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

 

NÚM SESSIÓ: 04/2019 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

DIA: 29 d’abril de 2019 

HORA: 21.30 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

ASSISTENS A LA SESSIÓ: 

 

Marcel Pujol Coll 

Mercè M. Perera Folguera 

David Prades Gené  

Judit Martí Borda 

Roger Comelles Viladrich  

Joana Farran Gual 

Caterina Pijuan Folguera 

 

 

EXCUSEN ASSITÈNCIA:  

 

Joan Boncompte Solé 

Jordi Vicioso Canela 

 

 

Actua com a Secretària: Anna Sentís Freixinet  

 

A Castellserà, a 29 d’abril de 2019, 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 els següents: 

 

1. Aprovació, si escau, l’esborrany de l’acta anterior. 

 

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

03/2019 de data 1 d’abril de 2019, és aprovada per la unanimitat de tots els membres presents. 
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2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix. 

 

 

Würth España SA Roba de treball 505,42 

Metàl·liques Joalvi SL Porta entrada piscines 763,23 

Acustielec SL Col·locació d'altaveus c/ les eres i campanar 1.002,49 

Cooperativa d'Ivars SCCL Herbicides  192,28 

Acustielec SL Manteniment altaveus 312,48 

Urgell Net SA Recollida escombraries febrer 4.431,14 

Oficentre Mollerussa SCCL Material d'oficina 40,11 

Telefónica Mòbils SA Targeta enllumenat públic 14,52 

Punt de Servei Xopluc, SL Combustible vehicles 152,00 

Jordi Asensio Vernet Comptadors d'aigua potable 171,19 

Urgell Net SA Recollida escombraries març 4.431,14 

Josep Daniel Ginesta Comptadors d'aigua potable 157,95 

Fidela Plana Ribe Pintar porta associació de dones 97,01 

Consell Comarcal de l'Urgell Assessorament urbanístic gener 339,41 

Comarques de Ponent Publicitat Fira Viu l'Hort 353,20 

Societat Portal de Lleida, SL Publicitat Fira Viu l'Hort 72,60 

Construccions Adrià Eres Boncompte Treballs reforma piscines municipals 2.239,22 

 Reparació goteres consultori mèdic 2.571,25 

Tècniques i Treballs d'elevació SLU Reparació plataforma elevadora 153,35 

Consell Comarcal de l'Urgell Padró s. Socials 2018 liquidació provisional 7.087,96 

Miquel Rafel Campas Control colònia coloms 1r trimestre 19 544,50 

Vunkers IT Experts SLU Telefonia i servei d'internet 178,26 

Gas Natural Redes GLP, SA Gas Escoles El Terrall 1.266,20 

 Gas Consultori mèdic 259,45 

Sistemas Digitales Corporales, SL Manteniment fotocopiadora 184,98 

Departament de Salut Inspecció ordinària piscines públiques 1r 
semestre 2017 

59,50 

 Inspecció ordinària piscines públiques 2n 
semestre 2017 

59,50 

Correus i Telègrafs Serveis postals 25,73 

Produccions Lleidatanes de Comunicació SL Publicitat Fira Viu l'Hort 448,31 

Antonio Colomines SLU Comptadors d'aigua potable 94,91 

Aerografia 4 Punts, SL Material Fira Viu l'Hort 804,65 

Jordi Asensio Vernet Reparacions escola El Terrall 90,02 

Agile Printing SL Pancartes Fira Viu l’ l'Hort 167,71 

Puig Navas, SL Neteja poliesportiu 165,77 

La Boira de Ponent, SL Publicitat Fira Viu l'Hort 157,30 

Gin-ca SL Comptadors d'aigua potable 864,71 

 Enllumenat públic 68,97 

 Poliesportiu 134,95 

 Bar piscines 1.227,43 

Jordi Asensio Vernet Netejar embossos tuberia d'aigua potable 172,43 

Endesa Energia XXI, SLU Casal d'avis 34,58 

Tallers Jordi Bosch Utgés Reparació segadora 150,39 

Gas Natural Redes GLP, SA Gas camp de futbol 98,42 
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Exclusives Era Material de neteja 241,70 

Confederació Hidrogràfica del Ebro Liquidació cànon control d'abocaments 4.300,07 

Registre de la Propietat de Balaguer Nota simple registre de la propietat 10,91 

Eduard Segui - Ferreteria Fira de l'Hort 0,91 

Consorci per a la gestió dels Residus Urbans Cànon residus mes de març 1.205,25 

Muntatges Mero SLU Reixes deixalleria 114,95 

Carbòniques Domingo SL Paper higiènic escoles 153,56 

Vunkers It Experts, SLU Revisió i còpies de seguretat 50,82 

Gestió Natural Activitats d'Educació ambiental Fira de l'Hort 580,00 

Gestió Publicitat Segre SLU Publicitat Fira Viu l'Hort 762,30 

Magazine Publicacions Media SL Publicitat Fira Viu l'Hort 508,20 

Tendals Sangrà SL Fira de l'Hort 9,68 

Teixidó Associats Consellers SLU Treballs gestoria 474,44 

 

