ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE MAIG 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 vint-i-nou d’abril 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 tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
4. Ratificació Decret 30/2013.
Atès que en data 30 d’abril de 2013 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
DECRET 30/2013.
Atès el conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels
sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE).
RESOLC
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament de Castellserà al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de
Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE), signat en data 10 de juliol de 2012 entre l’Agència de Residus de Catalunya i
les entitats gestores dels SIG, per tal de garantir el compliment del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer.
Segon.- Assumir els compromisos mínims continguts en el conveni referit.
Tercer.- Que el present Decret es ratifiqui pel Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es convoqui.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 30/2013 referit anteriorment.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 29/2013. Sol·licitud de subvenció a l’IEI per a la rehabilitació de la coberta de l’església.
Decret 30/2013. Adhesió al conveni marc entre ARC i entitats gestores de residus d’aparells elèctrics i
electrònics.
Decret 31/2013. Procediment de restauració de la legalitat urbanística, resolució expedient 2/2013.
Decret 32/2013. Comanda redacció projecte de pavimentació de la plaça Racó d’Antany.
Decret 33/2013. Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per al servei de salvament i socorrisme a
les piscines, estiu 2013.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Per les obres d’arranjament del Racó d’Antany es fa un projecte tècnic?
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Sr. Marcel Pujol. Finalment i per tal de resoldre diferents aspectes de l’obra a realitzar, els tècnics van
creure més oportú fer un projecte simplificat. Aquest projecte s’ha contractat al despatx del Santi Sindreu
amb costos equivalents als vigents del Consell Comarcal.
6. Precs i preguntes.
Sr. Isaac Martinez. El pagament que es refereix a la modificació feta per Estudi Bonaire del PAU 20, és
correcte?
Sr. Marcel Pujol. Si és correcte. La modificació correspon al PAU 20 que inclou l’Av. de l’Esport on es va
canviar la línea de delimitació d’aquest PAU.

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 set minuts, del que com a secretària en dono fe.
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