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Full informatiu núm. 94                                        Juny 2017 

 
 
Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full informatiu número 94, corresponent al mes de juny, amb les actes dels plens ordinaris 

dels mesos de gener i febrer i un ple extraordinari del desembre.  

 

PISCINES MUNICIPALS 

 

Les piscines municipals obriran el proper dissabte 17 de juny i aquell cap de setmana (dies 17 i 18 de juny) 

seran gratuïtes per tothom. A partir del dilluns 19 de juny caldrà presentar l’abonament o pagar l’entrada 

corresponent. 

 

L’horari serà l’habitual, de les 11 del matí a les 8 del vespre.  

 

Els abonaments ja estan a la venda, a les oficines de l’ajuntament, de 8 a 15 hores de dilluns a divendres. 

 

ENTRADES:  3,50 €, persona i dia 

   Majors de 65 anys - gratuït 

   Menors de 4 anys - gratuït 

 

ABONAMENTS: 20 €, persona per tot l’estiu 

   18 €, amb carnet jove 

   18 €, amb carnet de família nombrosa 

   Majors de 65 anys - gratuït 

   Menors de 4 anys - gratuït 

 

ES RECORDA QUE ELS NENS I NENES NASCUTS L’ANY 2010 I POSTERIORS, HAN D’ANAR 

ACOMPANYATS D’UN ADULT A LES PISCINES. EN CAS CONTRARI NO PODRAN BANYAR-SE. 

 

CASA DE 
LA VILA 
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ABONAMENT DE PISCINES COMARCAL 

Un any més, des del Consell Comarcal de l’Urgell s’ha posat en marxa el carnet únic de piscines per a tota 

la comarca. Les diferents modalitats de carnet es poden adquirir a les oficines de l’ajuntament. 

 

- Carnet individual: 40€ per persona, en cas de persones majors de 65 anys, 25€.  

 

- Carnet familiar: 2 persones 70€, 3 persones 105€, 4 persones 140€, 5 persones 175€. 

 

- Carnet de família nombrosa: 3 persones 90€, 4 persones 120€, 5 persones 150€. 

 

Els carnets seran individuals igualment, però perquè puguin gaudir de la modalitat familiar caldrà que tota 

la unitat familiar l'expedeixi i es demanarà el certificat de convivència i/o carnet de família nombrosa.  

 

Amb aquest carnet tindreu accés a les piscines d’Agramunt, Altet, Anglesola, Belianes, Bellpuig, 

Castellserà, Claravalls, La Fuliola, Ciutadilla, Maldà, Nalec, Els Omells de Na Gaia, Ossó de Sió, Preixana, 

Sant Martí de Riucorb, Tornabous, Vallbona de les Monges i Verdú. A les oficines de l’ajuntament teniu 

tota la informació.  

 

CURSETS DE NATACIÓ 2017 

Per altra banda també us volem informar que, a les mateixes oficines, us podeu apuntar als torns de 

cursets de natació que s’han organitzat per aquest estiu. 

 

1r torn - Del 3 al 20 de juliol - Inscripcions fins al dia 30 de juny 

2n torn - Del 31 de juliol al 18 d’agost - Inscripcions fins al dia 28 de juliol  

 

Preu: 45 €  (un torn de cursets) o 75 €  (dos torns de cursets el mateix alumne) 

 

LÍMIT D’EDAT.  Podran fer els cursets de natació tots aquells nens i nenes nascuts fins l’any 2013 inclòs. 

 

HORARI DE LA BIBLIOTECA DURANT L’ESTIU 
 

Del 3 al 28 de juliol 

Dilluns i dimarts – De 16.00h a 20.30h 

Dimecres, dijous i divendres – De 10.00h a 13.00h 

  

Des del dia 31 de juliol i fins el dia 18 d’agost (ambdós inclosos) la biblioteca municipal romandrà 

tancada i sense servei de préstec per vacances.  

 

A partir del dilluns 21 d’agost l’horari de la biblioteca serà l’habitual. 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 DE DESEMBRE DE 2016 
 

 
A les vint-i-una hores i trenta-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: 
 
JORDI VICIOSO CANELA; MERCE PERERA FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ i DAVID PRADAS 
GENÉ. 
 
