ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 10 D’OCTUBRE DE 2016
A les vint-i-una hores i trenta 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, JORDI VICIOSO CANELA; JUDIHT MARTÍ BORDA, ROGER
COMELLES VILADRICH, DAVID PRADAS GENÉ i MERCÈ PERERA FOLGUERA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Joan Boncompte Solé i
Gemma Badia Fusté. Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
ORDRE DEL DIA

1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
2. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Expedients: Exp. 59/2016. Polígon 14 Parcel·les 4 i 1 i exp. 60/2016. C/ Migdia, 11.
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.
3. Acord per a sol·licitar la inclusió d’una obra - instal·lació al Pla d’Inversions per la millora en la
gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019.
Atesa la convocatòria de la Diputació de Lleida per la que es convoca la concessió de subvencions als
ajuntaments per finançar les inversions per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2016,
2017, 2018 i 2019.
Atès l’interès d’aquest Ajuntament en participar-hi per dur a terme una inversió a la potabilitzadora.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció de vint-i-cinc mil euros per dur a terme una
inversió de “Millora i adequació de l’estació de tractament d’aigua potable de Castellserà”
Segon. Aprovar la fitxa de descripció de la inversió amb un pressupost que ascendeix a la quantitat de
trenta-un mil dos-cents vint-i-cinc euros (31.225,00 €) més IVA (6.557,25 €) i la previsió del finançament de
la inversió.
Tercer. Sol·licitar que aquesta inversió s’inclogui en l’analitat de 2017.
Quart. Facultar al Sr. Alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, procedeixi a la signatura de
tots els documents que calguin per a l’efectivitat d’aquest acord.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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-una hores i quaranta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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