AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25 DE MAIG DE 2020.

Alcalde:

Conrad Sala Llovera

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)
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Regidors:

Xavier Simó Molgó

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Josep Maria Solé Codina

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Maria Rosa Solé Codina

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Marc Bellet Ramis

Junts per Castelldans (JxCat – JUNTS)

Julio Vallverdú Ezquerra

Esquerres per Castelldans – Acord municipal (ExC -AM)

David Caselles Pujol

Esquerres per Castelldans – Acord municipal (ExC -AM)

Secretària: Ivette Farran Duran

A Castelldans, a les dinou hores trenta minuts del dia vint-i-cinc de maig de dos mil vint, baix la Presidència del Sr. Alcalde
i assistits per la secretària, van concórrer a la Casa Consistorial, a través de mitjans virtuals degut a l’estat d’alarma per la
crisi del covid19, prèvia citació en forma, els regidors que a dalt es relacionen a l’objecte de celebrar la sessió
extraordinària amb el següents punts:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 15 DE ABRIL DE 2020

El Sr. Alcalde pren la paraula i pregunta si algú vol que es faci alguna rectificació de l’acta anterior. S’acorda per
unanimitat de vots del nombre legal de membres que conformen el consistori, amb set vots a favor, aprovar l’acta de la
sessió EXTRAORDINÀRIA de data de 15 d’abril de 2020.

2. DECRETS D’ALCALDIA.

No se’n presenta cap.
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3. INFORMES D’ALCALDIA.

Es presenten els següents:

-

S’han iniciat les obres vinculades al pla de dinamització territorial consistents en “Paviment de l’accés a la
cooperativa del camp de Castelldans” i “Paviment carrer Mallarà i carrer 11 de setembre”.

-

S’ha iniciat també l’actuació consistent en “Reposició canonada d’aigua del carrer martell i carrer els frares”
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finançada parcialment per la diputació.
-

S’han arranjat varis camins municipals.

-

S’han finalitzat les obres consistents en: “Reposició col·lector aigües residuals”.

4. INFORMES DE SECRETÀRIA INTERVENCIÓ.

No se’n presenta cap.

5. APROVACIÓ DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE CASTELLDANS.

En data 20 de gener de 2020, l’empresa E.TELECOM SEGRIÀ S.L.U. i d’acord amb el que disposa la Llei 9/2014 de 9 de
maig, General de Telecomunicacions, va presentar un pla de desplegament de fibra òptica FTTH per al municipi de
Castelldans.

En data 25 de febrer de 2020, els serveis tècnics municipals emeten informe al respecte, en el qual es manifesten una
sèrie de condicionants, que aquí es transposen:

