ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE MARÇ DE 2013

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 onze de febrer de dos mil
tretze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Presa de possessió del Regidor Sr. David Pradas Gené.
La Junta Electoral Central ha tramés la credencial de designació de Regidor de l’Ajuntament de
Castellserà del Sr. David Pradas Gené per estar inclòs en la llista de candidats presentada per
Independents per Castellserà a les eleccions locals del 22 de maig de 2011 i en substitució, per renúncia,
de la Sra. Irene Badia Folguera.
Seguidament i comprovada la credencial, el Sr. David Pradas Gené fa la promesa del càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Castellserà i en pren possessió. A partir d’aquest moment inicia la seva tasca com a
Regidor de l’Ajuntament de Castellserà.
Intervencions:
Sr. David Pradas. Tal i com va explicar la ex-regidora Irene Badia, l’alternança en la regidoria forma part de
la filosofia del grup. Creiem que la participació de diferents membres de la llista fa un treball més
participatiu, més equitatiu i més proper a la gent.
Encaro doncs aquesta nova etapa, amb voluntat decidida de treballar pel poble amb l’esperança de fer-lo
una mica millor, i també aprofito per donar les gràcies per la confiança dipositada en mi.
Sr. Josep M. Casals. Et donem la benvinguda i estem contents que t’incorporis a la Corporació. Et
desitgem tota mena d’encerts en aquesta nova etapa.
Sr. Marcel Pujol. Des de l’alcaldia vull donar la benvinguda al David com a nou regidor de l’Ajuntament i
encoratjar-lo a treballar per Castellserà.

3. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
4. 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.
5. Aprovació dels comptes de les festes de Nadal, Sant Sebastià i Carnestoltes.
Es presenten els comptes de les festes de Nadal, Sant Sebastià i Carnestoltes amb el següents resum:
COMPTES FESTES DE NADAL
INGRESSOS
Regals reis
Parc de Nadal
Total ingressos

300,00 €
182,00 €
482,00 €

DESPESES
Torronada
Material parc de Nadal

299,36 €
396,94 €
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Material taller de fanalets
Material carrosses i reis
Sopar reis i patges
Xocolatada patge faruk
Poema de Nadal
Cantada popular Nadales
Caramels
Caga tió
Total despeses

111,30 €
90,18 €
118,63 €
60,35 €
200,00 €
22,50 €
46,20 €
100,00 €
1.445,46 €

COMPTES SANT SEBASTIÀ
DESPESES
Panets
Concert
Total despeses

162,75 €
629,53 €
792,28 €

COMPTES CARNESTOLTES
INGRESSOS
Tiquets sopar
Total ingressos

2.559,00 €
2.559,00 €

DESPESES
Berenar Panera
Premis concurs
Sopar
Detalls desfilada infantil
DJ Pd'P
Animació Infantil
Confetti
Total despeses

168,90 €
150,00 €
2.009,94 €
60,00 €
605,00 €
968,00 €
31,46 €
3.993,30 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de les festes de Nadal, Sant Sebastià i
Carnestoltes.
6. Acord per la concessió de subvencions a diferents entitats i associacions.
Atès que diferents entitats i associacions han sol·licitat subvenció per fer front a despeses d’activitats.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir a les entitats que es relacionen a continuació les subvencions que s’especifiquen.
ZER Espernallac.
Activitat: Revista ZER curs 2011-2012.
Subvenció: 130,43 euros.
Escola de Música.
Activitat: Ensenyament musical.
Subvenció: 2.000,00
Club Futbol Sala Castellserà.
Activitat: Competició esportiva.
Subvenció: 1.500,00
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Associació Cultural Lo Perot.
Activitat: Festa del Bandoler.
Subvenció: 1.900,00
Segon.- Aquestes subvencions resten condicionades a la seva justificació amb factures originals o còpies
compulsades.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

