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Full informatiu núm. 95                                        Juny 2017 

 
 
Benvolguts veïns i veïnes,  

 

Us fem arribar el full número 95, amb l’acta de la sessió extraordinària del dia 21 de març i l’acta de la 

sessió ordinària de 3 d’abril.  

 

 

 

TREBALL TEMPORAL A L’AJUNTAMENT 

 

Des de l’ajuntament, donat que durant la temporada d’estiu es combina més feia de l’habitual i les 

vacances dels treballadors, estem buscant una persona que pugui treballar amb la brigada municipal 

durant els mesos de juliol, agost i setembre. Inici de la feina el dilluns 3 de juliol fins al divendres 1 de 

setembre. L’horari serà de matí, de 8.00h a 13.00h. 

 

Els treballs que s’hauran de realitzar són de manteniment de piscines, parcs i jardins municipals, neteja 

viària i d’altres. Sou segons conveni. 

 

Tots els interessats podeu deixar el vostre currículum a les oficines de l’ajuntament fins el proper 

dimarts dia 27 de juny. Durant aquella setmana es farà la selecció de la persona. 

 

Indispensable carnet de conduir B.  

 

 

 

 

 

CASA DE 
LA VILA 
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 

 

Arrel dels canvis en el funcionament de la llar que es proposen pel curs vinent, us volem informar sobre el 

procés que s’ha seguit i també sobre els canvis que suposarà el nou model. 

 

Un cop acabat el període de preinscripció de la llar d’infants i veient la davallada considerable de nens i 

nenes a la llar, des de l’ajuntament ens plantegem canviar de model i demanem hora amb el Departament 

d’Ensenyament perquè ens expliquin el funcionament del pla pilot que integra les llars d’infants a les 

escoles. Ens donen hora pel dimecres dia 24 de maig i anem a la reunió per informar-nos.  

 

El mateix dia 24 de maig, al vespre, un cop sabem tots els requisits que s’han de complir i el funcionament 

del pla pilot, fem una reunió a l’ajuntament per prendre una decisió al respecte, ja que des del 

Departament ens donen de termini fins al dia 26 de maig (divendres de la mateixa setmana) per decidir si 

ens volem acollir o no al pla pilot. Adherir-nos-hi implicaria fer un ple i un consell escolar.  

 

Donat que el canvi ha de tenir el vistiplau de l’escola, el dijous 25 de maig al matí parlem amb la direcció 

de l’escola i la direcció de la ZER per plantejar-ho. Donat que a Penelles i Bellmunt, els altres pobles que 

integren la ZER, és un sistema que ja funciona, des de la direcció de l’escola i la ZER ho veuen factible, 

pel que des de l’ajuntament, programem un ple extraordinari pel divendres 26 de maig al matí i des de 

l’escola es programa un consell escolar extraordinari també pel mateix divendres al matí. El dijous a la 

tarda es comunica a les actuals mestres de la llar d’infants municipal la decisió presa i que comporta que 

no seguiran treballant com a mestres de la llar el proper curs, però que podran optar a la plaça 

d’educadora que gestionarà el Departament d’Ensenyament sempre i quan estiguin apuntades a la borsa 

del propi departament. 

  

Per tant, cal dir que la decisió es pren el divendres 26 de maig, un cop ja s’ha comunicat a totes les parts 

implicades. Aquell mateix divendres es convoca una reunió amb els pares que han preinscrit els nens a la 

llar d’infants pel proper curs per tal d’informar-los sobre els canvis que hi hauran. Aquells que no poden 

venir se’ls atén personalment durant la setmana següent i se’ls hi explica.  

 

Quins canvis suposa l’adhesió al pla pilot? 

- Els alumnes passen a ser alumnes de l’escola amb tots els drets, per tant, l’escola El Terrall passa a tenir 

alumnes des de P1 fins a 6è. 

- La direcció de l’escola assumeix les responsabilitats de direcció de tots els nens.  

- El funcionament passa a dependre totalment del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, per tant, 

el calendari, l’horari, el preu de la llar i el personal ve marcat pel Departament. El preu de la llar és el preu 

públic establert, fixat en 118 euros mensuals, i el calendari i horari serà el mateix que el de l’escola.  