3.1 En relació amb la intervenció administrativa, per les instal·lacions de xarxes públiques de radiocomunicació en domini privat, no es pot
exigir per part de l’administració l’obtenció de llicència o autorització prèvia en cas que s’hagi presentat un Pla de desplegament de la
xarxa, no obstant això, es pot exigir la llicència d’obres en el supòsit d’instal·lacions que hagin de transcórrer pel domini públic que
requeriran de la corresponent autorització d’ús del domini públic local (llicència per ús comú especial).
3.2 D’acord amb la Llei 9/2014 de Telecomunicacions i la Llei 12/2016, de 26 de novembre, l’execució de la instal·lació restarà sotmesa al
règim de Declaració Responsable, sempre que hagi presentat i aprovat el Pla de Desplegament.
3.3 En virtut del què disposa l’article 30 de la Llei 9/2014 de Telecomunicacions, correspon autoritzar el Pla de Desplegament de la fibra
òptica preveient que es faci amb el mínim impacte visual. En aquest sentit es podrà disposar la nova instal·lació per les façanes dels
edificis per traçat aeri únicament en aquells trams on no existeixi xarxa soterrada, sempre adaptant-se a les altres condicions tècniques
establertes per Reial decret acordat al Consell de Ministres.
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3.4 En relació amb la documentació presentada per E. TELECOM SEGRIÀ SLU, cal assenyalar que no existeix concreció tècnica suficient per
garantir la correcció dels treballs. Per tant es proposa condicionar l’acord d’autorització als següents extrems:
i. L’acord d’aprovació del Pla de Desplegament afecta exclusivament als treballs de les instal·lacions (conductes i elements tècnics com
ara CTO) i no als treballs d’obra civil que resultessin necessaris.
ii. L’eficàcia de l’acord restarà condicionada a la identificació dels edificis que formen part del catàleg d’elements d’interès històric
(segons l'Inventari del Catàleg de patrimoni arquitectònic i arqueològic de Cultura de Castelldans) i de la concreció de les solucions
adoptades en aquests casos.
iii. Els treballs d’obra civil com ara obres en rasa, cales, instal·lació o desmuntatge de suports (de fusta, formigó o altres) seran objecte de
declaració responsable d’acord al precepte legal ja esmentat, excepte quan aquests treballs facin referència a l'ocupació de bens de
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domini públic de forma fixa o béns del patrimoni històrico-artístic, que serà preceptiva l’obtenció de la corresponent llicència urbanística.
En relació amb els criteris de caràcter general als que s'ha de sotmetre l'autorització municipal:
i. Tota la documentació serà subscrita per tècnic competent, segons la naturalesa dels treballs de cada cas, i previ a l'inici de les obres
caldrà aportar el nomenament del tècnic director de les obres i l'assumeix de coordinació de seguretat (full d’assumeix i coordinador
visats).
ii. Per al cas de substitució de les instal·lacions sense obra, només s’autoritzen els creuaments aeris en punts on ja existeixin, agrupant els
conductes de la manera més compacta possible. Les noves caixes CTO o similars se situaran el més agrupades
possibles als traçats aeris. Els traçats en façana discorreran pels traçats de les línies de coure actuals sense duplicar traçats, excepte en
casos que estiguin justificats tècnicament.
iii. Per als casos de declaració responsable caldrà aportar documentació que acrediti:
o El coneixement i acceptació de la normativa tècnica vigent per aquest tipus d’instal·lacions.
o El compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut, inclòs el corresponent estudi (bàsic).
o La reposició de paviments amb els materials i qualitats existents. En cas de paviments continus, els talls es faran amb disc i amb la cura
necessària i no s’iniciaran els treballs fins a disposar de tots els materials necessaris per a la reposició dels mateixos. Es presentarà aval de
garantia amb el cost de reposició de les obres d’urbanització.
o Que hom disposa de la documentació referent als altres serveis soterrats, quan sigui el cas, i que es disposaran les noves instal·lacions
respectant les normatives de seguretat aplicables.
iv. Per als casos de treballs objecte de llicència urbanística caldrà aportar:
o Breu memòria de l’actuació, amb referència al Pla de Desplegament a desenvolupar.
o Plànol de detall amb indicació de tots els elements existents que tinguin incidència o relació amb l’actuació a efectuar.
o Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.
v. Es sol·licitarà la corresponent llicència d’obres per cada obra civil o conjunt d’aquestes que es necessiti pel desplegament. Per a aquests
permisos d’obres es disposarà de forma preceptiva, de l’assumeix de direcció facultativa i de l’assumeix de coordinació de seguretat i
salut pels treballs del pla de desplegament.
vi. No s’autoritzarà cap creuament aeri amb cablejat (troncal o d’escomesa) si en el mateix emplaçament no existeix prèviament un
encreuament de cablejat de telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador.
vii. En cas de permetre un encreuament aeri de cablejat segons les condicions del punt anterior, aquest s’haurà d’eliminar o instal·lar
d’una altra manera en el moment que es modifiqui la instal·lació anterior que va permetre l’emplaçament de la nova.
viii. En referència a la utilització de pals de fusta existents de la companyia Telefónica s’estableixen els mateixos criteris que als
creuaments de vialitat amb cablejat aeri, de manera que no s’autoritzarà si en aquests pals no existeix prèviament un cablejat de
telecomunicacions, encara que sigui d’un altre operador. I en cas de permetre una estesa aèria de cablejat entre pals de fusta perquè ja
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n’hi ha una altra de telecomunicacions, aquesta s’haurà d’eliminar o instal·lar d’una altra manera en el moment que es modifiqui la
instal·lació anterior que va permetre l’emplaçament de la nova. En tot cas els serveis tècnics municipals recomanen no utilitzar els pals de
fusta existents en els creuaments, atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir i realitzar el desplegament amb xarxa
soterrada.
ix. No s’autoritzarà la nova instal·lació de pals de formigó que consolidin la instal·lació aèria que discorre pel municipi suportada
actualment sobre pals de fusta, atenent que són instal·lacions que s’haurien de substituir per xarxes canalitzades soterrades.
3.5 Es condiciona l’execució material d’aquest desplegament a les determinacions del pla presentat i en especial a aquelles que fan
referència a les actuacions en domini o via pública tal i com es descriu a la memòria del document i a l’obtenció de les autoritzacions
individualitzades ens els casos que sigui necessari d’acord amb el que indica el mateix pla. Pel qual serà necessari realitzar comunicacions
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prèvies d’obres en via pública per a la realització de cales de comprovació, obturacions, reforços de suports, implantació de noves
conduccions soterrades o registres o qualsevol altra actuació que impliqui la realització d’obra civil o la afectació dels elements
urbanístics existents. En cas que la xarxa aèria que es pretengui executar, E. TELECOM SEGRIÀ SLU, sol·licitarà i obtindrà prèviament a la
instal·lació, el preceptiu permís dels particulars afectats. També indicar que en el supòsit que sigui necessari instal·lar un nou cable aeri,
estesa aèria, s’haurà de garantir la uniformitat del carrer i consensuar-lo amb l’Ajuntament, quedarà prohibit instal·lar nous suports de
fusta i/o formigó dintre de l’actuació a realitzar, si es poden reforçar els existents, amb les millors tècniques possibles. I en cas que en les
canalitzacions soterrades no puguin passar la nova infraestructura de fibra òptica, es procedirà a realitzar unes cales de reparació dels
conductes existents i s’haurà de regir per el tràmit de declaració responsable d’obres.
3.6 El desplegament s’haurà de coordinar amb l’Ajuntament pel que fa a la ocupació temporal de la via pública i a les afectacions sobre el
trànsit que calgui realitzar, per la qual cosa el responsable del projecte haurà de presentar un calendari d’actuacions i afectacions
prèviament a l’inici dels treballs per tal de preveure les possibles solucions i realitzar les previsions necessàries.
3.7 La comunicació prèvia únicament empara l'ocupació de la via pública pels elements indicats en la notificació efectuada i és del tot
independent de les autoritzacions o els permisos que l'interessat hagi d'obtenir d'altres organismes o particulars.
3.8 L'interessat estarà obligat a instal·lar els senyals precisos per evitar accidents.
3.9 L'interessat serà el responsable dels danys que ocasioni a l'administració i a particulars i els haurà d'indemnitzar adequadament.
3.10 Condicionar l’inici de l’execució de les obres a la presentació d’un plànol actualitzat i a la prèvia celebració de les reunions
necessàries entre l’Ajuntament i la promotora o adjudicatària de les obres per coordinar la planificació de l’execució.
3.11 Per tal de garantir el correcte compliment d’aquest Pla Desplegament i com a condició d’eficàcia d’aquest acord d’aprovació, E.
TELECOM SEGRIÀ SLU haurà de dipositar a l’Ajuntament de Castelldans, en el termini màxim d’1 mes, a comptar des de l’endemà de la
notificació d’aquest acord, una garantia per import de 5.000,00 € (cinc mil euros), mitjançant qualsevol de les formes admeses en la
legislació aplicable en matèria de contractes del sector públic.
3.12 Aquesta garantia serà retornada a E. TELECOM SEGRIÀ SLU una vegada s’acrediti a l’Ajuntament de Castelldans el correcte
compliment de les actuacions previstes en el Pla de Desplegament i a les diferents declaracions responsables que s’efectuïn en relació al
mateix, previ informe favorable dels serveis tècnics municipals.

