CASA DE
LA VILA
Full informatiu núm. 97

Desembre 2017

Benvolguts veïns i veïnes,
Us fem arribar el full número 97, amb l’acta de les sessió ordinària de 3 de juliol i l’acta de la sessió
extraordinària de 19 de juliol.
PLAÇA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ
Com sabreu, la plaça de secretaria-intervenció de l’Ajuntament de Castellserà ha quedat vacant. Es tracta
d’una plaça d’habilitació estatal, per la qual cosa, si un funcionari de l’estat amb oposicions aprovades la
demana en un concurs podrà optar a ella.
Mentrestant però, la plaça s’ha de cobrir interinament mitjançant un concurs-oposició. Al ple ordinari que va
tenir lloc el dia 4 de desembre es van aprovar les bases del concurs que sortiran en breu publicades al BOP
i es podran presentar les sol·licituds per accedir al concurs durant 10 dies després de la publicació.
Tothom que ho desitgi pot consultar les bases a l’Ajuntament de Castellserà i presentar la sol·licitud. Un dels
requisits principals és la titulació, que ha de ser una de les següents: llicenciatura en dret, llicenciatura en
ciències polítiques i de l’administració, llicenciatura en sociologia, llicenciatura en administració i direcció
d’empreses, llicenciatura en economia, llicenciatura en ciències actuarials i financeres o el títol de grau
corresponent. També caldrà posseir el certificat nivell C1 de català o alguna de les titulacions equivalents.

FIBRA AÈRIA
A partir de l’any 2018 l’Ajuntament de Castellserà canviarà d’empresa de telecomunicacions, passant a
gestionar tots el sistemes d’internet i telefonia amb l’empresa Vunkers. Aquest canvi permetrà a tots els
veïns que ho vulguin accedir a internet i altres serveis mitjançant fibra aèria. Tothom que ho desitgi pot
consultar informació i tarifes a les oficines de l’Ajuntament i podrà gaudir d’un petit descompte en la
instal·lació fent l’alta abans d’acabar l’any.
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LLUMS DE NADAL
Com sabeu, la situació política al país és relativament complicada, amb la Generalitat intervinguda des del
govern de l’Estat i amb el govern cessat de les seves funcions i dos consellers amb presó preventiva, igual
que els senyors Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, presidents de l’ANC i Òmnium respectivament.
El dia 4 de novembre va tenir lloc una assemblea local a l’edifici de La Panera i una de les propostes que
s’ha traslladat d’aquella assemblea a l’ajuntament ha estat no posar llums de Nadal mentre hi hagi
empresonats per temes polítics. Des del govern de l’Ajuntament s’ha acceptat la petició i per tant, mentre hi
hagi el que considerem presos polítics no es col·locarà il·luminació nadalenca al poble.
Per altra banda aclarir també un dubte sorgit sobre la pancarta del balcó de l’Ajuntament de “Llibertat presos
polítics”. La pancarta no s’ha pagat des de l’Ajuntament. Ha estat facilitada per un grup de veïns i el govern
local ha decidit col·locar-la. Mentre duri el procés electoral s’ha tret del balcó i es tornarà a posar un cop
passades les eleccions.
Aprofitem l’avinentesa per animar-vos a participar a les eleccions del proper dijous dia 21 de desembre. Us
recordem que el local electoral estarà situat a la llar de jubilats i les votacions tenen lloc de 9.00h a 20.00h i
que per votar cal que porteu el DNI, el passaport o el carnet de conduir.
SUPRESSIÓ REGISTRE MUNICIPAL DE PARELLES DE FET
Una de les actes que s’adjunten en aquest full informatiu és la del ple del dia 3 de juliol. Veureu que en un
dels punts l’ajuntament elimina el registre municipal de parelles de fet. Comentar que es pren aquesta decisió
perquè el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el reglament del registre de
parelles estables de Catalunya. El registre de la Generalitat dona major seguretat jurídica que el municipal
com per exemple la possibilitat de cobrar la viudetat. Tenint en compte això, els ajuntaments estem donant
de baixa els registres municipals perquè la gent es doni d’alta al registre català.