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, 
Gemma Badia Fusté, Caterina Pijuan Folguera 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. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els següents pagaments: 
 

Exclusives Era Material de neteja 80,34 

Eduard Segui - Fontaneria Material reparacions 41,35 

Alex Gómez Figueras Enllumenat públic 269,82 

Garcam SA Claveguera Sant Sebastià 321,90 

Laiccona SL Analítiques d’aigua 786,29 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic juliol - octubre 1.002,79 

Raibor Espectacles SL Festa castanyada 700,00 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon, fax i ascensor ajuntament 107,16 

Biblioteca  118,70 

Consultori mèdic 27,96 

Llar d’infants 35,14 

Magasa Masó Gassó SA Festa major juliol 113,14 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Sebastià Folguera Ensulfatar herba 360,00 

Clidom Energy SL 

Piscines 45,50 

Ajuntament 109,95 

Deixalleria 48,06 

Consultori mèdic 91,96 

Local dones 45,16 

Punt de servei Xopluc, SL Gasoil 181,43 

Telefònica Mòbils Espanya SA Telefonia mòbil i enllumenat públic 62,91 

Urgell Net, SA Recollida escombraries novembre 4.891,28 

Oficentre SCCL Material oficina 114,10 

Clidom Energy SL 

Escola El Terrall 289,96 

La Garuta 340,70 

Sala de Vetlla 98,24 

Sistemes Digitals Manteniment fotocopiadora 127,22 

Endesa Energia Potabilitzadora 377,50 

Eduard  Seguí - Fontaneria Reparació d’aigua 71,78 

Instal·lacions Josep Daniel Reparació consultori mèdic 644,37 
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Àrids Daniel S.A. Av. Sant Sebastià 447,10 

Pianos Catalunya, S.L. Lloguer piano 726,00 

Antonio Colomines S.L.U. Carrossa reis 62,29 

Tashia SL Analitzador digital 85,54 

Correus i Telègrafs Serveis postals 36,33 

Esergui Disteser SL Gasoil calefacció 1.612,90 

Meritxell Manuel Clèries Hores llar d’infants 21,00 

Anna Vila Cercós Hores llar d’infants 91,00 

Miquel Llasera Godia Festa reis 90,00 

Fleca la Ginesta Protocol 35,07 

Plàstics Tàrrega SL Clavegueram 79,86 

Mera China Home SL Festes Nadal 19,80 

Flyeralarm SL Postals de Nadal 30,98 

Amazon Llar d’infants 40,07 

Marc Roig Fornons - Jardins Roig Treballs d’esporga 5.000,00 

Ilcovia Barcelona SL Compra llums de Nadal 2.992,20 

SCF ZHU, SL Lots Nadal 36,95 

Supermercat Carme Vidal Lots Nadal 146,52 

Cansaladeria Enriqueta Lots Nadal 129,85 

Corporació Alimentaria Guissona Lots Nadal 182,95 

ABSIS Informàtica, SL Manteniment programa informàtic 589,29 

Pepita Gabernet Compra de llibres per la biblioteca 645,39 

Carme Vidal Folguera Festes de Nadal - Llar d’infants 45,27 

Jago AG Mampara 117,70 

SCF ZHU, SL Festes Nadal 71,60 

Comercial Victor SL Caramels reis 129,36 

Ofi-Escolar Estel SL Festes 10,83 

 
2. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Exp. 38/2016.- Llicència de segregació en sòl rústic. Polígon 15, parcel·la 41.  
Exp. 69/2016.- Plaça La Sardana, 7, 2a.  
Exp. 70/2016.- Carrer Santa Maria, 6.  
 
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. Aprovació del calendari de cobrança de les taxes per a l’any 2017. 
Ateses les taxes que s’han de posar a cobrament aquest any 2017. 
 
Atès que és procedent  establir un calendari de cobrança general per a tot l’any. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
Primer.- Establir el següent calendari de cobrança per  aquest any 2017: 
 
De l’1 de març a l’1 de maig:   Taxa d’aigua 2n. semestre 2016. 
De l’1 de juny  a l’1 d’agost:   Taxa de clavegueram 2017. 
De l’1 de setembre a l’1 de novembre: Taxa d’aigua 1r. semestre del 2017. 
                                                              Taxa conservació cementiri 2017. 
 
Segon.- Fer exposició pública de l'anterior acord mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
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4. Aprovació inicial del pressupost per a l’exercici 2017, plantilla orgànica i relació de llocs de 
treball, i bases d’execució del pressupost. 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. 
 