7. Aprovació de l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Castellserà i Preixens.
Atès que arran del procés d’aixecament de l’acta de reconeixement de la línia de terme i assenyalament de
les fites comunes dels termes municipals de Castellserà i de Preixens s’han constatat unes incoherències
en les descripcions de les fites F4 i F5, comuna als termes municipals de Castellserà, de Preixens i
d’Agramunt, contingudes en l’acta de les operacions de delimitació de data 21 d’octubre de 2008 entre els
termes municipals de Castellserà i Preixens.
Atès que cal esmenar aquestes incoherències rectificant la descripció de les fites F4 i F5.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’esmena a l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Castellserà i Preixens que afecta a la descripció de les fites F4 i F5, comuna als termes municipals de
Castellserà, de Preixens i d’Agramunt, i la línia de terme entre les fites quarta i cinquena, que han de
quedar descrites de la manera següent: Fita 4: se situa a la Pobla a la intersecció de l’eix del Camí Ral
amb la normal traçada des de la següent fita auxiliar: Fita auxiliar de pedra, de forma prismàtica recta
rectangular, de catorze per vint-i-vuit centímetres de costat a la base i setanta centímetres d’alçada. Les
coordenades UTM ETRS89 31T de la fita auxiliar són: X: 333842,1 i Y: 4626292,4. La línia de terme
reconeguda entre les fites tercera i quarta discorre per l’eix del Camí Ral fins a trobar la fita quarta. Les
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 333840,6 i Y: 4626303,7. Fita 5: se situa a Cal trepat de Baix, a la
intersecció del Camí Ral amb el camí de les Ventoses, a uns vint-i-cinc metres del marge oest del Canal
d’Urgell. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena discorre per l’eix del Camí Ral.
Aquesta fita és també comuna amb el municipi d’Agramunt. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:
334047,6 i Y: 4626294,2.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat
de Catalunya.
Tercer.- Facultar l’alcalde de la corporació perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer
efectius aquests acords.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
8. Nomenament del representant de la Corporació als Consells Escolars de l’escola El Terrall i de la
ZER Espernellac.
Atès que ha quedat vacant el càrrec del representant de la Corporació als Consells Escolars de l’escola El
Terrall i Consell Escolar de la ZER amb motiu d’haver cessat la Sra. Irene Badia Folguera com a regidora
d’aquest Ajuntament.
Atès que és necessari procedir de nou al nomenament del representant d’aquesta corporació als consells
escolars anomenats.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Nomenar al Sr. Alcalde, Marcel Pujol Coll representant d’aquest Ajuntament als consells escolars
de l’Escola El Terrall i de la ZER.
Segon. Comunicar aquests nomenaments als diferents consells escolars.
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Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits
9. Assignació del regidor Sr. David Pradas Gené a diferents àrees de treball.
Atès que per tal de cobrir les vacants a les àrees de Joventut i Sanitat es convenient assignar-n’hi un
regidor que se’n faci responsable.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Assignar a l’àrea de Joventut i Sanitat el regidor Sr. David Pradas Gené com a titular i responsable
d’aquestes àrees.
Segon. Assignar al Sr. David Pradas Gené a les àrees de Cultura i Ensenyament com a regidor
col·laborador en el seu funcionament.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
10. Nomenament del regidor Sr. David Pradas Gené a la comissió especial de comptes.
Atès que la regidora Sra. Irene Badia era membre de la comissió especial de comptes es fa necessari
procedir a la seva substitució.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Nomenar com a membre de la Comissió Especial de Comptes al regidor Sr. David Pradas Gené en
substitució de la Regidora Sra. Irene Badia Folguera..
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
11. Renovació de signatures per enregistrar a les entitats bancàries.
Amb motiu de la renúncia de la regidora Sra. Irene Badia, és necessari procedir a la renovació de les
signatures enregistrades als bancs i caixes que aquest Ajuntament té compte obert per tal de poder
efectuar pagaments.
Al respecte i per unanimitat de tots els reunits, s’acorda:
Que les signatures a enregistrar seran quatre i correspondran a les següents persones i càrrecs:
Alcalde.- Marcel Pujol Coll.
Secretària.- Pepita Goixart Pascual.
Tresorer.- David Barbero Trullols.
Regidor.- David Pradas Gené.
De les quatre signatures tres hauran de figurar necessàriament en qualsevol document de pagament,
essent fixes sempre dos de les signatures, la de l’Alcalde i la Secretària, en quan a la tercera serà una de
les altres dues indistintament.
12. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 9/2013. Per a tràmit d’audiència en expedient de restauració de la legalitat urbanística.
Decret 10/2013. Contractació d’una netejadora per cobrir una baixa per malaltia.
Decret 11/2013. Inici d’expedient per la devolució de fiança.
Decret 12/2013. Inici d’expedient per la col·locació de parallamps.
Decret 13/2013. Contractació de la instal·lació del parallamps a l’empresa Ingesco.
13. Precs i preguntes.
Sr. Armengol Vidal. Al consultori mèdic qui s’encarrega de posar en marxa la calefacció??
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Sr. Marcel Pujol. Quan hi havia el metge se’n cuidava ell mateix i durant la seva baixa ho feia l’ATS. En
aquests moments ja no hi ha cap dels dos pel que mirarem que se n’ocupin els treballadors de
l’Ajuntament.
Sr. Armengol Vidal. S’hauria de procurar posar-la en marxa abans que comencin les visites per tal que
estigués escalfat quan aquestes s’iniciïn.
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 quinze minuts, del que com a secretària en dono fe.
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