De totes maneres el registre municipal continuarà causant efectes per a les parelles inscrites, pel que fa a
l’expedició de certificats d’assentaments.
PARC LÚDIC I DE SALUT
Com haureu pogut veure, les darreres setmanes, des de la Diputació de Lleida, s’ha instal·lat a la Plaça
Abad Trilla, un parc lúdic i de salut. Un espai dissenyat per promoure l’activitat física i, al mateix temps, la
interrelació social de joves i gent gran. La Diputació de Lleida es plantejà la creació d’aquests tipus
d’equipament amb la finalitat d’afavorir salut física i emocional dels ciutadans, especialment en el segment
de la població més gran.

En breu es faran dues jornades explicatives per part de fisioterapeutes per aprendre a utilitzar el parc i gaudir
de totes les possibilitats que ens dona. Us informarem quan estiguin programades.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 DE JULIOL DE 2017

Castellserà, 3 de juliol 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:
JUDHIT MARTÍ BORDA, CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JORDI VICIOSO CANELA, GEMMA BADIA
FUSTÉ 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. Roger Comelles Viladrich,
Joan Boncompte Solé 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.
Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de vint-i-nou de maig i
quinze de juny 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:
Gas Natural Redes GLP, SA
Sistemas Digitales

Endesa Energia XXI, SLU

Tallers Jordi Bosch
Metàl·liques Joalví, SL
Ortopèdia Plus
Quirumed, SL
Justo Ojeda Oro
Xavier Altarriba Tugues
Jordi Asensio Vernet
Fleca Pastisseria La Ginesta SL
Romà Infraest. i Serveis SAU
Antonio Colomines SLU
ECA
Serveis Elèctrics Aguado
Check Risc, SL
Tallers Alpí SCP
Eduard Segui- Ferreteria

Gas consultori mèdic
Manteniment fotocopiadora
Residència
Enllumenat públic - C/ Urgell
Piscines
Enllumenat públic - C/ Ponent
La Panera
Escorxador
Enllumenat públic - Av. Dr. Borrell
Reparació camionet
Inversió edifici piscines
Material mèdic
Material mèdic
Claveguera c/ Jacint Verdaguer
Claveguera c/ Jacint Verdaguer
Instal·lació fred-calor sala de vetlla
Festa Bandoler - puntaires
Inversió Camí Linyola àrid reciclat
Camp de futbol
Claveguera c/ Jacint Verdaguer
Inspecció periòdica baixa tensió
Treballs deficiències elèctriques
Vigilància de la salut
Reparació vehicle
Material vari.
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142,80
49,15
127,15
1.198,83
324,57
396,63
7,02
1,10
248,00
105,34
1.521,54
133,90
486,44
678,81
1.907,99
2.490,79
225,27
12.547,03
21,36
198,96
327,01
291,42
525,00
545,48
75,71

Tashia SL
Meritxell Manuel Clèries
Xènia Bartoló Trilla
Consell Comarcal de l'Urgell
Tashia SL
Tashia SL
Ajuntament de Castellsera
Josep Cots SLP
Barcelona serv. Municipals SA
Exclusives Era SL
Hidrollleida, SA
Antonio Colomines SLU
Grifu, SL
Tashia SL
Cooperativa d'Ivars SCCL
BNP Paribas
Eduard Segui- Fontaneria
Consorci Gestió Residus
Telefònica de Espanya SAU
Ajuntament de Castellserà

Planta potabilitzadora
Substitució escola bressol
Substitució escola bressol
Assessorament urbanístic març i abril
Planta potabilitzadora
Piscines
Pagues extra juny
Document tècnic
Premi concurs pessebres
Material neteja
Compra d’arquetes aigua
Material carrers
Puntaires
Planta potabilitzadora
Sulfats
Rènting fotocopiadora
Piscines
Cànon i tractament residus abril i maig
Telèfon i fax ajuntament
Biblioteca
Llar d’infants
Consultori mèdic
Nòmines juny

1.483,48
25,00
25,00
740,52
90,64
181,83
4.237,83
1.028,50
50,90
81,19
1.079,93
139,15
158,45
193,33
53,30
133,10
3,91
2.352,34
91,28
122,70
46,03
33,73
11.424,30