La secretaria interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la  legislació vigent i els òrgans 
competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, 
conformement als seus estatuts o al document fundacional. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de  conformitat amb els articles 162 a 171 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Per tant, es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2017 d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols, és el 
següent: 
 

PRESSUPOST 
D’INGRESSOS 

  
PRESSUPOST DE 

DESPESES 

Capítol 1 328.000,00   Capítol 1 248.320,00 
Capítol 2 6.000,00   Capítol 2 407.970,00 
Capítol 3 154.200,00   Capítol 3 3.600,00 
Capítol 4 327.600,00   Capítol 4 3.800,00 
Capítol 5 8.700,00   Capítol 5 30.000,00 
Capítol 6 0,00   Capítol 6 133.710,00 
Capítol 7 66.600,00   Capítol 7 0,00 
Capítol 8 0,00   Capítol 8 0,00 

Capítol 9 0,00   Capítol 9 63.700,00 

TOTAL 891.100,00   TOTAL 891.100,00 

 
2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, 
per import de 833.080,72 €. 
 
3. Aprovar la plantilla de personal i relació de llocs de treball que s’ha detallat. 
 
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al 
tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats 
podran presentar-hi reclamacions.  
 
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim 
local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tos 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 cinquanta-cinc minuts, del que com a secretària en dono 
fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE GENER DE 2017 
 

 
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: 
 
JORDI VICIOSO CANELA; MERCE PERERA FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, GEMMA BADIA 
FUSTÉ, JUDHIT MARTÍ BORDA i DAVID PRADAS GENÉ. 
 
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 
Caterina Pijuan 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 vint-i-vuit de 
novembre i vint-i-vuit de desembre 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: 
 

Eduard Segui - Fontaneria Material reparacions 163,50 

Gin-ca SL Centre integrat 1.545,84 

Vodafone España S.A. Targeta enllumenat públic 14,00 

Jordi Asensio Vernet Instal·lació aire condicionat consultori 3.106,68 

Quiromed S.L. Compra material mèdic 406,64 

Electro-Tarr S.C.C.L. Material enllumenat 420,49 

Ikea Iberica S.A. Material biblioteca 14,99 

Repsol Butano S.A. Abonament gas escoles -2,20 

Tashia S.L. Clor per analítiques 47,67 

Holder Solutions S.L. Subscripció  La Manyana 180,00 

Telefónica Mòbils S.A. 
Targeta enllumenat públic 12,10 

Telefonia mòbil 45,54 

Cooperativa Alimentaria Guissona Festes Nadal 7,00 

Cansaladeria Enriqueta Festes Nadal 115,20 

Carme Vidal Folguera Festes Nadal 95,32 

Punt de Servei Xuploc Combustibles 156,36 

Clidom Energy SL Escorxador 45,36 

Esergaui Disteser SLU Gasoil la panera 301,92 

ESESOR Base de dades 550,00 

Urgell Net SA Recollida brossa desembre 2016 4.891,28 

Basar Primer Cel Material festes Nadal 43,95 

SCF ZHU, SL Material festes Nadal 29,65 

Miquel Rafel Campas Control colònia coloms 544,50 

J.Miquel Llasera - La Festa Material festes Nadal 52,50 

Kilotela Material festes Nadal 139,50 
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Lyreco España SA Material oficina 61,73 