Tanmateix, des de secretària intervenció s’informa sobre la necessitat de sotmetre el pla a informació pública, prèvia
aprovació definitiva del mateix.

Per tots aquests motius, ple de l’Ajuntament de Castelldans aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres
que conformen el consistori, amb cinc vots a favor i dos en contra:

Passeig Moragues 21 - 25154 Castelldans - Tel. 973 12 00 02 i Fax: 973 12 05 42
https://www.castelldans.cat/ - ajuntament@castelldans.cat.
CVE: 20200-07118-14587-11539

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

Primer.- Aprovar definitivament el PLA DE DESPLEGAMENT de la fibra òptica FTTH per al municipi de Castelldans,
presentat per l’empresa E.TELECOM SEGRIA S.L.U amb els condicionants de l’informe tècnic, a excepció de la garantia, la
qual serà substituïda per un full de compromís de restaurar qualsevol dany al domini públic i/o privat. Tanmateix aquesta
aprovació no suposa cap autorització per a la realització de l’actuació, per la qual, si s’escau caldrà demanar les
corresponents llicència i/o presentar les corresponents declaracions responsables.

Segon.- Publicar el present acord en el butlletí oficial de la província de Lleida.
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Tercer.- Comunicar el present acord a l’interessat.

6.- CONVOCATÒRIA JUTGE DE PAU SUBSTITUT.

Atès que properament finalitza el mandat del Jutge de Pau substitut d’aquest municipi i correspon al Ple de la Corporació
elegir la persona que ha de ser designada com a Jutge de Pau substitut, d’acord amb els articles 101 i 102 de la Llei
orgànica del Poder Judicial, i l`article 5.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau.

El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels regidors assistents acorda:

Primer.- Obrir un termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, per tal que les persones que estiguin interessades i que reuneixen les condicions legals
establertes, puguin sol·licitar per escrit adreçat a la Secretaria de la Corporació, ocupar el càrrec de jutge de pau substitut.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat instàncies, el Ple de l’Ajuntament escollirà lliurement, amb
subjecció als mateixos requisits de procediment, de conformitat amb l’article 101 de la Llei orgànica del Poder Judicial i
comunicarà l’acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
D'acord amb la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació ocasionada per Covid-19 i les seves pròrrogues, se suspenen i s'interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats de sector públic fins a la pèrdua de vigència
d'aquesta suspensió de terminis; en conseqüència, el termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria s'iniciarà
quan s'aixequi la suspensió causada per l'estat d'alarma. No obstant això, les persones interessades poden fer ús del seu
dret a presentar sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les quals no s'atendran fins a la
finalització ordinària del termini d'aquesta convocatòria. El BOE el 23 de maig recull la Resolució de 20 de maig de 2020,
del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, tanmateix el text decreta la represa dels terminis administratius i
processals amb efectes de l'1 i 4 de juny, respectivament, avançant-se a la finalització de l'estat d'alarma.
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Segon.- Publicar el present acord en el BOPLL.

Tercer.- Comunicar l’inici del procediment als organismes interessats a l’efecte.

7. APROVACIÓ DE L’ALTA EN L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL DE DIVERSES PARCEL·LES EN SÒL NO URBANITZABLE

El cadastre de Rústica des de temps immemorial assigna a l’Ajuntament de Castelldans la titularitat d’un nombre
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determinat de parcel·les que no es trobaven immatriculades al Registre de la Propietat. La llei de Règim local catalana i el
Reglament de béns obliguen als Ajuntaments a incorporar successivament aquestes finques a l’Inventari Municipal i al
Registre de la Propietat.
No obstant i degut al procediment de concentració parcel·lària del canal Segarra Garrigues, molts béns immobles han
sofert mutacions, i a aquest consistori se li han reassignat una sèrie de parcel·les que han estat inscrites al Registre de la
Propietat.

En compliment de la legislació vigent s’ha procedit sobre el terreny a prendre les dades necessàries per a donar d’alta a
l’Inventari de Béns Municipal, ja que ja es disposa de la immatriculació en el Registre de la Propietat.

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat de vots del nombre legal de membres que conformen el
consistori, amb set vots a favor:

PRIMER.- Aprovar l’alta a l’Inventari Municipal de Béns, les següents parcel·les, que ja resten immatriculades en el
Registre de la propietat conseqüència del procediment de concentració parcel·lària:

Tipus de bé

Sòl

Polígon

Parcel·la

Partida

Superfície

Bé Immoble

SNU

508

51

Anguiló

4.086 m2

507

42

Mas Entorn

1.077 m2

507

9

Masets

7.874 m2

Bé Immoble

Bé Immoble

Bé Immoble

SNU

SNU

SNU

506

47

Comellar

679.169 m2

Qualificació

Valor

jurídica

2.655,90

Bé

euros

Patrimonial

743,13

Bé

euros

Patrimonial

5.433,06
euros
7.027,00
euros

Bé
Patrimonial
Bé

de

domini
públic
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SEGON.- Facultar a la secretària de l’Ajuntament perquè realitzi la descripció de les finques i mencioni les circumstàncies
que els Lleis i Reglaments exigeixen per la seva alta en l’Inventari Municipal.

8. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR L’ALIENACIÓ DEL LOT ÚNIC INTEGRAT PEL
PLE DOMINI DE LA FINCA MUNICIPAL SITUADA AL POLÍGON 508, PARCEL·LES 51 DEL TERME MUNICIPAL DE
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CASTELLDANS.

Atesa la conveniència d’alienar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, oferta econòmicament més
avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació al preu més alt, del lot únic integrat pel ple domini d’una finca rústica de
propietat municipal, situada al polígon 508, parcel·la 51 del terme municipal de Castelldans.

Atès que aquest lot està integrat per la finca rústica que seguidament es descriu:

Situació:

Paratge ANGUILÓ

Polígon 508, Parcel·la 51
Referència cadastral:

25079A508000510005U

Superfície finca:

4.086,00 m2

Terreny en sòl no urbanitzable, actualment erma, i que neix del procediment de concentració parcel·laria del canal
Segarra Garrigues. Abans d’aquest procediment, aquestes hectàrees de terreny formaven part de la finca veïna, també de
propietat municipal, i en la qual, s’ubiquen els dipòsits d’aigua potable municipals (Pol. 2 Parcel·la 30 del TM de
Castelldans). La parcel·la resultant no compleix ni amb les hectàrees necessàries per ser parcel·la mínima segons la
qualificació urbanística del sòl (Zona de secà. Clau /. Art. 39 NSP)

Segons les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic vigents actualment en aquest municipi, que van ser aprovades
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 23.2.1983, així com l’informe emès pel Tècnic Municipal en data
02.12.19, la finca objecte de la subhasta es troba situada en Sòl No Urbanitzable, Zona de Secà. Clau 7, Sistema d’espais
obert, sol de protecció preventiva.

Aquest bé està inscrit en el Registre de la Propietat Borges Blanques al tom 953, llibre 55 de l’Ajuntament de Castelldans,
foli 115, finca número 3619 -CRU 25002000613203, inscripció 1ª.

Es troba també inscrita al llibre inventari dels béns i drets d’aquest Ajuntament com a bé patrimonial.
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La finca descrita no integra el patrimoni municipal de sòl i habitatge.

Atès que el producte de l’alienació d’aquesta finca rústica es destinarà a finançar inversions del capítol VI del pressupost
de despeses de l’exercici 2020.

Atès l’Informe de valoració de l’arquitecte municipal en el qual s’estableix la valoració conjunta de la finca rústica a
alienar en DOS MIL SIS CENTS CINQUANTA CINC EUROS (2.655,00 euros)

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Atès l’informes de la Secretària Interventora i el que disposa la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i els article 40 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
ens locals,

Per tots aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Castelldans aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres que conformen el consistori, amb cinc vots a favor i dos en contra:

PRIMER.- Aprovar l’alienació, per procediment obert i tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, amb
un únic criteri d’adjudicació al preu més alt, del lot únic integrat pel ple domini la finca anteriorment descrita, situada al
Polígon 508, parcel·les 51 del terme municipal de Castelldans, convocant la seva licitació.

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules econòmic administratives particulars que ha de regir l’alienació del referit bé
immoble situat al Polígon 508, parcel·les 51 del terme municipal de Castelldans, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, oferta econòmica més avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació al preu més alt.

TERCER.- La superfície, el preu de licitació, els llindars i demés condicions que hauran de complir els licitadors que vulguin
participar en aquest procediment estan inclosos dins del plec de clàusules econòmic administratives particulars de la
present licitació.

QUART.- Publicar al BOP i en el perfil del contractant de la pàgina web municipal l’anunci de licitació, perquè durant el
termini de 15 dies hàbils es puguin presentar les proposicions que s’hi estimin pertinents.
D'acord amb la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació ocasionada per Covid-19 i les seves pròrrogues, se suspenen i s'interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats de sector públic fins a la pèrdua de vigència
d'aquesta suspensió de terminis; en conseqüència, el termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria s'iniciarà
quan s'aixequi la suspensió causada per l'estat d'alarma. No obstant això, les persones interessades poden fer ús del seu
dret a presentar sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les quals no s'atendran fins a la
finalització ordinària del termini d'aquesta convocatòria. El BOE el 23 de maig recull la Resolució de 20 de maig de 2020,
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del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma
declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, tanmateix el text decreta la represa dels terminis administratius i
processals amb efectes de l'1 i 4 de juny, respectivament, avançant-se a la finalització de l'estat d'alarma.

CINQUÉ.- Donar compte d’aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques, tal com disposa
l`article 40.1.c. del Reglament de patrimoni dels ens locals.

SISÉ.- Facultar el Sr. Alcalde, o Regidor/a en qui delegui, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

desenvolupament d’aquest acord.

9. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HA DE REGIR L’ALIENACIÓ DEL LOT ÚNIC INTEGRAT PEL
PLE DOMINI DE LES FINQUES MUNICIPAL SITUADES AL POLÍGON 507, PARCEL·LES 9 I 47 DEL TERME MUNICIPAL DE
CASTELLDANS.

Atesa la conveniència d’alienar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, oferta econòmicament més
avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació al preu més alt, del lot únic integrat pel ple domini de dues finques
rústiques de propietat municipal, situades al polígon 507, parcel·les 9 i 42 del terme municipal de Castelldans.

