ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 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 quatre de març de dos
mil tretze, es 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.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
4. Acord per l’acceptació de la subvenció concedida per la llar d’infants curs 2011/2012.
Atès que d’acord amb la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 18 de febrer de 2013, s’han
atorgats subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2011-2012.
Atès que d’acord amb aquesta Resolució se’ns ha atorgat per a la llar d’infants municipal una subvenció de
19.500,00 euros.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Acceptar la subvenció que ens ha concedit el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
amb destí a la llar d’infants municipal per al curs 2011-2012 i per un import de dinou mil cinc-cents euros
(19.500,00 €).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

5. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 1 al pressupost 2013.
Aquesta Corporació va aprovar en sessió de Ple del dia 27 de desembre de 2012, el pressupost municipal
d’aquest Ajuntament per a l’exercici de 2013, en el qual, es va crear en l’estat de despeses i dins del
Capítol 5, la partida 500.929, Fons de contingència.
Segons instruccions del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, i d’acord amb l’art. 31 de la
Llei Orgànica 2/2012, el fons de contingència, correspondrà a les Corporacions Locals incloses en els
articles 111 i 135 del TRLRHL, i aquest Ajuntament de Castellserà, està fora d’aquestes corporacions, per
la qual cosa, l’aplicació es un error, i procedeix imputar aquesta despesa al Capítol 2 de despeses, article
27, i en l’àrea de despesa 9, grup de programa 929.
Per tot l’exposa’t, cal que es procedeixi a acordar un expedient de modificació del pressupost vigent,
mitjançant transferències entre partides, i d’acord amb el següent:
Sobrants que es transfereixen:
500.00 929 Fons de contingència 6.000,00 €
Partides que s’habiliten
270.00 929 Despeses imprevistes i funcions
No classificades
6.000,00 €
S’han emès informes favorables per secretaria - intervenció.
Les transferències proposades no afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en
l’exercici. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o altres
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transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no
compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors. No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides
que es proposa minorar, que impedeixi la modificació.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’esmenta’t expedient d’habilitacions de crèdit per mitjà de transferències i que s’exposi al
públic pel termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i en el Butlletí
Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les
partides que s’han indicat.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Acord per la devolució d’una fiança a Santiago Sindreu Pedragosa.
Atès que ha estat tramitat l’expedient per la devolució d’una fiança dipositada pel Sr. Santiago Sindreu
Pedragosa i per respondre del contracte de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del POUM de
Castellserà.
Atès que durant el període d’exposició pública no s’han presentat al·legacions i que el tècnic municipal ha
informat favorablement el retorn d’aquesta fiança.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Procedir a retornar la fiança dipositada pel Sr. Santiago Sindreu Pedragosa per respondre del contracte
referit i per un import de tres mil vint-i-quatre euros.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits
7. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 14/2013. Inici d’expedient per la contractació de l’obra de canvi de lluminàries a l’Av. Dr. Borrell,
mitjançant contracte menor.
Decret 15/2013. Contractació de l’obra per al canvi de lluminàries a l’Av. Dr. Borrell amb l’empresa
NNOLOGY SOLAR LLEIDA SLU de Castellserà.
Decret 16/2013. Llicència d’obertura per una activitat de Bar al carrer Muralla 3, baixos.
Decret 17/2013. Inici d’expedient per la modificació de crèdit núm. 1 al pressupost de 2013.
8. Precs i preguntes.
Sra. Elisabet Sanabria. Intervé per fer un prec dient que al full informatiu s’hauria d’incorporar tota la
informació dels plens sense reduir cap dels continguts. Pel que fa a les mocions algunes es posen
senceres i altres no, pel que caldria donar-los-hi el mateix tractament i publicar-les integrament.
Sr. Marcel Pujol. Es va fer així pel principi d’estalvi econòmic i perquè els continguts eren molts llargs.
Sr. Jordi Vicioso. Una altra opció també podria ser no publicar cap de les mocions.
Sr. Marcel Pujol. Se’n parlarà i es decidirà sobre aquesta qüestió.
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 set minuts, del que com a secretària en dono fe.
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