ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 18 DE JULIOL DE 2011

ORDRE DEL DIA
1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments:
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal, pregunta si queden factures pendents d’arranjaments de camins i afegeix que fins ara
portem gastats uns dotze mil euros dels quinze mil que hi ha a la partida. Pregunta si s’acabarà d’invertir
als camins els diners sobrants.
Respon el Sr. Alcalde dient que va parlar amb l’Associació de pagesos sobre aquest tema i la inversió feta
durant aquest any. Vam quedar que en tornaríem a parlar més endavant per valorar-ho.
Esperem poder invertir més diners en aquests arranjaments de manera conjunta amb l’associació de
pagesos o bé directament des de l’Ajuntament.
2. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
3. Aprovació de la certificació d’obres núm. 2 “Centre integrat d’atenció a la gent gran del carrer
Lleida (2a. part de la 2a. fase), separata C”.
Atès que per part del tècnic director de l’obra “Centre integrat d’atenció a la gent gran del carrer Lleida (2a.
part de la 2a. fase), separata C”, ens ha estat tramesa la certificació núm.2 corresponent a l’obra
anomenada.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació d’obres núm. 2 corresponent a l’obra " Centre integrat d’atenció a la gent gran del
carrer Lleida (2a. part de la 2a. fase), separata C ” que ascendeix a la quantitat de quaranta-sis mil trescents quaranta quatre euros amb quaranta-cinc cèntims ( 46.344,45 €).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits
4. Aprovació de les certificacions d’obres núm. 1, 2 i 3 “ Restauració de l’edifici la Garuta, Fase II”.
Atès que l’Institut Català del Sòl ens ha tramès les certificacions núm.1, 2 i 3 corresponents a l’obra
“Restauració de l’edifici la Garuta, Fase II ”.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les certificacions d’obres núm. 1, 2 i 3 corresponent a l’obra " Restauració de l’edifici la
Garuta, Fase II” que ascendeixen a la quantitat de tres mil set-cents cinquanta-cinc euros amb cinquantados cèntims, trenta-nou mil tres-cents vint-i-tres euros amb seixanta-tres cèntims, i vuitanta-sis mil siscents cinquanta-dos euros amb noranta-tres cèntims respectivament. (3.755,52€, 39.323,63€ i
86.652,93€).
Segon.- Aprovar el pagament de l’aportació municipal de cadascuna de les certificacions que ascendeix a
la quantitat de: set-cents vint-i-nou euros amb divuit cèntims, set mil sis-cents trenta-cinc euros amb setze
cèntims, i setze mil vuit-cents vint-i-quatre euros amb setanta-dos cèntims respectivament. (729,18€,
7.635,16 € i 16.824,72 €).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits
5. Acord per al nomenament de la comissió de delimitació municipal.
Atesos els expedients de delimitació del nostre terme municipal amb els municipis limítrofs que s’estan
tramitant en el marc de l’elaboració del mapa Municipal de Catalunya.
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Atès el que es disposa en l’article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, cal designar de nou, els representants de la comissió municipal de
delimitació, per poder prosseguir la tramitació d’aquests expedients.
És proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Designar els representants de la comissió de delimitació que estarà formada per:
Alcalde: Marcel Pujol Coll
Regidors: David Barbero Trullols i Armengol Vidal Folguera
Tècnica: Marta Aubets Fàbrega
Secretària: Pepita Goixart Pascual
Segon.- Comunicar l’anterior acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals en el termini
de quinze dies.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Acord per la delegació competències al Consell Comarcal de l’ Urgell per a la recollida selectiva.
Atès que el Consell Comarcal de l’Urgell en data 14 d’abril de 2011 va aprovar l’adhesió al conveni marc
entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes integrats de gestió (SIG’s) de residus de piles i
acumuladors, la Fundación Ecopilas i European Recycling Plattform Espanya.
Atès que en virtut d’aquest conveni el Consell, a través de la societat mercantil Urgell Net SA que està
prestant el servei de recollida de residus a la comarca de l’Urgell i disposa dels mitjans necessaris per a
complir amb el compromisos que deriven de l’adhesió d’aquest conveni, coordinarà la recollida selectiva
dels residus de piles i d’acumuladors generats als municipis de la comarca.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Manifestar que l’Ajuntament de Castellserà està interessat en que el Consell Comarcal presti el
servei de recollida selectiva de les piles i acumuladors generats al nostre municipi.
Segon.- Atorgar aquesta competència de recollida selectiva de les piles i acumuladors generats al nostre
municipi, a favor del Consell Comarcal de l’Urgell.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Urgell.