Atès que aquest lot està integrat per la finca rústica que seguidament es descriu:

Finca 1:

Situació:

Paratge MASETS
Polígon 507, Parcel·la 9

Referència cadastral:

25079A507000090000RW

Superfície finca:

7.874,00 m2

(Concentració parcel·lària) Finca rústica, terreny de secà, indivisible, situada a la partida Masets, terme municipal de
Castelldans. Aquesta finca es troba a la part nord est del terme municipal de Castelldans, per sobre la carretera C-233
(Flix-Bellpuig). El seu accés es realitza directament des de la mateixa carretera. La finca actualment és troba conreada i
segons cadastre el seu aprofitament és E pastizal. Aquesta finca és una finca resultant del procés de concentració
parcel·lària i passarà a ser de reg.

Segons les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic vigents actualment en aquest municipi, que van ser aprovades
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el 23.2.1983, així com l’informe emès pel Tècnic Municipal en data
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02.12.19, el lot únic compost de dues finques, objecte de la subhasta es troben situades en Sòl No Urbanitzable, Zona de
Secà. Clau 7, Sistema d’espais obert, sol de protecció preventiva.

S’ha inscrit al Registre de la Propietat de les Borges Blanques al tom 953, llibre 55 de l’Ajuntament de Castelldans, foli
147, finca número 3635 -CRU 25002000613364-, inscripció 1ª.

La seva classificació és de bé patrimonial.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

La finca descrita no integra el patrimoni municipal de sòl i habitatge.

Atès que el producte de l’alienació d’aquesta finca rústica es destinarà a finançar inversions del capítol VI del pressupost
de despeses de l’exercici 2020.

Atès l’Informe de valoració de l’arquitecte municipal en el qual s’estableix la valoració conjunta de la finca rústica a
alienar en CINC MIL QUATRE CENTS TRENTA TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS (5.433,06 euros)

Finca 2:

Situació:

Paratge MAS ENTORN

Polígon 507, Parcel·la 42
Referència cadastral:

25079A508000510005U

Superfície finca:

1.077,00 m2

(Concentració parcel·lària) Finca rústica, terreny de secà, indivisible ,situada a la partida Mas Entorn, terme municipal de
Castelldans. Aquesta finca es troba a la part nord est del terme municipal de Castelldans per sobre la carretera C-233 (FlixBellpuig). L'accés es realitza a través del camí Mas de l'Entorn des del primer trencant a l'esquerra.
La finca actualment es troba conreada i segons cadastre el seu aprofitament és E pastizal (261 m2) i C cebada (816m2).
Aquesta finca és una finca resultant del procés de concentració parcel·lària i passarà a ser de reg.

S’ha inscrit al Registre de la Propietat de les Borges Blanques al tom 953, llibre 55 de l’Ajuntament de Castelldans, foli
145, finca núm.3634 -CRU 25002000613357-, inscripció 1ª.

La seva classificació és de bé patrimonial.
La finca descrita no integra el patrimoni municipal de sòl i habitatge.
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Atès que el producte de l’alienació d’aquesta finca rústica es destinarà a finançar inversions del capítol VI del pressupost
de despeses de l’exercici 2020.

Atès l’Informe de valoració de l’arquitecte municipal en el qual s’estableix la valoració conjunta de la finca rústica a
alienar en SET CENTS QUARANTA TRES EUROS (743,00 euros)

Atès l’informes de la Secretària Interventora i el que disposa la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector
públic i els article 40 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels
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ens locals,

Per tots aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Castelldans aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres que conformen el consistori, amb cinc vots a favor i dos en contra:

PRIMER.- Aprovar l’alienació, per procediment obert i tramitació ordinària, oferta econòmicament més avantatjosa, amb
un únic criteri d’adjudicació al preu més alt, del lot únic integrat pel ple domini les finques anteriorment descrites,
situades al Polígon 507, parcel·les 9 i 42 del terme municipal de Castelldans, convocant la seva licitació.

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules econòmic administratives particulars que ha de regir l’alienació dels referits béns
immobles situats al Polígon 507, parcel·les 9 i 42 del terme municipal de Castelldans, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, oferta econòmica més avantatjosa, amb un únic criteri d’adjudicació al preu més alt.

TERCER.- La superfície, el preu de licitació, els llindars i demés condicions que hauran de complir els licitadors que vulguin
participar en aquest procediment estan inclosos dins del plec de clàusules econòmic administratives particulars de la
present licitació.

QUART.- Publicar al BOP i en el perfil del contractant de la pàgina web municipal l’anunci de licitació, perquè durant el
termini de 15 dies hàbils es puguin presentar les proposicions que s’hi estimin pertinents.
D'acord amb la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat
d'alarma per a la gestió de la situació ocasionada per Covid-19 i les seves pròrrogues, se suspenen i s'interrompen els
terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats de sector públic fins a la pèrdua de vigència
d'aquesta suspensió de terminis; en conseqüència, el termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria s'iniciarà
quan s'aixequi la suspensió causada per l'estat d'alarma. No obstant això, les persones interessades poden fer ús del seu
dret a presentar sol·licituds a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci, les quals no s'atendran fins a la
finalització ordinària del termini d'aquesta convocatòria. El BOE el 23 de maig recull la Resolució de 20 de maig de 2020,
del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma

Passeig Moragues 21 - 25154 Castelldans - Tel. 973 12 00 02 i Fax: 973 12 05 42
https://www.castelldans.cat/ - ajuntament@castelldans.cat.
CVE: 20200-07118-14587-11539

AJUNTAMENT DE CASTELLDANS

declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, tanmateix el text decreta la represa dels terminis administratius i
processals amb efectes de l'1 i 4 de juny, respectivament, avançant-se a la finalització de l'estat d'alarma.