- El personal el posa el departament, en aquest cas, un educador/a que sortirà de la borsa PAS del 

departament amb el sou i les condicions laborals fixades pel departament. El cost del sou de l’educador/a 

l’assumirà íntegrament l’ajuntament, així com aquelles possibles substitucions que s’hagin de fer. 
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Des del departament ens deixen molt clar que les persones que tenim ara mateix treballant a la llar 

d’infants no hi poden continuar treballant si no estan a la borsa, fet pel qual des de l’ajuntament hem de 

rescindir el contracte, bàsicament perquè deixaran de treballar per l’ajuntament. 

 

L’Ajuntament de Castellserà aporta uns 30.000 euros anuals per tal que el servei funcioni, que és el que es 

ve aportant des de fa quatre anys, quan des de la Generalitat es va rebaixar la subvenció que es donava 

per nen i any a més de la meitat, però si no ens adheríssim al pla pilot hauríem d’haver aportat més de 

50.000 euros per garantir el servei i creiem que no és viable. 

 

També vam preguntar sobre la possibilitat de seguir amb el mateix servei però només amb una persona 

però ens van dir que això no podia ser. 

 

Evidentment, ens sap greu acomiadar dues persones que fa tant temps que treballen però quan els 

números no surten s’han de prendre decisions. Per altra banda també volem agrair la predisposició dels 

pares i mares que tenen els nens preinscrits al proper curs de l’escola bressol que han entès perfectament 

el que passa i a tots els sembla bé el nou model. De la mateixa manera volem agrair també a tothom que 

ha tingut algun dubte al respecte i ha vingut a l’ajuntament a preguntar per tal d’aclarir-ho.  

 

Des de l’ajuntament creiem que Castellserà necessita seguir donant servei educatiu a tots els nens de P1 i 

P2 que així ho desitgin i volem que aquest servei hi sigui, per això ens hem adherit a aquest pla pilot del 

Departament d’Ensenyament. En cas que algun any tornem a tenir més de 10 alumnes es pot revertir la 

situació i tornar al sistema que hem utilitzat fins ara. 

 

Cal dir també, que amb el canvi de sistema, els nens de P1 i P2 podran gaudir de servei de menjador que 

donarà la mateixa educadora, ja sigui amb el càtering que porta el menjar al menjador escolar, com portant 

la carmanyola de casa. Un servei que fins ara no es podia donar, donat l’elevat cost que suposava i que 

ara estarà inclòs al preu mensual de la llar.  

 

 

MATRÍCULA NENS DE P1 I P2 

 

Fora bo que totes aquelles persones interessades en utilitzar el servei de P1 i P2 que oferirà l’Escola El 

Terrall el proper curs 2017/2018, facin la matrícula abans del divendres 30 de juny. Cal passar per les 

oficines de l’Ajuntament a emplenar l’imprès i adjuntar la fotocòpia del carnet de vacunació del nen/.  

 

Fer la matrícula no suposa cap cost econòmic, només es giraran les mensualitats que s’utilitzi el servei, 

però per tal de planificar bé les aules i els grups, seria interessant saber aquells nens i nenes que al llarg 

del curs escolar podrien arribar a fer ús del servei.  
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 21 DE MARÇ DE 2017 
 

 
 
Castellserà, 21 de març de 2017. 
  
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: 
 
JORDI VICIOSO CANELA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, GEMMA BADIA FUSTÉ, JUDHIT MARTÍ BORDA, 
DAVID PRADAS GENÉ, ROGER COMELLES VILADRICH i CATERINA PIJUAN FOLGUERA. 
 
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.  
 
No assisteix  a aquesta sessió i excusa la seva absència la regidora , Sr. 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 l’expedient de contractació per l’explotació del bar del recinte de les piscines 
municipals, mitjançant procediment obert, aprovació del plec de clàusules administratives 
particulars i convocatòria de la licitació. 
 
Atès que es necessari realitzar la contractació de l’explotació del Bar del recinte de les piscines municipals. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia es va resoldre iniciar l’expedient per aquesta contractació. 
 
Atès que ha estat redactat el Plec de Clàusules Administratives, que ha de regir l’adjudicació d’aquest 
contracte. 
 
Es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de contractació per a l’explotació del servei del bar del recinte de les piscines 
municipals, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació,  i 
convocar la seva licitació. 
 
Segon. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives que regiran en aquest contracte. 

 
Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província, a la seu electrònica de l'Ajuntament de Castellserà i 
en el Perfil de Contractant l’anunci de licitació, perquè durant el termini de quinze dies es puguin presentar 
les proposicions que s’estimin pertinents. 
 