Quart.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els acords
precedents.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
7. Aprovació del programa i pressupost de la Festa Major de juliol 2011.
Es presenta el programa i pressupost de la festa major de juliol amb el següent resum:
Dijous 21
Laberint de tastets nocturn.
Divendres 22
Parc aquàtic a les piscines municipals.
Missa Solemne en Honor a la patrona Sta. Maria Magdalena.
Parc aquàtic a les piscines municipals.
Sessió llarga de ball amb el Quintet Tribanda.
Botifarrada popular.
Jocs amb foc de la Cia. Sac. Plaça del Sitjar.
Concert del grup 7 D-ROCK i en acabar disco-mòbil fins a la matinada.
Dissabte 23 de juliol
Recorregut de caça.
Final dels Cursets de natació.
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Semifinals del campionat de Botifarra. Carrer Llibertat.
1r triatló infantil de Castellserà.
Sardanes amb la Cobla Orquestra Blanes. Plaça Major.
Ball de tarda amb la Cobla Orquestra Blanes.
Concert i tot seguit ball de nit amb la mateixa orquestra.
En acabar disco-mòbil PdP
Diumenge 24 de juliol
Xocolatada i tirada popular de bitlles. Camp de futbol.
Espectacle itinerant de la companyia Fadunito.com. El petit circ. Inici al carrer calvari.
Final del campionat de Botifarra. Carrer Llibertat.
Partit amistós de futbol sala.
Sessió llarga de ball amb el grup Banda Sonora.
Pressupost aproximat:
Ingressos: 3.600,00 € i depeses: 23.014,45 €.
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la Festa major de Juliol 2011.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol, comenta que s’ha intentat rebaixar el pressupost amb uns dos mil euros, tot i que una
part important dels actes ja estaven contractats.
Sr. Isaac Martinez, pregunta si es va constituir la comissió de festes.
Es respon que la carta es va enviar amb poc temps i no va venir massa gent a la reunió. De moment per
aquesta festa major de juliol s’està treballant amb els regidors i membres de les llistes. La idea és fer una
nova reunió després de l’estiu per veure si hi ha gent disposada a formar part d’aquesta comissió.
Sr. Armengol Vidal, pregunta que és el recorregut de caça.
Respon el Sr. Alcalde dient que es tracta de tir al plat tal i com ja s’havia fet en anteriors festes majors. Per
a participar-hi es demanarà la targeta federativa de caça.
Sra. Elisabeth Sanabria, pregunta en que consisteix l’activitat de dijous al vespre.
Respon el Sr. Alcalde dient que es un recorregut per diferents places on hi haurà una actuació de música
en directe i un tastet, i s’acabarà al laberint de blat de moro.
Sra. Elisabeth Sanabria, hauria estat bé una mica més d’informació en quan a l’activitat per conèixer
sobretot si era una activitat per als nens.
Es respon que l’activitat es de tipus familiar.
Sra. Elisabeth Sanabria, desitja que la festa vagi bé, que sigui participativa i s’ofereixen per tot allò que
sigui necessari.
8. Acord per la cessió gratuïta d’una porció de terreny al Centre de Telecomunicacions i de les
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
Atès que s’ha tramitat expedient per a la cessió gratuïta d’un terreny al Centre de Telecomunicacions i de
les Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, per a la construcció d’una infraestructura
de telecomunicacions
Atès que les finalitats previstes són d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi.
Atès que s’ha sotmès l’expedient a informació pública i no s’hi ha presentat cap al·legació dins el termini
corresponent.
Atès el que es disposa als articles 211 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i als articles 49 i 50 de Decret
336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals.
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Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Cedir amb caràcter gratuït i permanent al Centre de Telecomunicacions i de les Tecnologies de la
Informació de la Generalitat de Catalunya un terreny de 150 m2 del polígon 15 parcel·la 107 amb
referència cadastral 25082A015001070000TJ i de qualificació patrimonial, per a la construcció d’una
infraestructura de telecomunicacions amb capacitat per donar serveis de telefonia mòbil i d’altres
operadors de telecomunicacions amb els quals s’arribi a acords i de xarxes i serveis corporatius de
telecomunicacions.
Segon.- Fixar en tres anys el termini màxim per al compliment de les finalitats de la cessió, i en trenta anys
el termini mínim durant el qual s’ha de mantenir l’ús del bé per a les finalitats objecte de la cessió.
Tercer.- Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar destinat al mateix fi, en els
terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al patrimoni d’aquest Ajuntament.
Quart.- Facultar l’alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els acords
anteriors.
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-dos hores i quinze minuts, del que com a secretària en dono fe.
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