ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE MAIG DE 2016

Castellserà, 30 de maig de 2016.
A les vint-i-dos hores i cinc minuts s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació prèvia
convocatòria, amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, MERCE PERERA FOLGUERA; DAVID
PRADAS GENÉ; JORDI VICIOSO CANELA; i GEMMA BADIA FUSTÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Roger Comelles Viladrich i
Judhit Martí Borda.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-cinc d’abril de dos
mil setze, és aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: 25/2016. Carrer Lleida,19.
26/2016. Carrer Major, 33.
27/2016. Carrer Urgell, 8A.
28/2016. Carrer Santa Maria, 14A.
29/2016. Polígon 15, Parcel·la 74.
30/2016. Carrer Santa Maria, 16.
31/2016. Carrer Calvari, 17.
32/2016. Carrer Les Eres, 20.
33/2016. Carrer Urgell, 8B.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els expedients d’obres relacionats i les liquidacions de l’impost
de construccions de cadascun d’ells.

4. Aprovació del padró fiscal de la taxa de clavegueram, exercici 2016.
Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any 2016.
Es proposa l’adopció del següent acord :
Primer.- Aprovar el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2016
Segon.- El padró fiscal s’exposarà al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estarà a disposició dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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5. Servei piscines municipals. Preus d’abonaments, entrades i cursos natació.
Atès que properament s’obriran al públic les piscines municipals i es considera necessari modificar el preu
de l’entrada al recinte de bany així com establir el preu del nou abonament comarcal que donarà dret a
entrar en diferents piscines municipals de la comarca de l’Urgell.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Modificar el preu de l’entrada al recinte de bany de les piscines municipals de Castellserà i establir
el preu per al nou abonament de piscines d’àmbit comarcal.



Preu per entrada i dia: 3,50 euros. Edat: dels 4 fins als 65 anys.
Preu abonament comarcal: Individual: 40,00 euros. Edat: a partir de 4 anys.

Segon.- No es modifiquen els preus dels abonament individuals ni dels cursos de natació que continuen
essent els mateixos que en anys anteriors i es relacionen a continuació:



Abonaments individuals: 20,00 euros. Edat: dels 4 als 65 anys.
Descompte amb carnet jove i carnet de família nombrosa: 10%.
Cursos de natació: 45,00 euros per torn.
75,00 euros si es fan dos torns.

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 al pressupost de 2016.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 que afecta al pressupost de l’exercici 2016.
Hi consta l’informe d’intervenció i la seva tramitació s’ajusta als preceptes legals vigents.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2016 que es finançarà amb nous
ingressos i baixes de partides de despeses.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de quinze dies, durant els quals s’admetran reclamacions
davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a resoldre-les d’un termini de trenta dies. Cas de no
presentar-se reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient referit
sense necessitat d’un posterior acord per part de la Corporació.
Modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’any 2016.

210-00
161
1531
165
212-00
312
227-06
212-00
609-02
626-00
609-01
629-02
632-01

Partides de despeses que augmenten
Conservació i reparació d’infraestructures
Abastament d’aigua
Vies públiques
Enllumenat
Conservació i reparació d’edificis i altres construccions
Casa metge

151 Treballs fets per altres empreses - Treballs tècnics
Conservació i reparació d’edificis i altres construccions
3422 C. Futbol
1532 Senyalització vials
920 Equip informàtic
1532 Pavimentació i clavegueram c/ Coral i c/ Cadí
312 Material mèdic
336 Refer pedra escut heràldic
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1.000,00
1.000,00
2.000,00
8.000,00
5.000,00
1.000,00
650,00
900,00
92.000,00
3.500,00
1.250,00

TOTAL

116.300,00

Partides de despeses que disminueixen
500-00 929 Fons contingència
619-01 1532 Voreres
622-00 312 Consultori mèdic
TOTAL

46107
76102
39610

NOUS INGRESSOS
Subvenció Diputació PAES
Subvenció Diputació Urbanització vial
Contribucions especials
TOTAL

30.000,00
5.000,00
5.115,00
40.115,00

5.185,00
25.000,00
46.000,00
76.185,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Aprovació de projectes tècnics.
Atès que ha estat redactat el projecte tècnic i d’execució per l’adequació i millora d’una estació de
tractament d’aigua potable i del sistema de tractament d’unes piscines municipals.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte tècnic i d’execució per l’adequació i millora d’una estació de
tractament d’aigua potable i del sistema de tractament d’unes piscines municipals, redactat pel Sr. Ramon
May Calvet, enginyer tècnic industrial.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP i al tauler d’anuncis, per
tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d’aquesta corporació i es
puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n formulat cap,
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

8.Sorteig per designar els membres de la mesa electoral. Eleccions a Corts Generals 2016.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es
realitza el sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 26 de
juny 2016 amb motiu de la celebració de les eleccions a Corts Generals 2016 convocades pel Reial decret
184/2016, de 3 de maig.
Del sorteig resulten elegides les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs
que per a cadascuna s’indica.
TITULARS
Presidenta:
1r.Vocal:
2n.Vocal:
SUPLENTS
De President:
De President:
De 1r.Vocal:
De 1r.Vocal:
De 2n.Vocal:
De 2n.Vocal:

Imma Aguilar Montalà
Laura Serentill Farreny
Josep Fabregat Haro
Ramon Pujol Clua
Pere Casals Brescó
Neus Torres Garcia
Marina Rúbies Ballarín
Albert Gabarra Grange
Ana Alsina Lopez

També s’acorda comunicar aquest resultat a la Junta Electoral de Zona de Balaguer.
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9. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 19 i 20/16.- Inici d’expedient i contractació per adquisició de protecció per a voreres amb l’empresa
Lamarc Inox SL de Bellpuig.
Decret 21 i 22/16- Inici d’expedient i contractació de l’arranjament de camins amb l’empresa Àrids Romà
de Miralcamp.
Decret 23/16.- Aprovació de la certificació núm. 1 de les obres d’ampliació del consultori mèdic local.
Decret 24/16.- Concessió de llicència d’obres per al trasllat d’una bàscula afectada per les obres de millora
de la carretera de Preixens.
Decret 25/16.- Concessió d’una targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda en la modalitat
de titular no conductor.
Decret 26 i 27/16.- Inici d’expedient i contracte de serveis per a l’estalvi energètic amb l’empresa Ecoestudi
Sima SLP de Lleida.
Decret 28/16.- Aprovació de la certificació núm. 2 de les obres d’ampliació del consultori mèdic local.
Decret 29/16.- Participar en la convocatòria d’ajuts per al funcionament i administració de consultoris locals
de la Diputació de Lleida.
Decret 30/16.- Inici d’expedient per a la modificació de crèdit núm. 1/2016.
10. Precs i preguntes.
No es formula cap prec ni pregunta.
Després d’haver tractat tots els punts que figuraven en l’ordre del dia de la sessió d’avui pel Sr. Alcalde es
dóna per finalitzada essent les vint-i-dos hores i trenta-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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