CINQUÉ.- Donar compte d’aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques, tal com disposa
l`article 40.1.c. del Reglament de patrimoni dels ens locals.

SISÉ.- Facultar el Sr. Alcalde, o Regidor/a en qui delegui, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

desenvolupament d’aquest acord.

10. APROVACIO DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS
PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC PER ADJUDICACIÓ DIRECTA D’UN ESPAI EN LA PARCEL·LA 47 POLÍGON 506 DEL TM DE
CASTELLDANS.

A la vista de què aquest ajuntament és propietari del següent bé de domini públic:

Referència cadastral:

25079A506000470001TG

Localització:

Parcel·les 47, Polígon 506, Paratge Comellar del TM de Castelldans

Classe:

Terreny rústic

Superfície:

4.086 m2

Descripció

(Concentració parcel·lària) Finca rústica, terreny de secà, divisible, situada a la partida
Comellar, terme municipal de Castelldans, que limita: al nord amb la finca núm. 29 del
polígon 506 que pertany a Monzonís Roca, Evaristo i amb Ctra. de Les Borges
Blanques, al sud amb la finca núm. 35 del polígon 506 que pertany a Bodet Segura, a
l’est amb la finca núm. 49 del polígon 506 que pertany a López Contreras, Juan i López
Lendinez, Irene i amb la finca núm. 12 del polígon 506 que pertany a Boté Oronich,
Carmen i amb la finca núm. 43 del polígon 506 que pertany a MEJJ CASTELLNOU S
1981 SL i amb la finca núm. 44 del polígon 506 que pertany a MEJJ CASTELLNOU S
1981 SL i amb la finca núm. 30 del polígon 506 que pertany a Monzonís Roca,
Evaristo, a l’oest amb la finca núm. 19 del polígon 506 que pertany a Ezquerra Salvo,
Maximo i amb la finca núm. 16 del polígon 506 que pertany a Boté Oronich, Maria
Teresa i amb la finca núm. 12 del polígon 506 que pertany a Boté Oronich, Carmen i
amb la finca núm. 22 del polígon 506 que pertany a Bonet Borràs, José Maria i amb
Camí B1 i amb la finca núm. 18 del polígon 506 que pertany a Drudis Bosch, Carmen i
amb la finca núm. 17 del polígon 506 que pertany a Drudis Bosch, Carmen i amb la
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finca núm. 35 del polígon 506 que pertany a Bodet Segura, Ramon i amb Ctra. de Les
Borges Blanques i amb la finca núm. 58 del polígon 506 que pertany a Moga Bodet,
Oscar. Té una superfície de 67,9167 hectàrees i apareix cadastrada al
POLÍGON506FINCA 47. Títol de propietat emès d’acord amb la Llei de Reforma i
Desenvolupament Agrari per el notari de les Borges Blanques Sra. Maria Simón
Marco, en acta núm.529 de data 1 de juny de dos mil divuit.

S’ha inscrit al Registre de la Propietat de les Borges Blanques al tom 953, llibre 55 de
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l’Ajuntament de Castelldans, foli 101, finca número 3612 -CRU 25002000613135-,
inscripció 1ª.

La seva classificació és de bé de domini públic.

Considerant la conveniència de realitzar una concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini públic pels següents
motius:

El municipi de Castelldans, juntament amb la resta de municipis de les Garrigues, pateixen des de fa anys reiterats
en el subministrament elèctric i en la connexió a internet. Aquest fet es deu a que les companyies que porten
l’ADSL al municipi, no volen portar la fibra òptica, i a més, tampoc fan un manteniment adequat en el cablejat
d’ADSL. Al no a ver inversió en el manteniment d’aquest cablejat, cada cop la connexió via ADSL és més deficitària i
més lenta.
La Diputació de Lleida esta promocionant un pla de desplegament d ela fibra òptica, no obstant, tal desplegament
no s’està produint, motiu pel qual, els veïns d’aquest municipi cada cop tenen un servei més deficitari.
Una empresa presentà en aquest consistori un pla de desplegament de fibra òptica, juntament amb una sol·licitud
d’un espai públic per instal·lar l’antena que donarà el servei.
En aquest sentit, la llei general de telecomunicacions estableix que, les telecomunicacions son serveis d’interès
general que es presten en règim de lliure competència. Es a dir, no son servei públic però si servei d’interès
general. (Art. 30 LGT).
De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 93.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les
Administracions Públiques. L'atorgament de concessions sobre béns de domini públic s'efectuarà en règim de
concurrència. No obstant això, podrà acordar-se l'atorgament directe en els supòsits previstos en l'article 137.4
d'aquesta llei, quan es donin circumstàncies excepcionals, degudament justificades, o en altres supòsits establerts
en les lleis.
Tractant-se doncs, la fibra òptica, d’un servei d’interès general, i afegint a més, que el municipi de Castelldans, cada
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cop té una connexió més deficitària, i que cap operadora, ja instal·lada en el municipi, ha manifestat la voluntat de
desplegar la fibra òptica; cap l’aplicació de l’adjudicació directa del contracte de concessió per aplicació de l’article
137.4, i per remissió de l’article 93 de la Llei de Patrimoni de les administracions públiques.
Tanmateix s’especifica, que la concessió no es produirà sobre tota la parcel·la, sinó únicament per l’espai
absolutament necessari per a la instal·lació de l’antena, i sempre i quan es compleixi amb les premisses
Urbanístiques.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

El bé subjecte a concessió administrativa es destinarà a:

L’espai de la parcel·la de la que se n’autoritzarà l’ús privatiu es destinarà a la instal·lació d’una antena/repetidor
per a poder realitzar el desplegament de la fibra òptica al municipi de Castelldans.

