ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 1O DE FEBRER DE 2016

Alcalde‐President: Conrad Llovera Sala.

Regidors: Josep Maria Solé Codina
Anna Maria Alcoba Cruz
Enna Camús Miquel

Secretària interventora accidental: Ivette Farran Duran.

Assisteix Xavier Simó Molgó com a invitat. Excusen la seva assistència com a invitats Miquel Ribelles Pau i Maria
Rosa Solé Codina.

A Castelldans, essent les vint hores del dia deu de febrer de 2016, es reuneixen a la Sala de Sessions d’aquest
Ajuntament els regidors que a dalt es relacionen a l’objecte de celebrar Junta de Govern ordinària, assistits per la
Secretària de la Corporació, que dóna fe del l’acte.

ORDRE DEL DIA

I.‐ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 25 DE GENER DE 2016.

Vista l’acta de la sessió anterior de data 25 de gener de 2016, és aprovada per unanimitat dels regidors assistents
amb dret a vot.

II.‐ DECRETS DE L’ALCALDIA.

Es presenta el següent:

‐

Decret d’alcaldia de data 24 de gener de 2016, mitjançant el qual s’aprova la factura de tallers farré farran
per import de 897,33.

‐

Decret d’alcaldia de data 31 de desembre de 2015, pel qual s’aproven les obligacions que han tingut
entrada en aquesta ajuntament entre el dia 15 de desembre (dia següent a l’última junta de govern de

2015) i el dia 31 de desembre de 2014, doncs les mateixes han de restar reconegudes i aprovades en
l’exercici 2015.

II.‐ INFORMES DE L’ALCALDIA.

L’alcalde informa del següent:

‐

L’empresa Gas Natural Fenosa ens informa que ens ingressarà l’import de 107,70 euros en concepte de
taxa municipal per utilització del domini públic per entitats subministradores.

‐

L’empresa Foener comercialización ens informa que ens ingressarà l’import de 259,63 euros en concepte
de taxa municipal per utilització del domini públic per entitats subministradores.

‐

L’OAGRTL de la Diputació de Lleida ens ha ingressat la liquidació de la recaptació de l’exercici 2015 per
import de 40.812,25 euros.

‐

La generalitat de Catalunya ens ha ingressat 8.393,22 euros (anualitat 2014) en concepte de la línia de
manteniment del PUOSC 2014‐2017. Recordar que resta pendent de pagament l’anualitat 2015, per
import de 20.983 euros, import que ja esta justificat. I ja es pot justificar l’anualitat 2016, que son 20.983
euros mes.

‐

Telefónica ens informa que per poder mantenir la cabina Telefónica del municipi cal que l’ajuntament faci
una aportació econòmica de 400,00 euros, i que en cas contrari la cabina serà retirada.

‐

L’escola Timorell sol∙licita que es revisin una sèrie de fluorescents que no acaben de funcionar. Per altra
banda, sol∙liciten que comprovem la xemeneia de l’escola, ja que la ventada en va fer volar una part.
També sol∙liciten, davant la propera visita de la inspectora de sanitat, que es revisi l’urinari del lavabo de
nens, ja que perd; l’aparell de llum ultraviolada, a fi efecte de netejar‐lo si hi ha insectes; i revisar l’aixeta
principal de la cuina, ja que hi ha calç acumulada.

‐

L’ACM proposa realitzar una compra agregada de Gasoil A i C a fi efecte de d’obtenir un millor preu. Calia
enviar les dades de consum abans del 4 de febrer de 2016.

‐

S’ha notificat a tallers Farré Farran SCP, l’obligació de presenta el corresponent projecte de legalització, en
el termini d’un mes a comptar des de la notificació.

‐

Es va realitzar la reunió amb Endesa a fi efecte de reduir el import del consum d’energia elèctrica i per a
que ens exposessin per quins motius uns comptadors podien baixar el consum i altres no.

