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ACTA DE LA SESSIÓ ORINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ 
 
Identificació de la sessió 

 

NÚM SESSIÓ: 11/2018 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

DIA: 3 de desembre de 2018 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

ASSISTENS A LA SESSIÓ: 

 

Marcel Pujol Coll 

Caterina Pijuan Folguera 

Mercè M. Perera Folguera 

David Prades Gené  

Judit Martí Borda 

Jordi Vicioso Canela  

Joan Boncompte Solé 

Joana Farran Gual  

 

 

EXCUSEN ASSITÈNCIA:  

 

Roger Comelles Viladrich  

 

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet.  

 

A Castellserà, a 3 de desembre de 2018, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia convocatòria, i sota 

la presidència del Sr. Marcel Pujol Coll, una vegada comprovada l’assistència del nombre suficient 

dels membres per a la vàlida realització de la sessió. 

 

Es passa a resoldre el següents: 

 
 

1. Aprovació, si escau, l’esborrany de les sessions anteriors. 

 

Sotmesa que ha estat ficada en consideració de la Corporació l’acta de la Sessió ordinària 

10/2018 de data 29 d’octubre de 2018, és aprovada per la unanimitat de tots els membres 

presents.  

 

 

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 

 

Antonio Colomines SLU Desaigua- clavegueres 107,93 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Nnology Solar Lleida, SLU Enllumenat públic 218,71 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessor urbanístic juliol 370,26 

  Lloguer tarima festa major 665,50 

  Lloguer cadires fesa major 177,87 
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Telefónica Mòbils SA Targeta enllumenat públic 14,52 

  Telefonia mòbil 37,96 

Tashia, SL Planta potabilitzadora 1.390,53 

Urgell Net SA Recollida escombraries  octubre 4.431,14 

Fidela Plana Ribe Camp de futbol 351,88 

Arenes Bellpuig, SL Arena carrers 142,00 

  Arena cementiri 142,01 

Tallers Jordi Bosch Tallers Jordi Bosch 358,91 

Puig Navas, SL Puig Navas, SL 93,17 

Clidom Energy SL Piscines 207,97 

  Planta potabilitzadora 240,58 

  Consultori mèdic 77,56 

  Biblioteca  320,43 

  Escoles El Terrall 315,65 

  Enllumenat públic c/ ponent 524,54 

  Enllumenat públic dr borrell 575,37 

  Local dones 37,62 

  Deixalleria 61,25 

  Ajuntament 162,96 

  Camp de futbol 391,47 

  Sala de vetlla 98,05 

  Enllumenat públic c/ urgell 880,82 

  Poliesportiu 214,74 

M Alba Minguell Cardeñes Agenda mes de setembre-octubre 138,86 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 172,09 

Neosalus Solutions SL Recanvi bateria i elèctrodes 254,10 

Nnology Solar Lleida, SLU Subministrament  faroles led 4.772,95 

  Manteniment  enllumenat públic 734,30 

Endesa Energia XXI, SLU Casal d'avis 71,73 

Col·lectivitat de Regants nº2 Derrama extraordinària obres Vertedero 12,36 

  Derrama extraordinària obres Mòdul C 1,54 

  Derrama extraordinària Obres mòdul Poble 4.352,60 

Consulting Economia Local SL Comptabilitat municipal 3r trimestre 1.142,60 

Correus i Telègrafs Serveis postals 114,58 

Carles Alsina Camins 1.302,54 

Eduard Segui Fontaneria SLU Cementiri 2,53 

Carme Vidal Folguera Productes de neteja 54,57 

Exclusives Era SL Material neteja 84,82 

La Llena Ambiental , SCP 

Avantprojecte per a l'adequació d'un espai 
d'informació i museografia de la serra de 
Bellmunt-Almenara a la garuta de 
Castellserà 

1.855,00 

Cons Per a la Gestió dels Residus Urbans de 
l'Urgell 

Cànon dipòsit controlat residus octubre 1.189,51 

Telefónica de España SAU Telèfon ajuntament 94,39 

  Fax ajuntament 28,85 

  Biblioteca  122,70 

  Consultori mèdic 22,65 

BNP Paribas Rènting fotocopiadora 133,10 

Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 250,95 

Tashia, SL Planta potabilitzadora 538,89 

Col·lectivitat de Regants nº2 Derrama extraordinària obres Modolet 14,90 

Anna Sentís Freixinet Desplaçament formació 7,60 

Carbonicas Domingo , SL Paper higiènic escoles 79,86 

                                                                      TOTAL: 30.295,07 
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Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

3. Aprovació, si escau, de permisos d’obres. 

 

Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres: 

 

Expedient: 63/2018 

Expedient: 65/2018 

Expedient: 66/2018 

Expedient: 67/2018 

Expedient: 68/2018 

Expedient: 69/2018 

Expedient: 70/2018 

Expedient: 71/2018 

Expedient: 72/2018 

Expedient: 73/2018 

Expedient: 74/2018 

Expedient: 75/2018 

Expedient: 76/2018 

Expedient: 77/2018 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

4. Aprovació, si escau, l’adhesió a l’ Acord comú de condicions per als empleats 

públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants. 