Pintures Grau, SL Material festes Nadal 14,73 

Electro-Tarr, SCCL Enllumenat per festes 50,46 

Pardo Gestió Rambla 10 SL Treballs gestoria 435,60 

Lídia Vilanova  
Material biblioteca 67,60 

Material escola de música 31,30 

Rodríguez Ros-Advocats SLP Assessoria jurídica 2n semestre 2016 546,79 

Carles Alsina Clavegueram Av. Sant Sebastià 533,31 

Laiccona Analítiques d’aigua 138,50 

Consell Comarcal de l'Urgell 

Assessorament informàtic juliol-setembre 418,03 

Direcció d’obra urbanització 1.111,46 

Serveis socials 2016 3.569,85 

Liquidació serveis socials 2015 -289,68 

Clidom Energy SL 

Ajuntament  293,78 

Magatzem 42,87 

La Garuta 387,51 

Sala de vetlla 93,80 

Escola El Terrall 302,23 

Agència Catalana de l'aigua Cànon d’aigua 1r semestre 2016 15.084,75 

Endesa Energia XXI, SLU 

Camp de futbol 719,03 

Piscines 38,67 

Enllumenat públic - C/ Urgell 1.108,47 

Residència 26,12 

Enllumenat públic - Av. Doctor Borrell 608,74 

Repsol Butano SA Gas consultori mèdic -1,89 

Sistemas Digitales Manteniment fotocopiadora 126,64 

Gin-ca SL Obres centre integrat 1.429,09 

Sistemas Digitales Devolució factura errònia -90,65 

Toysntuck Reis guarderia 23,78 

Marc Roig Fornons Esporga 715,00 

Jordi Asencio Vernet Sala de vetlla 130,68 

Correus i Telègrafs Serveis postals 46,46 

Antonio Colomines SLU Carrossa reis 6,41 

Tecnol SAU Material per carrers 121,21 

Teixits Margineda Festes de Nadal 72,00 

Tashia SL Reparació planta potabilitzadora 597,50 

Anivellacions Jacint Alsina Clavegueram 145,20 

Exclusives Era Material neteja 143,81 

Ascensors Sales S.L. Manteniment ascensors 1r semestre 1.778,70 

Xavier Garulo, S.L. Festes Nadal - Lloguer inflables 580,80 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

P. Gabernet Festes de Nadal 33,70 

Marta Aubets Fàbrega Redacció valoració de dues finques 265,00 

ABS Informàtica SL Manteniment programa tributs 2.394,87 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon ajuntament 58,93 

Fax ajuntament 29,09 

Biblioteca  118,70 

Llar d’infants 31,77 

Ascensor ajuntament 17,40 

Consultori mèdic 25,29 
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Tashia SL Planta potabilitzadora 1.483,48 

Cansaladeria Enriqueta Festes 65,86 

Carme Vidal Folguera 
Festes 53,07 

Productes de neteja 10,34 

Pastisseria Rosita Festes 92,60 

Festuc Teatre SL Festa Sant Sebastià 1.000,00 

Jordi Lluch Sarnago Adquisició d’arbres per a carrers 1.998,92 

 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Exp. 50/16. Polígon 9, parcel·la 10. 
Exp. 71/16. Carrer Coral Flors d’Urgell, 9. 
Exp. 03/17. Polígon 15, parcel·la,74. 
Exp. 04/17. Plaça Major, 3. 
 
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 de les taxes del servei de recollida de brossa 2017 i subministrament 
d’aigua del 2n. semestre de 2016. 
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de subministrament d’aigua 
del 2n. semestre  2016 i taxa pel servei de recollida de brossa 2017. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
1r.-Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. semestre de 2016 i taxa pel servei de recollida 
de brossa 2017. 
 
2n.-Els padrons fiscals s’exposen al públic pel  termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest 
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats a la secretaria de 
l’ajuntament en hores d’oficina. 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
5. Aprovació del programa i pressupost per la festa de carnestoltes. 
Es presenta el programa i pressupost de la festa de carnestoltes amb el resum següent: 
 
Dissabte 25 de febrer 
Tarda. Berenar i animació infantil amb el grup Encara Farem Salat. 
Nit. Sopar de carnaval i ball amb DiscoCram. 
 
Pressupost d’ingressos:   2.700,00 euros. 
Pressupost de despeses: 4.500,00 euros. 
 
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la festa de carnestoltes. 
 
 
6. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Castellserà en diferents àmbits de gestió 
(PAUs). 
Atès que per l'Alcaldia, es va disposar i justificar la iniciació del procediment de modificació del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Castellserà, en diferents àmbits de gestió (PAU’s) 

 
Atès que, es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el procediment a 
seguir per dur a terme la referida modificació. 
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Atès que es disposa del projecte tècnic que contempla aquesta modificació puntual del POUM. 
 
Atès que d’acord amb la legislació vigent, aquesta modificació no ha d’ésser objecte d’avaluació ambiental 
estratègica, i tampoc suposa cap afecció en el medi ambient donat que les modificacions proposades són 
dins el sòl urbà i no representen cap transformació respecte del planejament.   
 
Atès que aquesta modificació puntual no comportarà suspensió de llicències. 
 
Atès  i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de Bases del Règim Local. 

Es proposa l’adopció del següent acord: 

 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de 
Castellserà en diferents àmbits de gestió (PAUs). 
 
Segon. Obrir període d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la Província, pàgina web municipal i al Diari Segre de Lleida, durant el qual quedarà l’expedient a la 
disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s’estimin 
pertinents. 