‐

El passat dia 28 de gener de 2016 vam tenir una reunió amb la direcció general de política financera, a fi
efecte d’estudiar diferents opcions per fer front a la situació econòmica actual.

‐

El divendres dia 5 de febrer de 2016 vam tenir una reunió amb Josep Rafús, assessor del conseller del
departament de territori i sostenibilitat.

‐

S’ha netejat el dipòsit per subministrament d’aigua potable petit. I més endavant es procedirà a fer el
mateix amb el gran.

‐

Es va realitzar una reunió amb el despatx Moragues a fi efecte de tractar diversos temes, entre ells, la
possible prejubilació d’un treballador de la brigada municipal.

III.‐ INFORMES DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

La secretària interventora informa del següent:

3.1) Relació de proveïdors pendents de pagament. Obligacions prioritàries i ordre cronològic.

Que vist el reiterat incompliment de l’ordre de pagament de factures, malgrat els continus informes desfavorables
emesos des de secretaria intervenció.

Que en atenció als propers ingressos que espera la corporació, i els pagaments que es preveuen realitzar.

Des de intervenció s’adjunta el següent llistat d’obligacions pendents de pagament, només de l’any 2013,
ordenades cronològicament, i a les que cal atendre primerament:

Número

Data registre

Nom creditor

Descripció

Data

443/2011

03.08.2011

CENTRE TECNOLÒGIC

Pla de dinamització socioeconòmica 31.12.2010

11.000,00 11.000,00

543/2012

20.09.2012

SERVEIS INDUSTRIALS

Cessió de crèdit Bersa. Pavelló

22.213,42 9.000,00

658/2013

25.11.2013

B. BIOSCA

Reparació i manteniment tuberia

11.11.2013

TOTAL €

Pendent €

18.199,13 2.820,87

Tanmateix s’adjunta relació d’obligacions pendents de pagament de l’anualitat 2014 i fins a data actual, ordenades
cronològicament, com a annex II.

Per davant d’aquestes obligacions, caldrà fer front primerament a obligacions amb la seguretat social, IRPF, IVA,
qualsevol altre tribut, amortitzacions d’operacions de crèdit i assegurances. Es consideraran també prioritàries
obligacions pendents de pagament de subministrament elèctric, doncs la funcionalitat de l’entitat depèn de les
mateixes, així com el subministrament d’aigua (A data actual el deute amb la companyia elèctrica supera els 33.000
euros). També es considera prioritari el servei de recollida d’escombraries, per tractar‐se d’un servei mínim, i a data
actual, l’import endeutat ascendeix aproximadament a 40.000 euros). També es considerarà prioritari qualsevol
obligació relacionada amb el subministrament d’aigua potable al municipi.

També cal atendre a operacions que comporten conseqüències econòmiques per l’entitat com son tenir els
comptes corrents en descobert, que també es consideraran obligacions prioritàries. A data actual, tots els comptes
es troben en descobert.

Es manifesta que de forma reiterada els proveïdors es posen en contacte amb intervenció per poder saber una
previsió de pagament, difícilment calculable si no es segueix l’ordre establert, i també manifesten que es posen en
contacte amb intervenció, ja que no es poden posar en contacte o no son atesos per ningú més.

El present informe que sembla ser repetitiu, es presenta quinzenalment en la junta de govern, doncs la situació es
reitera i perllonga en el temps, i des de intervenció no es pot donar una resposta satisfactòria als proveïdors doncs
no es segueix cap ordre per al pagament de factures. Des d’intervenció ja s’han manifestat quines es consideren
factures prioritàries i quines no, i en tot cas factures pendents de l’any 2011, 2012 i 2013 tenen absoluta prioritat,
després dels pagaments que legalment s’estableixen com a prioritaris.