TOTAL: 40.759,41€ 

 

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: núm. 24/2019 

Expedient: núm. 25/2019 

Expedient: núm. 27/2019 

Expedient: núm. 28/2019 

 

 

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

 

 

4. Aprovació, si escau, del Pla de Seguretat i Salut de l’obra de “Pavimentació de 

l’Avinguda de l’Esport, fase 2”. 

 

Atès que en data 28 de gener de 2019, en sessió ordinària el Ple va aprovar el plec de clàusules 

administratives particulars per la contractació de l’obra de Pavimentació a l’Avinguda de l’Esport,  

fase 2 de Castellserà.  

 

Atès que en data 8 de març de 2019, en sessió extraordinària el Ple va adjudicar l’obra a 

l’empresa SORIGUÉ, SAU.  

 

Vist que per iniciar l’execució de l’obra és necessari que el contractista de l’obra elabori i presenti 

el Pla de Seguretat i Salut, d’acord amb l’establert al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 

qual s’estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció.  

 

Vist que l’empresa SORIGUÉ SAU, ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de 

Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport, fase 2 de Castellserà.  

 

Atès que el coordinador de seguretat i salut de l’obra, el Sr. Rafel Casanovas Peñalver ha emès 
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en data 1 d’abril de 2019 informe favorable per l’aprovació del pla de seguretat i salut.  

 

Vist que l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, estableix que en el cas d’obres 

de les administracions públiques, el pla de seguretat i salut en els treballs i l’informe del 

coordinador en matèria de seguretat i salut, s’elevaran per a la seva aprovació a l’administració 

pública que hagi adjudicat l’obra.  

 

Per tot l’exposat el PLE acorda:  

 

Primer.- Aprovar el pla de seguretat i salut en el treball de l’obra “Pavimentació de l’Avinguda de 

l’Esport, fase 2 de Castellserà”, presentat pel contractista de l’obra SORIGUÉ, SAU i l’informe 

d’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball emès pel coordinador en matèria de seguretat i 

salut de l’obra.  

 

Segon.- Formalitzar els documents preceptius previs a l’execució de l’obra.  

 

Tercer.- Autoritzar al contractista a iniciar l’execució de l’obra un cop formalitzats els documents 

preceptius previs a l’execució de l’obra.  

 

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

 

 

5. Aprovació, si escau, dels beneficiaris de la compensació econòmica per l’any 2019 

d’acord amb la convocatòria de retribucions a determinats càrrecs electes locals. 

 

Per la resolució del Departament de Presidència, PRE/811/2019, de 15 de març, s’obre la 

convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin 

retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2019.  

 

Segons les bases de la convocatòria, s’ha de determinar les persones electes a les quals 

l’Ajuntament ha d’abonar la retribució a càrrec de la compensació que atorgar la Generalitat, per 

tot l’exposat, 

 

El Ple acorda: 

 

PRIMER.- Aprovar que la retribució de càrrec electes, sigui a favor del senyor Marcel Pujol Coll, 

amb la qualitat d’Alcalde i amb una dedicació total del 100%.  

 

SEGON.- Tramitar la corresponent sol·licitud per la concessió d’aquesta subvenció.  

 

Sotmès a votació, s’aprova per la totalitat dels membres presents. 
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6. Resolució del recurs de reposició interposat contra les contribucions especials de 

les obres de Pavimentació de l’Avinguda de l’Esport, fase 2. 

 

En data 28 de gener de 2019, el Ple de la corporació va aprovar definitivament l’acord d’imposició i 

ordenació de contribucions especials, als beneficiaris de les obres de Pavimentació de l’Avinguda 

de l’Esport de Castellserà: fase 2.  

 

Publicat l’edicte d’aprovació definitiva al BOP núm. 23 de data 1 de febrer de 2019, i notificades 

les quotes a satisfer individualment a cada subjecte passiu, s’ha presentat un recurs de reposició 

contra l’esmentat acord.  