 
Tercer. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials mitjançant 
el Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
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 71/16.- Modificació de llicència ambiental per l’activitat que realitza la Cooperativa d’Ivars a 
Castellserà. 
Decret 72 i 73/16.- Inici d’expedient i contractació per l’adquisició d’enllumenat nadalenc amb l’empresa 
Ilcoria Barcelona SL de Mataró. 
Decret 74 i 75/16.- Inici d’expedient i contractació per la instal·lació d’un aparell d’aire fred al consultori 
municipal amb Jordi Asensio Vernet de Castellserà. 
Decret 76 i 77/16.- Inici d’expedient i contractació de la redacció d’un projecte tècnic amb Santi Sindreu 
Pedragosa de Lleida. 
Decret 78 i 79/16.- Inici d’expedient i contractació per l’adquisició de diferent material mèdic per al 
consultori municipal amb l’empresa Quiromed de Montcada. 
Decret 80/16.- Concessió d’una subvenció a l’Institut Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell per al finançament 
de la revista d’informació del centre. 
Decret 81/16.- Canvi de nom en una llicència d’activitat d’apicultura. 
Decret 82/16.- Per al retorn d’una fiança dipositada per l’empresa Àrids Romà SAU de Miralcamp.  
Decret 83 i 84/16.- Inici d’expedient i contractació per l’adquisició d’arbres per a vials públics. 
Decret 85/16.- Modificació de crèdit núm. 3/16  per transferència entre partides. 
Decret 86/16.- Contractació de serveis tècnics per la redacció d’un projecte per la substitució del sistema 
de control d’una estació de tractament d’aigua potable. 
 
 
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 cinquanta-cinc minuts, del que com a secretària en dono 
fe. 
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE FEBRER DE 2017 
 

 
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: 
 
MERCE PERERA FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, GEMMA BADIA FUSTÉ, JUDHIT MARTÍ 
BORDA, ROGER COMELLES VILADRICH i CATERINA PIJUAN FOLGUERA. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteixen  a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Jordi Vicioso Canela 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 les actes de les sessions anteriors. 
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data trenta de gener de dos 
mil disset, 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: 
 

Consell Comarcal de l'Urgell Document tècnic 272,25 

Ecoviv, SCCL Neteja estufa local dones 60,50 

Silvia Taboas Domínguez Hores guarderia 21,00 

Justo Ojeda Oro Obres vorera 307,34 

Xavier Altarriba Tugues Obres vorera 275,88 

Pardo Gestió Rambla 10 S.L. Treballs gestoria 544,50 

Oficentre SCCL Festes 9,00 

Pastisseria La Ginesta S.L. Festes 204,87 

Telefònica Mòbils SA Telefonia mòbil i enllumenat públic 45,76 

Santi Sindreu Pedragosa Projecte modificació POUM 1.790,80 

Carles Alsina Recollir esporga camp de futbol 74,42 

Consorci Localret Quota 2017 122,15 

Tashia SL Reparació potabilitzadora 373,77 

Consorci AOC Tarja signatura electrònica 29,89 

Punt de servei Xopluc Combustible vehicles 60,02 

Associació Musical Castellserà  Concert de Nadal 1.500,00 

Marsal Comerç S.L. Materials 48,10 

Cooperativa d'Ivars  Camp de futbol 48,66 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic novembre 185,13 

Ramon May Calvet Redacció projecte ETAP 1.537,00 

Associació Alba Rentat roba reis 18,15 

Antonio Colomines SLU Calç camp de futbol 35,09 

Tallers Jordi Bosch Reparació camionet 214,74 

Vidres Viola SL Material edifici Garuta 647,51 
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Urgell Net SA Recollida escombraries gener 4.891,28 

Sergui Disteser SL Gasoil ajuntament 676,00 

Hiper Eurosaia Festes Nadal  33,19 

Rapi Plant SLU Festes Nadal 33,40 

Alba Valls Trepat Hores guarderia 25,00 

Sistemes Digitals Manteniment fotocopiadora 127,50 

Endesa Energia XXI, SLU 

Piscines 37,69 

Enllumenat públic - C/ Ponent 1.258,94 

Residència 54,28 

Enllumenat públic - Av. Dr. Borrell 1.599,08 

Enllumenat públic - C/ Urgell   1.306,67 

Endesa Energia SAU 
Camp de futbol 727,33 

Dipòsits municipals 415,38 

Segur Senyal SL Compra de senyals 550,80 

Comunitat Regants Canals Urgell Derrama 2017 268,17 

TUV Rheinland Iberica Inspection Inspecció elèctrica 380,10 

Assoc Catalana de Municipis Quota 2017 229,00 

Correus i Telègrafs Serveis postals 32,16 

Gestió Publicitat Segre SLU Publicació edicte 161,24 

Fusteria Prat Niña Reparació bar camp de futbol 83,49 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon i fax ajuntament 88,30 