 

Atès que es va convocar els delegats de personal i de les seccions sindicals per tal de negociar 
l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de 
menys de 20.000 habitants (2015-2017),  prorrogat fins al 31 de desembre de 2019 i constituir la 
Mesa general de negociació dels empleats públics de la corporació. 

En data 8 de novembre de 2018 es constitueixen la Mesa general de negociació dels empleats 
públics de la corporació amb els següents representants: 

En representació de l’ajuntament de Castellserà 

Sr. Marcel Pujol Coll  

En representació dels empleats públics 

Sr. Sergi Rofes Cortada 

Sr. Hildebrando Casol Torruella  

Actua com a secretari de la Mesa, Sra. Anna Sentís Freixinet. 

En data 8 de novembre de 2018, es signa l'acta final on les parts manifesten la voluntat d’adherir-
se a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys 
de 20.000 habitants (2015-2017), que s'annexa a l'expedient per a la seva aprovació. 

En la negociació d’aquest acord s'han respectat els drets de l’article 15 b) de la Llei 7/2007, de 12 
d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i de l’article 4.1.c) del Real decret legislatiu 1/1995, de 
24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, i s’ha complert 
amb els requisits previstos al Capítol IV de la Llei 7/2007, per la qual s’aprova l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic (EBEP) i el Títol II del RDL 1/1995. 
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S'han emès els informes corresponents per part de la secretaria i de la intervenció que consten a 
l'expedient d'aprovació. 

 

Fonaments de dret 

1. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), estableix que 
les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació en els 
òrgans de representació que s’estableixin en les Administracions públiques tindran, entre 
d’altres drets, el de la negociació col·lectiva, en els termes establerts en la seva legislació 
específica. 

2. Per la seva banda, l’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a la 
negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les 
seves condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el 
dret a negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de l’Administració 
Pública. 

3. L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i participació dels 
empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens perjudici dels 
preceptes d’aquest capítol que expressament els hi són d’aplicació. 

4. L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball dels 
funcionaris públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària, 
obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència, i es durà a terme mitjançant l’exercici 
de la capacitat representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 
7.1 i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat sindical i, també, d’acord amb el que estableix el capítol 
IV del títol III de l’EBEP. 

5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de Negociació 
en què estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els representants de 
l’Administració Pública corresponent i, per l’altra, les organitzacions sindicals més 
representatives a nivell estatal, les organitzacions sindicals més representatives de Comunitat 
Autònoma, així com els sindicats que hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants en 
les eleccions per a delegats i Juntes de Personal, en les unitats electorals compreses en 
l’àmbit específic de la seva constitució. 

6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació de les condicions 
comunes d’ocupació dels empleats públics de l’Ajuntament de Castellserà per mitjà de 
l’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya 
de menys de 20.000 habitants (2015-2017), acordat per l’Associació Catalana de Municipis de 
Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya i 
per la Unió General de Treballadors de Catalunya el 19 de desembre de 2014. Tal i com 
permet l’article 34.2 de l’EBEP. Doncs, aquest article reconeix la legitimació negocial de les 
associacions de municipis per tal què puguin negociar col·lectivament acords de condicions de 
funcionaris públics, als quals puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de forma 
successiva a la seva negociació. 

7. L’article 37 de l’EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent a les 
competències de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada 
cas. Aquest precepte fixa també les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació en el 
seu apartat segon. 

8. L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació corresponents, els 
representants de les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords amb la 
representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la 
determinació de condicions de treball dels funcionaris d’aquestes Administracions.  

Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que 
corresponguin estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el subscrigui i, 
s’aplicaran directament al personal de l’àmbit corresponent. Que els Acords es duran a terme 
sobre matèries competencials dels òrgans de govern de les Administracions Públiques. Per a 
la seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació expressa i formal per part 
d’aquests òrgans. Quant aquests Acords hagin estat ratificats i afectin a temes que puguin ser 
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decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el contingut d’aquests serà directament 
aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sens perjudici que, a efectes formals, 
es requereixi la modificació o derogació, en el seu cas, de la normativa reglamentària 
corresponent. 