 
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 3 D’ABRIL DE 2017 
 

 
Castellserà, 3 d’abril de 2017. 
  
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: 
 
MERCE PERERA FOLGUERA, JUDHIT MARTÍ BORDA, ROGER COMELLES VILADRICH, CATERINA 
PIJUAN FOLGUERA i JORDI VICIOSO CANELA. 
 
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, 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 vint-i-set de 
febrer i vint-i-u de març de dos mil disset, 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: 
 

Estergiu Disteses SL Gasoil  festes 268,00 

Electro-Tarr, SCCL Enllumenat públic 135,50 

Plàstics Tàrrega, Sl Reparació carrers 35,86 

Bigmat Ochoa, SL Reparació escoles 8,39 

Antonio Colomines SLU Reparacions d’aigua  105,90 

Magasa Masó Gassó, SA Sopar carnestoltes 141,04 

Construccions Boldú SL Canviar llums camp de futbol 150,00 

Eduard Segui Ferreteria SL Material vari 294,02 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Encara Farem Salat, SL Carnaval 1.100,00 

Grifu, SL Carnaval 501,08 

Carme Vidal Folguera Carnaval 498,49 

Cooperativa Guissona SA Carnaval 36,16 

Àpats casolans del Segre SL Carnaval 17,00 

Port Cantó, SL Carnaval 251,59 

Pardo Gestió Rambla 10 SL Treballs gestoria 562,65 

Tashia SL Potabilitzadora 305,42 

Flors Julita Sant Sebastià 40,00 

Punt de servei Xopluc Combustible vehicles 198,46 

Diari Oficial Generalitat Cat. Publicació edicte 210,00 

Esmartin Invest SL Música carnaval 605,00 

Clidom Energy SL 

Consultori mèdic 88,04 

Magatzem 47,73 

Deixalleria 39,42 

Piscines 38,80 
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Clidom Energy SL 

Ajuntament  181,79 

La Garuta 424,75 

Escola el Terrall 298,02 

Sala de vetlla 126,92 

Telefònica Mòbils SA Telefonia mòbil i enllumenat 61,01 

Gin-ca SL Reparacions d’aigua i piscines 905,38 

Exclusives Era 

Carnaval 182,33 

Sala de vetlla 12,00 

Material de neteja 166,35 

Anivellacions Jacint Alsina 

Omplidor dipòsits 169,40 

Carrers 364,82 

Camins 192,39 

Quirumed, SL Material mèdic 82,28 

Laboratori d’anàlisi i control Analítiques d’aigua 140,72 

M. Alba Minguell Cardeñes Agenda cultural gener-febrer 138,86 

Serveis Vials del Vallès SL Compra de senyals 120,92 

Consorci Ad. Oberta Catalunya Targeta electrònica 29,89 

Mats Informàtica Compra ordinador biblioteca 635,00 

Queviures Enriqueta Festes 9,60 

Pastisseria Jordi Montserrat Carnaval 117,80 

Agencia Catalana de l'Aigua Cànon abastament aigua 2.185,24 

Ajuntament de Castellserà Seguretat social gener 5.002,64 

Vodafone España SA Targeta enllumenat públic 14,00 

Cooperativa d'Ivars  Carrers 106,13 

Miravall Energies SL Carnaval 163,83 

Sistemas Digitales Manteniment fotocopiadora 52,51 

Correus i Telègrafs Serveis postals 54,95 

Ramona Tehas Vall Desplaçament formació 7,60 

Pepita Goixart Pascual Desplaçaments  formació 41,80 

Consell Comarcal de l'Urgell Neteja poliesportiu 54,45 

G3 Desenvolupament Territorial SL Estudi geotècnic camp de futbol 980,10 

Tallers Jordi Bosch Reg camp de futbol 20,57 

Consorci Gestió Residus Urgell Cànon i tractament residus any 2016 12.676,73 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Endesa Energia SAU 
Camp de futbol 855,86 

Piscines 37,07 

Endesa Energia XXI, SLU 

Enllumenat públic - C/ Urgell 1.208,64 

Residència 26,10 

Enllumenat públic - Av. Dr. borrell 500,59 

Enllumenat públic - C/ Ponent 384,09 

Plandora SCP Festes 145,20 

Rent Barrera, SL Centre integrat 316,39 

Tashia SL Planta potabilitzadora 15,85 

Telefònica de Espanya SAU 

Telèfon ajuntament 61,47 

Fax ajuntament 33,92 

Biblioteca  122,70 

Llar d’infants 37,45 

Consultori mèdic 28,44 

Eduard Segui Ferreteria SL 

Festes 39,41 

Jardins 23,97 

Deixalleria 20,50 
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 Eduard Segui Ferreteria SL 
Biblioteca 8,75 

Varis 41,61 

Antonio Colomines SLU Camp de futbol 28,07 

Allianz Assegurances RC diversos 439,04 

Garcam SA 
Inversió sistema tractament ETAP i 
sistema tractament piscines. 