3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Exp. 28/2017. Av. Anselm Clavé, 24.
Exp. 29/2017. C/ Urgell, 29.
Exp. 30/2017. Plaça Gaudí, 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. Proposta per a la senyalització de les festes locals per l’any 2018.
Atesa l'Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per
a l’any 2018.
Atès que és necessari proposar les dues festes locals per al proper any 2018.
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 2018 les següents:
20 de gener i 20 de juliol de 2018.
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.
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5. Aprovació de la sol·licitud de subvenció per a inversions en camins públics locals per al període
2018-2020.
Atesa l’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
Atès que l’Ajuntament està interessat en participar en aquesta convocatòria de subvencions per tal de poder
realitzar actuacions d’inversió i de manteniment en camins públics del terme municipal.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Participar en la convocatòria per a inversions en camins 2018-2020 i sol·licitar una subvenció per
import de 49.991,66 € euros per realitzar la inversió de pavimentació de dos trams de camins per accés a
serveis bàsics al terme municipal de Castellserà.
Segon.- Sol·licitar la inclusió d’aquesta obra en l’anualitat de 2019.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

6. Aprovació inicial del projecte de marquesina per a les grades del camp de futbol.
Atès que ha estat redactat el projecte bàsic i d’execució de marquesina per a les grades del camp de futbol
de Castellserà.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de marquesina per a les grades del camp de futbol
de Castellserà, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP, al tauler d’anuncis i pàgina
web municipal, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d’aquesta
corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n
formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament
de Castellserà en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat.
Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament de
Castellserà en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal de
l’Urgell i l’Ajuntament de Castellserà, per a la gestió i prestació dels serveis i programes en matèria de serveis
socials, segons els criteris i les condicions que s’estableixen en el contracte programa incorporat com annex
1 al present conveni.
Atès el que es disposa a l’article 150 del decret legislatiu 2/2203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Urgell i l’Ajuntament
de Castellserà en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, en els termes en que ha estat redactat.
Segon. Sotmetre a informació pública l’aprovació inicial del Conveni, per un període mínim de vint dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, tauler d’edictes i pàgina web
municipal, a l’efecte de presentació al·legacions si s’escau. En el cas que no n’hi hagin l’acord inicial
esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.
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Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
8. Acord de supressió del registre municipal d’Unions Estables en parella del municipi de Castellserà.
Atès que en data 20 de desembre de 2007 es va aprovar el Reglament del Registre Municipal d’Unions
Estables de Parella del municipi de Castellserà i es va crear el corresponen registre municipal i que en
aquells moments no existia cap altre registre administratiu de parelles estables.
Atès que aquest any 2017 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el reglament
del registre de parelles estables de Catalunya, mitjançant l’Ordre JUS/44/2017, de 28 de març i atès que es
tracta d’un registre de caràcter administratiu creat amb la voluntat que esdevingui un mitjà útil i suficient per
acreditar l’existència de parella estable.
Atès que actualment aquestes unions es poden inscriure amb major seguretat jurídica en el registre de
parelles estables de Catalunya.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la supressió del Registre Municipal d’Unions Estables en parella del municipi de Castellserà.
Segon.- Derogar el Reglament del Registre Municipal d’unions estables de parella del municipi de
Castellserà.
Tercer.- Publicar aquests acords al tauler d’anuncis, B.O.P de Lleida i pàgina web municipal durant un termini
de trenta dies, a fi que els interessats puguin presentar al·legacions o reclamacions. En cas que no es
presentin al·legacions en el termini indicat, els acords adoptats s’entendran aprovats definitivament.
Quart. El Registre municipal d’Unions Estables de Parella del Municipi de Castellserà, continuarà causant
efectes per a les parelles inscrites, pel que fa a l’expedició de certificats d’assentaments.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
9. 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 2017
Dijous 20 de juliol
Vespre. Cinema a la fresca a la pista d’estiu.
Divendres 21 de juliol
Matí
Final dels cursets de natació.
Tarda i Vespre
Parc aquàtic.
Concert de Gospel a la Plaça Sitjar.
Llonganissada popular a la Plaça Sitjar.