9. En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte de negociació 
impliquen que la seva aprovació estigui supeditada a l’acord exprés del Ple municipal, per la 
qual cosa l’Acord concertat requerirà de la seva aprovació expressa per tal que adquireixi 
plena validesa i eficàcia. 

10. El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de negociació de les 
condicions de treball dels empleats públics. 

11. L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de 
Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) un cop aprovat i signat, s’ha de remetre 
a l’oficina pública a què fa referència la LOLS i serà immediatament publicat en el diari oficial 
corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 1 del Reial Decret 1040/1981, de 22 de 
maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball. Per tant, caldrà trametre a la 
Delegació territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el text de 
l’acord d’adhesió per a la seva posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 

12. S’ha emès el corresponent informe respecte de la fiscalització interna des d’un punt de vista 
de gestió pressupostària, econòmica i sostenibilitat financera de l’Acord regulador de 
condicions de treball. 

 

Tenint en compte que la competència per aprovar l’adhesió a l’Acord és del Ple, tal i com disposen 
la legislació bàsica de règim local, l’EBEP i l’article 175 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement i dictaminat per part de la 
Comissió Informativa corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple municipal, i es proposa 
l’adopció dels següents 

ACORDS:  

Primer. Aprovar l’adhesió a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals 
de Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme es manifesta en l'acta final de 
la Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 8 de novembre de 2018. 

Segon. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Ple 
de l'Ajuntament de Castellserà amb independència de les adequacions organitzatives i singulars 
que sigui necessari establir per fer efectiu el seu contingut. 

Tercer. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació complementària al 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i 
publicació, i a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú per a què tingui seu 
coneixement de l’adhesió en compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú. 

Quart. Notificar aquest acord als representants sindicals. 

Cinquè. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el 
portal de transparència, per al coneixement general. 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat del membres presents (8 vots a favor). 
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5. Aprovació inicial, si escau, del pressupost per a l’exercici 2019, plantilla orgànica i 

relació de lloc de treball, i bases d’execució del pressupost. 

 

ANTECEDENTS 
 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2019. 
 
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han 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. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
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, 
 
A) S’ACORDA: 
 

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2019 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: 

 
 

AJUNTAMENT
PRESSUPOST 

D'INGRESSOS
AJUNTAMENT

PRESSUPOST DE 

DESPESES

Capítol 1 328.000,00 Capítol 1 202.336,68

Capítol 2 6.000,00 Capítol 2 449.702,51

Capítol 3 237.617,35 Capítol 3 3.600,00

Capítol 4 312.652,13 Capítol 4 42.750,00

Capítol 5 5.500,00 Capítol 5 20.000,00

Capítol 6 Capítol 6 233.680,29

Capítol 7 95.000,00 Capítol 7

Capítol 8 Capítol 8

Capítol 9 Capítol 9 32.700,00

TOTAL 984.769,48 TOTAL 984.769,48  
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2. Aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de 956.925,89€ 
d’acord amb el següent detall: 

 

  

Despesa no 
financera 

Capítol 1  202.336,68 

Capítol 2   449.402,51 

Capítol 3  3.600,00 

Capítol 4 42.750,00 

Capítol 5 20.000,00 

Capítol 6  233.680,29 

Capítol 7 0,00 

Despesa no financera 951.769,48 

    

  

  

Regla despesa liquidació 2018 796.693,06 

Regla despesa pressupost 2019 791.536,65 

marge compliment regla de la despesa 5.156,41 

marge compliment estabilitat 134.661,72 

  

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi 
finançament 5.156,41 

  

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 956.925,89 

 

 

4. 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.  

 

5. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat. 

 

6. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 

 

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. 

 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat del membres presents. 
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6.Aprovació, si escau, del calendari de cobrança de les taxes per a l’any 2019. 

Ateses les taxes que s’han de posar a  cobrament aquest any 2019. 

Atès que és procedent  establir un calendari de cobrança general per a tot l’any. 

Per tot l’exposat, S’ACORDA:  

Primer.- Establir el següent calendari de cobrança per  aquest any 2019. 

Del 1 de març al 1 de maig: Taxa d’aigua 2n. semestre 2018. 

Del 1 de juny  al 1 d’agost: Taxa de clavegueram 2019. 