Així doncs, aquest informe i relació d’obligacions pendents de pagament (prioritàries o no) s’anirà actualitzant en
les diferents juntes de govern, qualsevol pagament realitzat fora d’aquest ordre, s’entén que des d’aquesta
secretaria intervenció se n’ha INFORMAT DESFAVORABLEMENT, i s’han realitzat els oportuns REPARAMENTS.

3.2) Destinacions propers ingressos.

Els ingressos importants previstos per aquest febrer son:

‐

Liquidació recaptació 2015 OAGRTL: 40.812,25 euros.

‐

Línia manteniment PUOSC. Anualitat 2014. 8.893,22 euros.

Qualsevol destinació que no compleixi amb els requisits que la secretària interventora ha manifestat reiteradament
en quan a l’ordre de pagament de les obligacions pendents de pagament, serà informada DESFAVORABLEMENT per
aquesta secretaria intervenció i s’efectuaran els OPORTUNS REPARAMENTS.

Aquest import ha de ser destinat a les següents obligacions:

‐

Cal cobrir els possibles descoberts de les entitats bancàries.

‐

Cal cobrir la pòlissa multiempresarial de Allianz.

‐

Col∙lectivitat de Juneda. Restant resmesa extraordinària 2015. 5.000,00 euros.

‐

Endesa.

‐

Consell Comarcal de les Garrigues

Sobre aquests pagaments no es farà cap reparament doncs son prioritaris per llei. I amb aquests pagament
esgotarem tots els ingressos de gener.

3.3) Proveïdors que s’han posat en contacte amb intervenció per saber quina previsió de pagament tenim:

‐

Eurofins. 855,89 euros. Factura de juny de 2015.

‐

OUA gestió del territori. 26.000,00 euros aproximadament. Factura de l’any 2014.

‐

Bax constructora.

‐

Gestió publicitat Segre. 2.353,45 euros. Factura d’octubre de 2013 i de març de 2014.

‐

Lidis

‐

Sgae

‐

Metropol

‐

ENDESA. Si no es fa un pagament es procedirà a remetre’ns la carta de tall de subministrament.

‐

Marc Segura.

‐

Hidrocar.

‐

Maype.

‐

B.BIOSCA

‐

Topografia Garfei.

‐

Codetrac.

‐

Fornell consultors.

‐

Àrids Daniel (endòs Bax constructora)

‐

CENTRE TECNOLÒGIC

‐

La principal de la Bisbal.

‐

L’anònima orquestra.

‐

Grup l’Escalivada.

‐

Frinovo (Factura de 2014. 1367,78 euros).

‐

Ute reciclatges. (Factures de 2014. Import total 1.911,06).

IV.‐ SOL∙LICITUD RETIRADA CABINA TELEFÒNICA. TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PÚBLICAS, S.A.

Vista la seva petició de retirada de la cabina telefònica que el municipi de Castelldans té instal∙lada.

Vist que segons disposa normativa i pel nombre d’habitants del municipi de Castelldans, no es obligatori disposar de
cabina telefònica.

Vist els ingressos i despeses ocasionats per la cabina telefònica.

La junta de govern local, per unanimitat dels regidors assistents acorda:

PRIMER.‐ AUTORITZAR la retirada de la cabina telefònica del municipi de Castelldans.

SEGON.‐ NOTIFICAR el present acord a la part sol∙licitant.

V.‐ URBANISME I LLICÈNCIES.

TELEFONIA MOBILES ESPAÑA SAU. LLICÈNCIA D’OBRES.

Vist l’expedient:

Assumpte:

i‐LLICÈNCIA D'OBRES PER INSTAL∙LACIÓ D'ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL (TELEFÒNICA)
ii‐COMUNICACIÓ AMBIENTAL PER L'ACTIVITAT

Situació:
Ref. cadastral:

PARATGE LO CASTELL, POL∙L.1 PARC.342 (TM CASTELLDANS)
25079A001003420000TZ

Coordenades UTM: X= 313.455, Y= 4.596.892

Sol∙licitant:

FRANCISCO RIPOLL BONNÍN

DNI:

43.059.566‐R

En nom de:

TELEFONIA MOBILES ESPAÑA, SAU (TELEFÒNICA).