Sessió llarga de ball a la Plaça Sitjar.
Correfoc.
Concert jove a la pista d’estiu.
Dissabte 22 de juliol
Matí
Esmorzar popular i recorregut de caça.
Missa.
Espectacle d’animació i escuma a la Plaça Sitjar.
Tarda i vespre
Eliminatòries del campionat de botifarra. Carrer Llibertat.
Ball de tarda a la pista d’estiu.
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Ball de nit a la pista d’estiu.
Correbars amb xaranga.
Versions pel jovent a la pista d’estiu.
Diumenge 23 de juliol
Matí
Ballada de sardanes, vermutada popular i jocs tradicionals a la Plaça Major.
Tarda i Vespre
Final del campionat de botifarra. Carrer Llibertat.
Concert a la pista d’estiu.
Sessió llarga de ball a la pista d’estiu.
Pressupost aproximat: Ingressos 3.000,00 €
Despeses 29.731,75 €
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la Festa Major de Juliol 2017.
10. Moció per a un desenvolupament rural sostenible, integral i integrador.
Davant la proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre un “Desenvolupament Rural
Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014‐2020
finançat per la Unió Europea”, davant el primer redactat incomplert i exclusivament focalitzat en el sector
primari (d’altra banda, imprescindible per al desenvolupament i manteniment dels nostres territoris):
Els Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, i per extensió tots els agents socioeconòmics que s’hi vulguin
sumar i que actuen en els nostres territoris rurals (siguin públics i/o privats), volem tirar endavant una
campanya de sensibilització a les institucions, organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la
importància de la concertació territorial, la planificació conjunta i de l’enfocament integrador que haurien de
tenir les polítiques en els nostres territoris rurals. Posant de relleu els valors intrínsecs del món rural, les
dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats i les amenaces, així com aquells elements imprescindibles
davant qualsevol nou marc legal que es vulgui plantejar ‐sigui sobre les activitats que s’hi desenvolupen o
sigui sobre la distribució de fons per el reequilibri territorial i sectorial del nostre país i per l’enfortiment de la
pagesia‐. Campanya que ha de servir, alhora, per posar en valor el Programa Leader com a l’únic que destina
fons exclusivament a Territoris Rurals, amb visió de potenciar dinàmiques de cooperació/concertació entre
els agents dels nostres territoris amb la intenció d’enfortir la diversificació econòmica, la innovació territorial,
la millora dels serveis i la qualitat de vida d’aquests (condicions indispensables pel reequilibri territorial de
país).
Sense un medi rural viu, no hi ha desenvolupament sostenible. Els territoris rurals de Catalunya necessiten
dinàmiques actives de diversificació que complementin i completin la tasca agrària que els identifica. Sense
pagesia no hi ha espais rurals actius i sense activitat en els espais rurals no hi ha pagesia. Les societats
postindustrials s’identifiquen per donar un suport integral a la tasca agrària des d’una visió territorial que
generi valor afegit i que treballi per la viabilitat econòmica, social i ambiental de les empreses rurals de tots
els sectors d’activitat. El desenvolupament sostenible, integral i integrador esdevé una realitat quan tots els
actors concerten una estratègia basada en les persones i el territori. El cor del nostre món rural són les
petites i mitjanes empreses que treballen en xarxa per enfortir el seu capital, tant social com econòmic. Per
tant, el suport al món rural s’ha de fer des d’una òptica transversal en que tots els agents hi participin.
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són totes les persones i empreses
que viuen i treballen en aquests espais rurals. Catalunya ha d’esdevenir un país d’oportunitats en qualsevol
dels seus racons i sectors d’activitat, i malauradament, el món rural és encara avui un espai que necessita
polítiques especifiques de suport, acompanyament i dinamització.
Per tot això, tenim la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir l’acció del govern en matèria
de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR 2014‐2020 i que va molt més enllà de les úniques mesures
mencionades en la Proposició de llei que ens ocupa, i que és tasca transversal dels diferents departaments
i nivells de la nostra administració pública (Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals, administracions
locals...):
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• Primer. Reivindicar el Programa Leader com l’únic existent a Catalunya que suposa un contracte‐programa
plurianual que promou la concertació público- privada i que permet recolzar, de forma directe i des del mateix
territori el seu teixit econòmic. La feina que fa donant suport al món agrari, en la seva transformació i posada
en valor de la producció i a la millora dels serveis a les persones. Proposem treballar des d’avui mateix,
davant el futur període 2021‐2027, per fer realitat l’accés dels Grups d’Acció Local al multifons i continuar la
feina feta fins ara per a la innovació territorial, l’activitat econòmica i la millora de la qualitat de vida del medi
rural.