Del 1 de setembre al 1 de novembre: Taxa d’aigua 1r. semestre del 2019. 

                                                             Taxa conservació cementiri 2019. 

Segon .- Fer exposició  pública de l'anterior acord  mitjançant la publicació d’edicte al Butlletí 
Oficial de la Província. 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat del membres presents. 

 

7.Aprovació inicial, si escau, de la imposició i ordenació de contribucions especials, per 
l’execució de l’obra de “ Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport de Castellserà, 2na fase”. 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Castellserà en sessió de data 29 de febrer de 2016 va aprovar 

inicialment el projecte de l’obra de “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport (fase 2) de 

Castellserà”, amb un pressupost d’execució per contracta de 123.979,13 euros (I.V.A inclòs). Vist 

que s’ha donat tràmit d’informació pública, publicat l’edicte d’aprovació inicial al Butlletí Oficial de 

la Província número 47 de data 9 de març de 2016. 

 

Atès el que disposen els articles 28 i 58 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 

Locals (TRLRHL), l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar obres 

municipals, sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i 

sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els 

fins que li són atribuïts. 

 

Atès que l’obra de “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport (fase 2) de Castellserà” té aquesta 

consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’article 29 TRLRHL. 

 

Atès el que disposa l’article 15.1 TRLRHL, correspon a les entitats locals acordar la imposició i 

ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les contribucions especials, l’article 34 

TRLRHL preveu que l’exacció de les contribucions especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord 

d’imposició i ordenació en cada cas concret. 

 

Vist el projecte tècnic per a la realització de l'obra de “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport (fase 

2) de Castellserà” i els informes i antecedents que consten a l’expedient.  

 

En base al que s’ha exposat el Ple de la Corporació ACORDA: 
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Primer.- Aprovar la imposició de contribucions especials, d'acord amb l'article 34.1 TRLRHL per 

l'execució de l'obra de “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport (fase 2) de Castellserà”, 

l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de 

valor dels immobles de l’àrea beneficiada. 

 

Segon.- Aprovar simultàniament la ordenació de contribucions especials per l'execució de l'obra 

de “Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport (fase 2) de Castellserà” d'acord amb l'article 34.3 

TRLRHL. 

 

Tercer.-  Determinar el cost previst de l’obra, d’acord amb l’article 31 TRLRHL, tal com segueix: 

 

Pressupost General:     123.979,13  

Subvenció Diputació de Lleida:                40.000,00 

Base imposable:       83.979,13 

 

Aportació Ajuntament 26%:       21.989,57 

Contribucions Especials 74%:      61.989,57 

 

 

Aquesta quantitat en concepte de contribucions especials té el caràcter de mera previsió, ja que, 

finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a 

efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els obligats tributaris i s’han de girar les 

liquidacions que siguin necessàries. 

 

Quart.- Establir com a mòduls de repartiment els metres lineals de façana dels immobles, d’acord 

amb l'article 32.1 TRLRHL. 

 

Cinquè.-  Declarar nascuda l'obligació de contribuir des del moment que les obres s'hagin 

executat, sense perjudici del que disposa l'article 33.2 TRLRHL.  

 

Sisè.- Aprovar la relació d’obligats tributaris i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la 

quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons document que 

obra en l’expedient. 

 

Setè.- Exposar l’expedient d’imposició i ordenació a informació pública en el tauler d’anuncis de 

l’Ajuntament i publicar-lo al BOP durant 30 dies hàbils, durant els quals les persones interessades 

poden examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest 

període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació 

administrativa de contribuents. 

 

Si es produeixen reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la Corporació abans d’aprovar 

definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials. Si no es produeixen 

reclamacions, l’acord es considerarà aprovat definitivament i es publicarà en el BOP. 

 

Vuitè.- Notificar individualment a cada obligat tributari o per edictes si és el cas, les quotes 

corresponents. 

 

Novè.- Aplicar la recaptació de les contribucions especials en 2 terminis, el primer al 

començament de les obres (pel 50 % de l’import total previst) i el segon termini al finalitzar les 

obres (per l’import en més o en menys del cost real). 
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Desè.- En tot allò no contemplat en el present acord, serà d'aplicació la Llei General Tributària i 

demés disposicions concordants. 

 

Sotmès a votació, s’aprova per la unanimitat dels membres presents.  

 

8. Aprovació inicial, si escau, de la memòria valorada per a l’arranjament de les filtracions 
de la coberta de la sala de vetlles de Castellserà. 