 

El recurs ha esta informat per la Senyora Secretària de la Corporació, segons informe de data 18 

d’abril de 2019  i que es pren com a motivació, de conformitat amb l’article 88 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que diu en la 

seva conclusió:  

 

3.- Conclusió:  

 

Estimar parcialment l’al·legació núm.1, 3 i 4 del recurs de reposició en relació:  

 

1) La finca notificada a nom d’HEREUS DE CONSUELO BOFARULL UTGES, s’haurà de 

tornar a notificar amb l’objecte tributari correcte que correspon a la finca cadastral, 

25082A004000030001YL enlloc de la finca cadastral 2538101CG3223N0001UI. 

 

3 i 4) La finca cadastral 25082004000030001YL de titularitat segons consta al cadastre i al 

Registre de la Propietat de HEREDEROS de CONSUELO BOFARULL UTGES és en realitat 

propietat del Sr. Josep Moré Serentill, segons contracte de compra venta de data 3 d’octubre de 

2016 i segons ha manifestat el Sr. Moré Serentill en acte de compareixença de data 25 de març 

de 2019.  

 

Desestimar l’al·legació núm. 2 en relació:  

 

2) La finca amb referencia cadastral 2538101CG3223N0001UI ha estat legalment notificada 

en temps i forma a la totalitat de propietaris. Es va notificar el 50% als HEREUS DE JOSE 

AGUSTIN BOFARULL, tal com constava en data 3 de desembre de 2018, al cadastre i registre de 

la propietat, i què un cop alterada la inscripció al cadastre en data 19 de desembre de 2018 

correspon a:  

 

- Ana Maria Castellanos Llauger amb un 12,50% 

- Jose Castellanos Llauger amb un 12,50% 

- Eulalia Castellanos Llauger amb un 12,50% 

- Pedro Castellanos Llauger amb un 12,50% 

 

Sumat amb els següents notificats pel mateix objecte tributari; Sra. Rosa Maria Castellanos Duarte 

amb un 16,67%, Luis Castellanos Duarte amb un 16,67% i Maria Meritxell Castellanos Duarte amb 

un 16,66%, fan el total del 100% de la propietat. 
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Tanmateix, si es considera oportú es podrà tornar a notificar als HEREUS DE JOSE AGUSTIN 

BOFARULL, ja que han estat identificats, de forma individual amb efectes merament informatius, 

doncs la notificació individual pròpiament dita, de l’acord d’ordenació i imposició es va fer de forma 

correcta als que en aquell moment constaven com a propietaris (Acord de Ple de data 3 de 

desembre de 2018).  

 

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent. 

 

Per l’exposat, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents acords:  

 

Primer.- Estimar parcialment el recurs presentat pel senyor Josep Castellanos Llauger, en el sentit 

que s’aprecia l’error en l’objecte tributari, i per tant s’haurà de tornar a notificar de forma correcta. 

Així mateix, en el sentit del canvi de titularitat de la finca cadastral 25082004000030001YL a favor 

del Sr. Josep Moré Serentill.  

 

Segon.- Notificar el present acord als interessats . 

 

Sotmès a votació s’aprova per la totalitat dels membres presents. (7 vots a favor).   

 

7.Sorteig per designar els membres de la mesa electoral per a les eleccions de les Corts 
Generals del dia 28 d’abril de 2019. 

Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa 
electoral que s’ha de constituir el dia 26 de maig de 2019 per a les eleccions Municipals i 
Europees, convocades pel Reial Decret 209/2019, d’1 d’abril. Del sorteig resulten les 
persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs que per a 
cadascuna s’indica. 
 

 

SECCIÓ: 1        MESA: 1 

 

TITULARS: 

 

PRESIDENT: XAVIER FABREGAT GIRIBET 

1R VOCAL: EVA MARIA RAMON POCH 

2N VOCAL: MARIA DEL CARME TERRE PIJUAN 

 

SUPLENTS: 

 

DEL PRESIDENT: LIDIA SALA FARRENY   

DEL PRESIDENT: NURIA BADIA FUSTE  

DEL 1R VOCAL: NURIA BOIX RIASOL  

DEL 1R VOCAL: MONTSERRAT GABARRA SERENTILL  

DEL 2N VOCAL: RAMON SANCHEZ ARENY   

DEL 2N VOCAL: MAGDALENA RODRIGUEZ 

GUERRERO 
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També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat 

acreditatiu del mateix. 

 

 

8. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia, 

Es dona compte del següents decrets: 

33/19 Reorientació llicència ambiental Alfredo Petit     

34/19 Llicència obres Alfredo Petit Balasch     

35/19 Delegació matrimoni civil     

36/19 Inici expedient compte general 2018     

37/19 Sol·licitud subvenció Programa.cat     

38/19 Llicència activitat Cintia Ferrer Tejerina     

 

Els membres assistents al Ple se’n donen per assabentats. 

 

 

9.Precs i preguntes. 

 

No se’n suscita cap. I sense cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 22.05 

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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