• Segon. Manifestar la preocupació dels territoris rurals per la dinàmica poblacional d’aquests i determinar la
importància de projectes, com Odisseu, que treballin pel retorn dels Joves i l’aposta de les nostres
institucions per revertir les tendències poblacionals negatives.
• Tercer. Assumir el compromís de promoure el suport al nostre entramat
socioeconòmic, en especial a l’emprenedoria, les PIMEs rurals i l’economia cooperativa com elements clau
per a l’arrelament de les persones al territori.
• Quart. Demanem que el govern vetlli per l’entesa entre els diferents nivells d’administració, institucions i
actors per a un bon desplegament de polítiques de protecció ambiental i la custòdia del territori en el medi
rural que permeti el manteniment de les activitats tradicionals i la nova emprenedoria.
• Cinquè. Demanem un calendari per a l’establiment de la fibra òptica als nostres territoris, que arribi a totes
les poblacions, com a element de vertebració dels mateixos i d’oportunitat bàsica per el seu
desenvolupament. Alhora que exigim la resolució d’una vegada per totes dels problemes de cobertura mòbil
que encara tenen algunes zones del nostre territori.
• Sisè. Reivindiquem un marc regulador i normatiu clar davant el futur desplegament del pacte de transició
energètica que faciliti la generació d’economia endògena als nostres territoris. Alhora que permeti la
compensació de les externalitats negatives dels impactes ambientals, que remuneri la solidaritat territorial
davant noves infraestructures, promovent com a prioritària la generació distribuïda i les SmartGrids com a
model menys impactant i intel·ligent.
• Setè. Sol∙licitar l’alineament de fons sectorials, més enllà del PDR i/o el que estableix el Departament de
Territori i Sostenibilitat (DTES) per les comarques de muntanya, per una estratègia única, integral i
integradora al món rural. Destacant el format plurianual i treballant amb la concertació amb els ens existents
(GAL, consorcis de desenvolupament econòmic i Consells Comarcals).
• Vuitè. Instar al parlament que retiri la proposició de llei “Desenvolupament Rural Sostenible en la
programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014‐2020 finançat per la
Unió Europea”, i que s’utilitzin els mecanismes existents per modificar els fons previstos en el PDR vigent.
Si s’escau, en la modificació del PDR per atendre demandes de diferents sectors, tirar‐les endavant sempre
i quan no hagi de suposar una nova retallada als fons del Programa Leader i altres mesures de vital
transcendència per al manteniment i la dinamització dels nostres territoris (mesures 3, 8, 19, entre d’altres).
I que, en cas de voler tirar endavant una nova llei, que aquesta es faci amb la perspectiva d’un medi rural
SOSTENIBLE, INTEGRAL I INTEGRADOR, que contempli i englobi tots els agents que vivim i treballem al
i pel territori rural de Catalunya.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa l’adopció del següent acord:
1. Donar suport a la moció “PER A UN DESENVOLUPAMENT RURAL SOSTENIBLE, INTREGAL I
INTEGRADOR”.
2. Notificar l’aprovació d’aquesta moció al Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó, President de
la Generalitat de Catalunya, Honorable Sra. Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació i Sr. Carles Luz i Muñoz, President de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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11. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 24/2017. Deixar en suspens una llicència ambiental per ampliació d’activitat ramadera fins que
s’aporti el pla de dejeccions ramaderes.
Decret 25/2017. Participar en la convocatòria de subvencions de la Diputació de Lleida per al servei de
salvament i socorrisme de les piscines municipals.
Decret 26/2017. Participar en la convocatori de subvencions de la Diputació de Lleida per al funcionament
de consultoris locals.
Decret 27 i 28/2017. Inici d’expedient per la contractació de l’obra de millora del camí de Linyola amb àrid
reciclat, i contractació amb l’empresa Romà Infraestructures i Serveis SAU de Miralcamp.
Decret 29/2017. Sol·licitud al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per deixar inactiu
el servei de Llar d’Infants municipal de Castellserà.
Decret 30/2017. Convocatòria de la Comissió especial de comptes.
Decret 31 i 32/2017. Inici d’expedient per la instal·lació d’aire fred-calent a la Sala de vetlla i contractació
amb el Sr. Jordi Asensio Vernet de Castellserà.
Decret 33/2017. Atorgament de llicència d’obres per la construcció d’un magatzem agrícola en sòl rústic.
Decret 34/2017. Inici d’expedient per l’encàrrec d’un projecte tècnic de “Modificació puntual del POUM per
ampliació de sòl industrial al sud del nucli urbà”.
Decret 35/2017. Inici d’expedient per la supressió del servei de llar d’infants municipal.
Decret 36/2017. Contractació de la redacció de projecte tècnic de “Modificació puntual del POUM per
ampliació de sòl industrial al sud del nucli urbà” amb l’arquitecte Sr. Santiago Sindreu Pedragosa.
Decret 37/2017. Aprovació de la certificació núm. 1 i única de l’obra de millora del camí Linyola amb àrid
reciclat.
Decret 38/2017. Inici d’expedient per l’adquisició directa d’un terreny rústic.