Atès l’estat en què es troba la coberta de la sala de vetlles de Castellserà i la necessitat per 
efectuar l’arranjament de les filtracions, l’Ajuntament de Castellserà va encomanar la redacció 
d’una memòria valorada als Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell.  

Vist que es tracta d’obres de reparació, l’actuació de l’obra compren en el suplement de les teles 
asfàltiques existents per tal d’evitar l’entrada d’aigua de la pluja.  

D’acord amb el que preveu l’article 235 del DL 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, així com també l’article 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres i serveis de Catalunya, s’ha de sotmetre a informació pública 
durant el termini de trenta dies, comptats a partir de l’endemà de la seva publicació oficial, a fi que 
qualsevol interessat pugui presentar les al·legacions o reclamacions que consideri oportunes. 

Per tot l’exposat el Ple ACORDA:  

Primer.- Aprovar la memòria valorada per a l’arranjament de les filtracions de la coberta de la sala 
de vetlles de Castellserà, amb un pressupost d’execució per contracta de 24.112,09 euros, IVA 
inclòs. 

Segon.- Sotmetre a informació pública durant el període de 30 dies al BOP, e-tauler i taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament.  

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents.  

 

9. Autorització i disposició, si escau, d’una despesa plurianual.  

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Castellserà, en sessió extraordinària del dia 15 d’octubre de 
2018 va acordar l’adjudicació de l’obra per l’execució del projecte de “Pavimentació i dotació de 
serveis a l’Av. de l’Esport de Castellserà, 1a fase” a l’empresa Romà Infraestructures i Serveis, 
SAU.  

Vist que d’acord amb el Plec de clàusules l’obra té durada de 4 mesos.  

Atès que l’Acta de comprovació de Replanteig es va efectuar el dia 19 de novembre de 2018, cal 
procedir a tramitar l’autorització i disposició de despesa amb caràcter plurianual, amb el següent 
detall:  

ANY 2018 ANY 2019 

80.509,57€ (80%) 20.127,39€ (20%) 

Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 79 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, i 
l’article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), les despeses 
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que es pretenen realitzar tenen el caràcter de plurianual, i compleixen amb el que disposen els 
articles 174, punt 2, apartat a), del RD. 2/2004, de 5 de març, i els articles 80.a) i 83 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril;  

En conseqüència l’alcalde, d'acord amb la proposta de la secretaria-intervenció, sotmet a la 
consideració del Ple per la seva aprovació, si escau, la següent  

Per tot l’exposat, el Ple ACORDA: 

Únic.- Autoritzar les despeses plurianuals que, per als exercicis 2018 a 2019, es preveuen en el 
règim financer detallat als antecedents d’aquest acord. 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 

 

10. Donar compte al Ple de l’informe d’intervenció relatiu al període mig de pagament del 
tercer trimestre de 2018. 

La Interventora informa que en compliment del que disposa el RD 635/2014, de 25 de juliol, pel 
que es desenvolupa la metodologia del càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les 
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de 
finançament, amb caràcter trimestral s’ha d’elaborar un informe d’intervenció sobre el període mig 
de pagament a proveïdors.  

Que mitjançant les dades obtingudes de la comptabilitat de l’Ajuntament de Castellserà, el càlcul 
del període mig de pagament a proveïdors del tercer trimestre de 2018 és el següent:  

 

P.M.Pagam. R.O.Pagades R.O.Pendents Total 
Pagaments 

Total 
Pendents 

9,68488884 9,82651424 8,26025105 161488,32 16053,74 

 El Ple en resta assabentat. 

11. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.  

Es dona compte del següents decrets: 

81/18  Adjudicació contracte menor subministrament    

82/18  Modificació de crèdit nº4/2018 per nous ingressos.    

83/18  Adjudicació contracte menor per la instal·lació de parquet a les aules de parvulari de l'escola.  

84/18  Dret accés informació pública SAREB.     

85/18  Inici expedient CCEE Avinguda de l'Esport 2na fase.    

86/18  Aprovació inicial expedient de reparcel·lació PAU-1 IND.   

87/18  Aprovació inicial expedient d'urbanització PAU-1 IND.   
88/18  Aprovació FEDER/ Paisatges de Ponent.     

89/18  Autorització Pagaments ACA. 

 

El Ple en resta assabentat. 
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12. Precs i preguntes. 

 

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.00 
hores, de la qual s’estén la present acta. 

 

 

L’Alcalde,        En dona fe,  

        La Secretària,  

 

Marcel Pujol Coll               Anna Sentís Freixinet 
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