19.894,14 

Cooperativa d'Ivars  Herbicida carrers i places 324,01 

Eduard Segui - Fontaneria Regs carrers 13,39 

Gas natural GLP Gas consultori mèdic 412,05 

Securitas Direct España SAU Kit alarma ajuntament 482,79 

Amoca Rest.- Josep Amorós Sopar Nadal corporació 434,60 

Vodafone Espanya SA Targeta enllumenat públic 14,00 

Ajuntament de Castellserà Nòmines març 10.408,00 

 
 
3. Aprovació de permisos d’obres. 
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 
 
Exp. 07/2017. C/ Migdia, 40. 
Exp. 08/2017. Av. Sant Sebastià, 14.  
Exp. 09/2017. Av. Dr. Borrell, 17.  
Exp. 10/2017. C/ Les Eres, 74.  
Exp. 11/2017  Polígon 15 - Parcel·la 29.a.  
Exp. 12/2017. Polígon 10 - Parcel·la 3. 
Exp. 13/2017. C/ Llibertat, 7.  
Exp. 14/2017. C/ Joan Maragall, 5.  
 
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 comptes de les festes de Nadal, Sant Sebastià i Carnaval. 
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de les festes de Nadal, Sant Sebastià i Carnaval amb els 
següents resums: 
 
 
 
Festes de Nadal 
 

INGRESSOS  

Regals reis             265,00 €  

Total ingressos             265,00 €  

     

DESPESES  

Torronada             373,45 €  

Material parc de Nadal             192,40 €  

Material carrosses i reis             291,00 €  

Decoració Panera             154,43 €  

Sopar reis i patges             118,58 €  

Caramels             118,80 €  

Caga tió             160,35 €  

Total despeses          1.409,01 €  
 
 
 
 



8 

Festa Sant Sebastià 

  

DESPESES  

  

Panets                    149,88 €  

Espectacle Infantil                 1.000,00 €  

Ofrenes                        8,95 €  

Total despeses                 1.158,83 €  
 

Festa Carnaval  

  

INGRESSOS  

Tiquets sopar                 2.812,00 €  

Total ingressos                 2.812,00 €  

  

DESPESES  

Berenar Panera                      94,29 €  

Premis concurs                    448,06 €  

Sopar                 2.213,67 €  

Detalls desfilada infantil                      60,00 €  

Disco Cram                    605,00 €  

Animació infantil                 1.100,00 €  

Total despeses                 4.521,02 €  
 
Comptes que son aprovats per unanimitat de tots els reunits. 
 
 
5. Aprovació  de l’expedient per a l’oficialització de la bandera municipal de Castellserà.  
Aquest punt de l’ordre del dia queda posposat fins a la propera sessió ja que l’exposició pública encara no 
ha finalitzat.  
 
 
6. Decrets d’alcaldia. 
S’assabenta a la Corporació dels  Decrets d’alcaldia següents: 
 
05/17.- Aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2018-2020. 
06/17.- Adjudicació del contracte de subministrament per a “l’adequació i millora d’una estació de 
tractament d’aigua potable i del sistema de tractament d’unes piscines municipals”. 
07 i 8 /17.-Inici d’expedient i contractació de subministrament per aigua sanitària calenta amb plaques 
solars al centre integrat, amb l’empresa GINCA SL. 
09/17.- Inici d’activitat  d’un despatx d’arquitectura i enginyeria al Carrer Major 15, baixos. 
10/17.- Inici d’expedient per a la contractació del servei de bar al recinte de les piscines municipals. 
11/17.- Aprovació de la certificació núm. 1 i única corresponent al subministrament per a “l’adequació i 
millora d’una estació de tractament d’aigua potable i del sistema de tractament d’unes piscines municipals”. 
 
 
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 cinquanta minuts, del que com a secretària en dono fe. 
 