Biblioteca  119,34 

Llar d’infants 42,55 

Consultori mèdic 30,05 

Ferrocarrils de la Generalitat Premis concurs pessebres 42,30 

Nostrum Sopar carnestoltes 320,00 

Pigot-Dis Varis 198,62 

Encara Farem Salat Carnestoltes 1.100,00 

 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Exp. 1/17.- C/ Miquel Martí Pol,  s/n. 
Exp. 2/17.- C/ Lleida, 31 
Exp. 5/17.- Plaça Sardana, 7. 
 
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 projecte tècnic “Substitució del sistema de control d’una estació de tractament 
d’aigua potable i altres adequacions en equipaments annexes”. 
Atès que ha estat redactat el projecte bàsic i d’execució per a la “Substitució del sistema de control d’una 
estació de tractament d’aigua potable i altres adequacions en equipaments annexes”. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar inicialment el projecte tècnic i d’execució per a la  “Substitució del sistema de control d’una 
estació de tractament d’aigua potable i altres adequacions en equipaments annexes” redactat per 
l’enginyer tècnic industrial Sr. Ramon May Calvet. 
 
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 
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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. 
 
 
5. Acord d’adhesió al manifest de la Plataforma Canal Viu. 
Atès que en data 11 de març de 2016 es va constituir la Plataforma Canal Viu, per tal de vetllar per la 
defensa de les arbredes del canal d’Urgell i entorn, i fer una proposta d’adhesió a un manifest per tal de 
sumar entitats i associacions. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Adherir-nos al manifest de la Plataforma Canal Viu en defensa de les arbredes del canal d’Urgell i entorn, 
que es transcriu a continuació. 
 
“Davant el futur incert de les zones arbrades del canal d'Urgell i el seu entorn, les entitats i associacions 
que encapçalen aquest manifest declaren que: 
 
1. Cal reivindicar el valor paisatgístic, ambiental i patrimonial de la vegetació de ribera dels cursos d’aigua 
que travessen la plana urgellenca i, per extensió, de tota la plana de Lleida. A més de les banquetes, els 
rius i torrents naturals: el Corb, el Sió, l’Ondara, la Femosa, el Set, etc. També cal tenir en compte les 
arbredes que es troben a l’entorn del canal, ja sigui vorejant camins o carreteres. 
 
2. Cal fer compatible el principal servei dels Canals d'Urgell, el reg i el subministrament a la plana d'Urgell, 
amb els usos lúdics, culturals, paisatgístics i ambientals de les banquetes arbrades. 
 
3. Cal declarar les banquetes arbrades que encara es conserven en el canal d'Urgell i les diferents 
sèquies, així com els boscos de ribera dels nostres rius i desguassos, o altres arbredes de l’entorn, com 
ÀREES D’INTERÈS NATURAL i, segons el cas, com a Bé Cultural d’interès Local (a cada municipi) o Bé 
Cultural d’interès Nacional (en el seu conjunt), amb la finalitat de protegir-les legalment. 
 
4. Cal realitzar estudis d’avaluacions d’impacte ambiental prèviament a qualsevol intervenció o explotació 
de l’arbrat de les banquetes, així com a l’aplicació de mesures correctores per a reduir-ne els possibles 
impactes. 
 
5. Cal que les institucions locals, comarcals i nacionals destinin recursos i esforços per a la promoció 
turística i la conservació d’aquests espais naturals.” 
 
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
6. Decrets d’alcaldia. 
S’assabenta a la Corporació dels  Decrets d’alcaldia següents: 
1 i 2/17.- Inici d’expedient i contractació de serveis per a estudi geotècnic amb l’empresa G3 
Desenvolupament Territorial SL dels Omells de Na Gaia. 
3/17.- Concessió d’una targeta d’aparcament per a persones amb minusvalia. 
4/17.- Aprovació de l’expedient de contractació del subministrament que s’especifica en el projecte tècnic i 
d’execució “ Adequació i millora d’una estació de tractament d’aigua potable i del sistema de tractament 
d’unes piscines municipals” mitjançant procediment obert i tramitació simplificada, i aprovació del plec de 
condicions. 
 
 
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. 