12. 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 deu minuts, del que com a secretària en dono fe.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 19 DE JULIOL DE 2017

Castellserà, 19 de juliol 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:
MERCÈ PERERA FOLGUERA, CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, JORDI
VICIOSO CANELA, ROGER COMELLES VILADRICH, i DAVID PRADAS GENÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència les regidores, Sres. Gemma Badia Fusté 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 el següents pagaments:
Meritxell Manuel Clèries
Manufactures Texalia, SL
Ramon May Calvet
Kalikenyos FM - Ruben Peries
Associació Musical Castellserà
Tashia SL
Consell Comarcal de l'Urgell
Holder Solutions SL
Ferrer & Ojeda
Oficentre SCCL
Miquel Rafel Campas
Telefònica Mòbils SA
Eduard Seguí - Ferreteria
Urgell Net SA
Lyreco España SA
Fusteria Prat Niña

Clidom Energy SL

Cooperativa d'Ivars SCCL
Gin-ca SL

Substitució escola bressol
Banderes
Direcció tècnica
Actuació festa bandoler
Concert racó d'Antany
Piscines municipals
Assessorament informàtic
Subscripció semestral Diari
Assegurança climatologia Festa Major
Material oficina
Control colònia coloms
Targeta enllumenat públic i telefonia mòbil
Piscines i estris treball
Recollida escombraries juny
Material oficina
Vestidors piscines
Biblioteca
Sala de vetlla
Camp de futbol
Escola El Terrall
Deixalleria
Enllumenat públic - Av. Dr. Borrell
Magatzem
Consultori mèdic
Ajuntament
Piscines
Potabilitzadora
Herbicida carrers i places
Piscines
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91,00
240,41
265,00
700,00
500,00
2.501,01
418,03
180,00
615,44
5,29
544,50
53,45
203,56
4.891,28
255,50
1.551,06
307,40
99,87
322,21
293,98
54,52
357,29
44,14
88,56
173,65
67,87
193,02
90,75
661,26

Gin-ca SL
Tashia SL
Sistemas Digitales
Rodríguez Ros - Advocats, SLP
Decathlon España SAU
Eurofins Agroambiental, SA
Flyeralarm SL
M Alba Minguell
Ascensors Sales SL
Muntatges Mero
Lloguers Sarri- Dolors Borràs
Endesa Energia XXI, SLU