A la vista dels següents antecedents:

Document

Data/Núm.

Informe de Secretària

20.05.2020

Informe d'Intervenció

20.05.2020

Plecs de clàusules

21.05.2020

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

Per tots aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Castelldans aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres que conformen el consistori, amb cinc vots a favor i dos en contra:

PRIMER.- Iniciar el procediment d'adjudicació de la concessió administrativa d'ús privatiu del bé de domini públic per
adjudicació directa de l’espai del bé de domini públic a Dalt descrit.

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la concessió administrativa d’ús privatiu de domini
públic per adjudicació directa d’un espai en la parcel·la 47 del polígon 506, paratge COMELLAR del TM de Castelldans.

TERCER.- Sotmetre el projecte tècnic que serveix de base a la concessió administrativa, així com el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, a informació pública mitjançant anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província per termini de trenta diez hàbils, a l'efecte de reclamacions i suggeriments.
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [adreça
https://www.castelldans.cat

QUART. Que, conclòs el període d'informació pública, es remetin les al·legacions presentades als Serveis Tècnics
Municipals per al seu informe.

CINQUÈ.- Invitar a l’empresa E.TELECOM SEGRIÀ, SLU a participar en en l'adjudicació de la concessió administrativa d'ús
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privatiu de bé de domini públic.

SISÈ.- Facultar el Sr. Alcalde, o Regidor/a en qui delegui, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al
desenvolupament d’aquest acord.

11. APROVACIÓ D’UN PLA ECONÒMIC FINANCER.

Vist el resultat de la liquidació de l’exercici de 20119, segons la qual s’incompleix l’objectiu de regla de la despesa en
168.863,76 euros. En percentatge s’ha augmentat la despesa en un 19,34% front al 2,7% màxim que permet la normativa.

Vista l’obligació de realitzar un pla econòmic financer per resoldre aquest incompliment en el present exercici i el proper.

Vist el pla econòmic elaborat per intervenció municipal. (ANNEX I)

El ple de l’ajuntament de Castelldans, acorda per unanimitat:

PRIMER.- Aprovar el pla econòmic financer 2020-2021 de l’ajuntament de Castelldans, a fi efecte de donar compliment al
que estableix la Llei d’estabilitat pressupostària.

SEGON.- Comunicar el present acord, així com remetre adjunt el pla elaborat, a la Departament d’economia finances de la
Generalitat de Catalunya i al ministeri d’hisenda i administracions públiques.

12. MOCIONS D’INCLUSSIÓ.

Es presenta la següent:
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12.1 MOCIÓ SOCIETAT DE CAÇADORS DE CASTELLDANS

La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a l’aire lliure, com a mostra de la seva
importància i tradició és l’única activitat amb com a mínim una societat a cada municipi de Catalunya. És una activitat que
practiquen més de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials i que contribueix de manera efectiva a la conservació de
la biodiversitat, al desenvolupament econòmic del món rural i a la seva vertebració social.
Segons el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborat per Deloitte per la Fundació
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Artemisan, la despesa (efecte econòmic directe, indirecte i induït) de l’activitat cinegètica a tota Espanya és de més de
6.475 milions d’euros a l’any i crea 187.000 llocs de treball. Així mateix, la despesa directa de l’activitat cinegètica supera
els 5.470 milions d’euros, de manera que la caça representa el 0,3% del PIB. Això equival al 13% del sector agrícola,
ramader i pesquer, al 4% del sector de la construcció o al 9% del sector financer.
Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que la caça aporta 614 milions d’euros, dels
quals el 33% són aportats directament en concepte de taxes i impostos per caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe
conclou que els/les caçadors/es «inverteixen al voltant de 300 milions d’euros en actuacions de conservació de la natura,
més de 230 milions destinats a repoblacions i altres activitats de conservació mediambiental, i 54 milions al manteniment
d’accessos, pantans, podes, millores de la muntanya i tallafocs, entre altres.
L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona Valoració dels costos econòmics que
genera la caça del porc senglar en la modalitat de batuda (2015), quantifica que els 60.612 porcs senglars capturats a
Catalunya la temporada de caça 2016/17 ha comportat per els/les caçadors/es un cost de 80 milions d’euros que
repercuteixen en benefici dels diferents sectors econòmics que envolten la pràctica d’aquesta modalitat.
A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats Cinegètiques de la Direcció General
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, el terreny cinegètic és de 2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i locals
de caça, zones de caça controlada, reserves nacionals de caça i reserves de caça). Això significa que el 92,9% de la
superfície de la nostra Comunitat Autònoma està destinada, entre altres aprofitaments, a la caça.
Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital per la conservació de la biodiversitat i els
ecosistemes afavorint el control poblacional d’espècies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal, ajudant a
reduir el risc d’accidents de trànsit amb animals i reduint el risc de propagació de malalties que afecten als animals de
granja i les persones.
Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa la tercera posició, darrere de Castella
Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%), amb major percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un 14%. D’aquests hi ha una
incidència quasi absoluta del senglar que protagonitza un 90% dels accidents. Fins al 31 d’octubre de 2018, els Mossos
d’Esquadra han intervingut en 2.496 accidents amb animals implicats. D’aquests, hi ha hagut 134 accidents amb víctimes,
els quals han causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima mortal).
L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que perdura al llarg de tot l’any amb
tasques de gestió del territori com la recuperació de fonts naturals o la instal·lació d’abeuradors per facilitar punts d’aigua
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a les espècies de la fauna salvatge. Les repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors contribueixen
eficaçment a la conservació d’una espècies protegida emblemàtica com és l’àguila cuabarrada. És important destacar la
col·laboració del col·lectiu de caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de la fauna cinegètica de la Generalitat
de Catalunya de manera activa, amb la recollida de mostres dels animals caçats. També es participa en la vigilància
sanitària passiva, amb la recollida d’animals trobats morts o malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són
analitzats per el Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de Veterinària de la UAB, mitjançant un
conveni finançat per la Federació Catalana de Caça.
La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, o en la millor gestió per el foment i la
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conservació de les espècies, formen part de les activitats dels/de les caçadors/es.
Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat que es transmet com a cultura i tradició
pròpia de les zones més rurals de Catalunya, profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat practiquen
més de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials que troben en aquesta manera de viure un nexe d’unió. No en va, la
caça és, per multitud d’aficionats, el motiu per tornar al seu entorn rural o poble d’origen.
Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica a Catalunya), l’activitat cinegètica
genera un moviment associatiu el principal representant del qual és la Federació Catalana de Caça, organisme que
compta amb 40.000 caçadors/es associats/des a més de 960 societats o clubs de caça ubicats a la totalitat dels municipis
catalans i que ostenten la titularitat de les àrees privades de caça, per cessió contractual dels propietaris de les finques
públiques i/o privades del seu municipi en les que, a més de practicar la caça, porten a terme entre d’altres les tasques de
gestió i conservació mencionades.
Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament arrelada al territori que contribueix de
manera efectiva a la conservació del medi natural i al desenvolupament econòmic del món rural català, en especial, de les
comarques més deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població, construint, d’aquesta manera, un element essencial
de vertebració social i per la conservació del medi ambient català.
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent objecte de nombrosos atacs i crítiques
destructives (cada vegada més agressives) per part d’associacions ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que
persegueixen la prohibició d’aquesta activitat, circumstància que comportaria greus prejudicis econòmics i socials.
Per altra banda, l’activitat ocellaire és una pràctica tradicional a Catalunya (són més de 4.000 els seus practicants)
mitjançant la qual es capturen amb vida, i sense cap dany, exemplars de les espècies pinsans, verdums, caderneres i
passerells per, posteriorment, ensinistrar-los en el cant. Es una pràctica totalment innòcua per el medi ambient i no té cap
perjudici per l’entorn natural.
A dia d’avui no hi ha ni un sol estudi que asseguri que l’activitat ocellaire pugui ser perjudicial per la conservació de les
espècies citades i que, per tant, justifiqui la seva prohibició.
Malgrat això, el col·lectiu de caçadors i caçadores catalans han vist augmentades exponencialment les seves sancions en
aplicació de la llei 5/2020.
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Por tot l’exposat i de conformitat amb allò disposat per la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
sol·licita que per aquest Ple al que em dirigeixo s’aprovi una moció/declaració consistent en el dictat d’una declaració
institucional amb el següent contingut:

1r. La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a Catalunya que mereix i ha de ser
recolzada, protegida i fomentada per els poders públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació de la
biodiversitat i al desenvolupament socioeconòmic del món rural català.
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2on. Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça i l’activitat ocellaire, així com a instar als governs
autonòmic i Estatal a recolzar ambdós activitats com a motors de desenvolupament socioeconòmic del món rural i eines
de conservació ambiental.

Per tots aquests motius, el ple de l’Ajuntament de Castelldans aprova per UNANIMITAT del nombre legal de membres
que conformen el consistori, amb SET vots a favor, els acords a dalt exposats.

13. PRECS I PREGUNTES.

Es presenten les següents:

13.1. David Caselles pregunta si està previst obrir les piscines, i en cas de ser així com funcionarà, quines mesures es
prendran i si funcionarà el forfait del consell comarcal entre pobles. L’alcalde, li contesta que es preveu obrir-les de cara al
juliol i que ara s’estan mirant quines son les mesures a prendre. Els socorristes els portaran des del consell comarcal i ja
estan avisats. Maria Rosa Solé afegeixi que el forfait comarcal aquest any no funcionarà donada la situació i que així ho
marcat el consell comarcal de les Garrigues.

13.2. David Caselles manifesta que en els tractaments d’herbicida que s’estan fent, s’estan mullant voreres, arbres i
jardineres, i sol·licita que es deixi de fer, ja que no és gens recomanable. L’alcalde li respon dient que els tractament
d’herbicida es fan a les puntes del poble per acabar amb les males herbes i que es continuaran fent per a obtenir un bon
manteniment dle municipi. David Caselles li comenta que també s’està tirant en jardineres, arbres i voreres i que això ja
és innecessari. L’alcalde li respon que si el producte que fan anar és legal el continuaran utilitzant, però que en tot cas,
s’avisarà perquè es vigili mes en quan a mullar jardineres, arbres, voreres...

I no havent més assumptes a tractar a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les vint hores, de la qual cosa s’estén
la present acta, que jo, la secretària accidental, en dono fe.
Signatura: CN=CONRAD LLOVERA SALA - DNI
78068019Q (AUT), SERIALNUMBER=IDCESL’ALCALDE
78068019Q,
G=CONRAD, SN=LLOVERA SALA - DNI
78068019Q, T=ALCALDE, OU=Treballador públic de
nivell alt d'autenticació, OID.2.5.4.97=VATESP2507900E, O=Ajuntament de Castelldans, C=ES
Data: 28/05/2020 17:52:06

LA SECRETÀRIA

Signatura: CN=CPISR-1 C IVETTE FARRAN
DURAN, SERIALNUMBER=47691733Z, G=IVETTE,
SN=FARRAN DURAN, T=Secretaria-Interventora,
OU=Secretaria Intervenció, OU=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
O=Ajuntament de Castelldans, C=ES
Data: 28/05/2020 17:56:50
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