NIF/CIF:

A‐78.923.125

Adreça:

Ronda de la Comunicación s/n, Districte C, Edifici Sud 3. (28050‐Madrid)

Notificacions a:

Avinguda de Madrid 204‐208, 2ª planta (08014‐Barcelona)

Registre d’entrada: 2016/026 (data: 29‐01‐2016)

Projecte:

"Proyecto técnico para la implantación de una estación base de telefonia móvil de la red de

Teléfonica Móviles España SA"
PEM:

9.465,73 €

Redactor projecte: Gustavo Arroyo Martínez (engin. sup. de mines, núm. CE4511 CoIMC)
Visat:

E0032/16CS (25/01/2016)

Estudi seguretat i salut:

Gustavo Arroyo Martínez (COIMC‐CE4511)

Direcció d'obra:

Gustavo Arroyo Martínez (COIMC‐CE4511) (Assumeix, sense visar)

Certificat col.legial:

caducat (aportat amb data 27/8/2015)

Vist el PLANEJAMENT VIGENT:

Pla territorial parcial de Ponent (Terres de Lleida)
(aprovat definitivament el 24 /7/2007, i publicat al DOGC núm. 4982 en data 5/10/2007)
Sistema d’espais oberts
Categoria de Sòl

Sol de Protecció Preventiva (art.2.9 PDPP)

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC 1/
2010)
Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic de CASTELLDANS
(aprovades definitivament el 23/2/83, i publicades al DOGC núm.313 en data 18/3/83)
Classificació del Sòl:

Sòl No Urbanitzable (endavant SNU)

Qualificació sol:

Zona d'àrees naturals, clau 5 (art 126 NSP)

Vista la DESCRIPCIÓ la PROPOSTA SOL∙LICITADA

En l’apartat de la memòria del projecte tècnic presentat s’indica que es redacta aquest projecte per a instal.lar una
Estació Base de Telefònia Mobil Automàtica equipada amb tecnologies GSM 900 MHz, UMTS a 900 MHz i UMTS a
2100 MHz.

Característiques principals:

Instal∙lació: 3 antenes de radiofreqüència (TELNET, model TNA190A12), orientacions 50º, 171 º i 290º, suports
d'acer galvanitzat de 3m d'alçada i 60mm de diàmetre fixats a una torre de gelosia (model M4) de 20m d'alçada,
muntada sobre dau de formigó segons projecte tècnic.

Equips: instal.lació d'una llosa a l'interior del recinte tancat sobre la qual es fixarà una bancada metàl.lica per al
suport d'1 RBS 6102, sobre llosa de formigó de 4,65 m2 (2,45x1,90), segons documentació gràfica del projecte. Es
deixa la previsió per un segon equip de les mateixes característiques.
Recinte: Tancat amb xarxa metàl.lica de 26,80 m2 (4,00x6,70m)
Per a l'escomesa elèctrica i comptador es col.locarà una armari (1,20x2,00x0,40m) en la part exterior del tancat de
l'estació, segons plànols i es contractarà nou subministrament trifàsic de 6,6Kw.
Per a l'escomesa de fibra òptica es preveu un muntage d'un pal al costat del tancat del recinte.
L'estació projectada es troba a uns 70m de l'extrem nord de la població.

