
7. 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 quinze minuts, del que com a secretària en dono fe.
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