Reparació aigua Jacint Verdaguer
Reparació La Garuta
Piscines municipals
Manteniment fotocopiadora
Assessoria jurídica 1 semestre 2017
Material piscines
Analítiques d’aigua
Programes i cartells FM
Agenda cultural maig -juny
Manteniment ascensors
Reparar reixa piscines
Inversió vestidors
Cadires festa bandoler
Enllumenat públic - C/ Urgell
Enllumenat públic - C/ ponent
Piscines
Centre integrat

161,06
604,70
166,30
48,53
546,79
27,38
137,53
147,49
138,86
2.486,55
216,35
534,33
57,48
604,40
370,80
78,67
78,37

2. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Exp. 31/2017. Carrer Jacint Verdaguer, 1.
Exp. 33/2017. Polígon 21 - Parcel·la 25.
Exp. 34/2017. Polígon 14 - Parcel·la 4.
Exp. 35/2017. Polígon 8 - Parcel·la 2.
Exp. 36/2017. C/ Pau Casals, 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.
3. Ratificació del Decret d’Alcaldia 40/2017 de data 28 de juny de 2017.
Atès que en data 28 de juny de 2017 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET 40/2017
Atès que ha estat redactat el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Castellserà per a la implantació del primer cicle de l’educació
infantil a l’escola rural El Terrall-Zer Espernallac.
Atès que l’objecte d’aquest conveni és establir les condicions per dur a terme el que determina la Resolució
ENS/1423/2017, de 16 de juny, per la qual s’implanta el primer cicle de l’educació infantil, edats d’1 a 3 anys,
en escoles rurals.
Atès el que es disposa a l’article 150 del decret legislatiu 2/2203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
RESOLC
Primer. Aprovar inicialment el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Castellserà per a la implantació del primer cicle de l’educació
infantil a l’escola rural El Terrall-Zer Espernallac.
Segon. Sotmetre a informació pública l’aprovació inicial del Conveni, per un període mínim de vint dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, tauler d’edictes i pàgina web
municipal, a l’efecte de presentació al·legacions si s’escau.
Tercer. Ratificar aquest Decret en la propera sessió que es celebri.”
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r. Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 40/2017 referit anteriorment.
2n. Un cop hagi finalitzat l’exposició pública i en el suposat que no s’hagin presentat reclamacions ni
al·legacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat de cap altre acord.
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Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
4. Aprovació dels padrons fiscals de les taxes del cementiri municipal i subministrament d’aigua del
1r. semestre de 2017.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de subministrament
d’aigua primer semestre de 2017 i conservació del cementiri municipal 2017.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2017 i
conservació del cementiri municipal 2017.
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 a la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

5. Aprovació del compte general, exercici 2016.
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 2016 la qual va ésser aprovada per Decret de l’alcaldia núm. 30/2017 de data
2 de juny de 2017.
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 7 de juny de 2017, va informar favorablement
el Compte General del Pressupost, així com el Balanç de Situació de l'Ens Local a 31/12/2016.
Atès que en el B.O. de la Província núm. 114 de data 14 de juny de 2017, s’ha publicat l’edicte exposant al
públic els comptes de 2016 i que transcorregut el termini d’exposició pública no s’han presentat
reclamacions.
Als efectes de continuar l’expedient d’aprovació dels comptes de 2016 es proposa al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer. Aprovar els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 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.

140.829,50
242.719,88
135.700,42
1.582,89
380.003,19

Obligacions pendents de pagament pressupost corrent.
Obligacions pendents de pagament pressupostos tancats.
D’altres operacions no pressupostaries.
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.

84.860,32
0,00
18.252,11
103.112,43

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL.
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

417.720,26
-51.344,42
0,00
366.375,84

b) Respecte al BALANÇ DE SITUACIO DE L'ENS LOCAL A 31.12.2016, i una vegada introduïts els
moviments que afecten al compte 100 de patrimoni, presenta el següent resum:
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ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT

6.329.034,71

I. Immobilitzat intangible
206 Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material
210 Terrenys i Bens naturals
211 Construccions
2811 Amortització acumulada de construccions
212 Infraestructures
2812 Amortització acumulada d’infraestructures
213 Béns del patrimoni històric.
2813 Amortització acumulada béns patrimoni històric
214 Maquinària i utillatge
215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions
216 Mobiliari
217 Equips per processos d'informació.
218 Elements de transports
219 Altre immobilitzat material
2814 Amortització acumulada maquinaria i utillatge
2815 Amortització acumulada inst. Tècniques i altres inst.
2816 Amortització acumulada mobiliari
2817 Amortització acumulada equips processos informació
2818 Amortització acumulada elements transport
2819 Amortització acumulada altre immobilitzat material
Immobilitzat material en curs i avançaments
2300 Adaptació terrenys i béns naturals. Immobilitzat material
VI. Inversions financeres a llarg termini
260 Accions sense cotització oficial
B) ACTIU CORRENT

3.191,98
308.011,09
4.236.829,50
-905.043,62
1.885.154,84
-6.590,79
135.614,63
-59.902,55
79.784,03
805.153,00
129.673,98
29.167,71
32.341,75
65.613,29
-53.436,91
-314.532,97
-91.842,85
-22.400,94
-20.520,23
-7.547,38
93.105,00
7.212,15
469.488,27

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini
4300 Operacions de gestió
4310 Deutors drets reconeguts. Operacions gestió
4900 Provisió insolvències. Operacions gestió
43910 Operacions gestió
440 Deutors per IVA. Transferit
449 Altres deutors no pressupostaris
470 Hisenda pública, deutor per diversos conceptes
VII. Efectiu i altres líquids equivalents
571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius
TOTAL ACTIU

242.719,88
138.577,09
-51.344,42
-2.876,67
391,63
39,20
1.152,06
140.829,50
6.798.522,98

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET

6.449.245,24

I. Patrimoni
100 Patrimoni.
II. Patrimoni generat
120 Resultats d’exercicis anteriors
129 Resultats de l’exercici
IV. Subvencions rebudes pendents d’imputació a resultats
130 Subv. fin. immob. no financer i actius estat venda
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2.549.123,85
3.589.830,81
186.846,92
123.443,66

B) PASSIU NO CORRENT
II. Deutes a llarg termini.
170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit
179 Altres deutes a llarg termini
180 Fiances a llarg termini.

245.620,43

C) PASSIU CORRENT
II. deutes a curt termini
4003 Altres deutes
529 Altres deutes a curt termini
560 Fiances rebudes a curt termini
IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini
4000 Operacions de gestió
410 Creditors per IVA suportat
475 Hisenda pública, creditors diversos conceptes
476 Organismes de previsió social, creditors.
477 Hisenda pública, IVA transferit

103.657,31

223.649,23
20.168,16
1.803,04

20.797,26
2.347,92
5.046,68
64.063,06
272,36
4.769,79
4.988,90
1.371,34

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

6.798.522,98

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 2016, a la Sindicatura de Comptes,
d’acord amb el que determina la legislació vigent.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació inicial del projecte simplificat de pavimentació de dos trams de camins per accés a
serveis bàsics al terme municipal de Castellserà.
Atès que ha estat redactat el projecte simplificat de pavimentació de dos trams de camins per accés a serveis
bàsics al terme municipal de Castellserà .
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte simplificat de pavimentació de dos trams de camins per accés a
serveis bàsics al terme municipal de Castellserà, redactat per l’arquitecte Santi Sindreu Pedragosa.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP, al tauler d’anuncis i pàgina
web municipal, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d’aquesta
corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n
formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Aprovació del programa i pressupost de les activitats “Castellserà de nit 2017”.
Pel senyor Alcalde es presenta el programa i pressupost de les activitats d’estiu que es faran durant el mes
d’agost i que s’inclouen en el programa “Castellserà de nit”.
Dijous 3 - Alquímia - Cia el Negro y el flaco
Dissabte 5 - Concert cloenda XVI Curs de cant
Dijous 10 - Infidelitats - Quarta paret
Dijous 17 - La capsa de cafè - Cametes teatre
Dijous 24 - L’hora més fosca - Oriol Ginestà
Total Pressupost despeses: 3.373,50 €
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les activitats “Castellserà de nit 2017”.
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 cinquanta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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