Vistes les DADES TÈCNIQUES

PROJECTE D’ACTIVITAT: "PROYECTO TÉCNICO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UNA ESTACIÓN BASE DE TELEFONIA
MÓVIL DE LA RED DE TELÉFONICA MÓVILES ESPAÑA SA".
Ref. estació base‐emplaçament (telefònica): 2500948
Tècnic redactor:

Gustavo Arroyo Martínez (enginyer sup. de mines, núm. CE4511 CoIMC)

Visat projecte:

E0032/16CS (25/01/2016)

Estudi seguretat i salut:
Visat (s'inclou al projecte):

Gustavo Arroyo Martínez (CE4511 CoIMC)
E0032/16CS (25/01/2016)

Direcció d'obra (Assumeix):Gustavo Arroyo Martínez (CE4511 CoIMC)
Visat:

manca (aporta certificat col.legial caducat, amb data 27/8/2015)

Certificació Tècnica
acreditativa:

manca

CLASSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT:

NOVA ACTIVITAT (segons la Llei 20/2009 de 4 de desembre, sobre prevenció i control ambiental de les activitats, i
modificacions posteriors)
Activitat: ‐

Apartat: ‐

(Codi): ‐
Detall: ‐
TRAMITACIÓ: Règim de Comunicació (llicència municipal)

Vist l’informe DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS, el qual estipula:

1r.‐ En relació a la llicència d'obres:

Clau

Al tractar‐se d'una actuació d'interès públic en sòl no urbanitzable (article 47 del Reglament de la Llei d'urbanisme‐
RLU‐), precisa d'autorització prèvia de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida (CTULL) i seguir amb la
tramitació que assenyala l'article 48 del Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU): projecte, estudi d'impacte
paisatgístic, exposició pública, informe organismes competents,... Un cop aportada la documentació tècnica
requerida i es verifiqui que aquesta es correcta, es podrà atorgar la llicència d’obres condicionada a:
•

Condicions d’edificació

‐

Tanques o closes materials que no impedeixen la visió i <1,80 m d’alçada (art. 130.4 NSP)

•

Dimensions de les zones de protecció. Camins municipals (133.3.a): Protecció de vial (eix de
camí) 8,00m (perpendicular)

•

El promotor assumirà el cost de reposició de vials, (camins) serveis i d’altres infraestructures o
serveis que es puguin danyar a causa d’aquestes obres

2n.‐ En relació a l'activitat:

D’acord amb l’article 52 de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats modificada per la Llei
9/2011, de promoció de l’activitat econòmica, per la Llei 5/2012, de mesures fiscals, financeres i administratives i de
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics i per la Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic; i modificacions posteriors, la comunicació s’ha de formalitzar un cop acabades les
obres i les instal∙lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística municipal
corresponent. Aquesta activitat està sotmesa al Règim de comunicació i s’haurà de complementar la documentació
presentada en el següent sentit:
• Certificació tècnica acreditativa (de compliment de tots els requisits que estableix la normativa vigent)
lliurada pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal∙lacions s’adeqüen a
l’estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els
requisits ambientals necessaris per dur a terme l’activitat.
• Certificat emès pel col∙legi professional conforme el tècnic redactor està habilitat professionalment i
conforme la documentació presentada s’ajusta a la que es determina per normativa.

• Còpia en format digital en CD o DVD, amb una etiqueta adherida o impresa en la seva superfície que
l’identifiqui (títol del document, descripció del tema, situació o àmbit i nom del municipi, així com
data de redacció i versió del document).

• Certificat de coincidència entre suport paper i digital.

Vist l’informe de secretaria intervenció subscrivint el que estipula l’informe del tècnic i per tant informant
desfavorablement a la concessió de la llicència amb els corresponents condicionants pendents de compliment.

La junta de govern local acorda per unanimitat:

Primer.‐ NO CONCEDIR llicència per a les obres descrites fins que no es compleixin els requisits a dalt descrits.

Segon.‐ Notificar el present acord a la part interessada

VI.‐ APROVACIÓ DE FACTURES.

Es dóna compte de les factures que es relacionen a l’Annex I que s’adjunta a l`acta, essent aprovades per unanimitat
del regidors assistents amb dret a vot.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde, aixeca la sessió a les vint‐i‐dos hores, estenent‐se la present acta, que jo,
la secretària, certifico.

L`ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCTAL.

