ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 D’ABRIL DE 2014

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 ordinària de data trenta-u de
març de dos mil catorze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. La pregunta que vaig fer en l’anterior sessió sobre el que ens deu la Generalitat no era
sobre l’import global, em referia als imports i conceptes que inclou el deute.
S’informa d’aquests imports que són els següents:
Subvenció del PUOSC 2011 destinat a les obres de l’edifici La Garuta: 57.085,20 €
Fons de Cooperació Local 2013: 42.623,88 €
Institut Català de la Dona: 135,30 €

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa al pagament d’allotjament arrel del programa de TV3 n’hi ha altres a part del
que figura en el llistat?.
Sr. Marcel Pujol. Si, l’altra casa rural de Castellserà i una d’Ivars. Aquests allotjaments han estat pagats
per empreses del municipi.
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.
Intervencions:
Sr. Isaac Martínez. Els pals de Telefònica son tots del camp de futbol?
Respon el Sr. Alcalde afirmativament.
4. Ratificació del decret alcaldia 13/2014 d’adhesió al III Pla de Polítiques de Dones de la comarca
de l’Urgell.
Atès que en data 24 de juliol de 2013 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
DECRET 13/2014
Atès que el Consell Comarcal de l’Urgell disposa del III Pla de Polítiques de Dones a la Comarca de
l’Urgell 2013-2016, i es va aprovar pel Ple del Consell Comarcal de l’Urgell el dia 25 de juliol de 2013.
Considerant que el III Pla Comarcal de Polítiques de Dones de l’Urgell té com a finalitat eradicar les
desigualtats que pateixen les dones i aconseguir així la igualtat d’oportunitats reals de dones i d’homes
dins la nostra comarca.
Atès que el Consell Comarcal de l’Urgell pren el compromís polític i institucional de realitzar polítiques de
dones i per a les dones, partint d’un instrument que actua com a marc facilitador que és el Pla Comarcal de
Polítiques de dones en tots els àmbits.
Atès que l’Ajuntament de Castellserà està interessat en realitzar accions en matèria d’igualtat
d’oportunitats de dones i elaboració de programes per copsar les inquietuds i les problemàtiques que més
afecten a les dones en tots els àmbits.
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RESOLC
Primer. Adherir-nos al III Pla de Polítiques de Dones de la Comarca de l’Urgell (2013-2016)
Segon. Comunicar aquesta adhesió al Consell Comarcal de l’Urgell als efectes oportuns.
Tercer. Facultar a l’alcalde President, el Sr. Marcel Pujol Coll, tan àmpliament com sigui possible, per al
desenvolupament del present acord.
Quart. 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. 13/2014 referit anteriorment.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació del padró fiscal de la taxa de clavegueram.
Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any 2014.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de clavegueram de l’any 2014.
Segon.- El padró fiscal s’exposarà al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estarà a disposició dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Sorteig per designar els membres de la Mesa per a les eleccions al Parlament Europeu 2014.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es
realitza el sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 25 de
maig de 2014 per a les eleccions al Parlament europeu, convocades pel Reial Decret 213/2014, de 31 de
març de 2014.
Del sorteig resulten elegides les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs
que per a cadascuna s’indica.
PRESIDENT:
Suplent 1r.:
Suplent 2n.:
1R. VOCAL:
Suplent 1r.:
Suplent 2n.:
2N. VOCAL:
Suplent 1r.:
Suplent 2n.:

Eva Maria Ramon Poch
Eva Sesé Vilagrasa
Judit Boncompte Torres
Elisabeth Sanabria Llonch
Xavier Pijuan Giribet
Genís Pujol Coll
Marina Garrell Llopis
Josefina Abel Ramon
Mercè Perera Folguera

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat acreditatiu del
mateix.
7. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 13/2014. Adhesió al III Pla de Polítiques de dones a la comarca de l’Urgell.
Decret 14/2014. Aprovació del pla pressupostari a mig termini 2015-2017.
Decret 15/2014. Inici expedient liquidació 2013.
Decret 16/2014. Per a participar en la convocatòria de subvencions de l’Institut Català de la Dona.
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Decret 17/2014. Aprovació de la liquidació de l’exercici 2013.
8. Precs i preguntes.
Sr. Armengol Vidal. A la deixalleria s’haurien de posar les tanques per tal que el recinte quedés endreçat i
la brossa no anés per tot arreu, sobretot quan fa vent. Disposem d’unes tanques que hi ha al centre
integrat i que es podem utilitzar per solucionar aquest problema.
Sr. Marcel Pujol. Ho tenim pendent. Mirarem de fer-ho tan aviat com puguem.
Sr. Josep M. Casals. Caldria posar una mica de recebo davant de l’escorxador per anivellar la zona
pavimentada respecte de la no pavimentada.
Sr. Marcel Pujol. Sí, ho farem.
Sr. Josep M. Casals. També caldria mirar de solucionar la pèrdua d’aigua que hi ha de la llar d’infants cap
al pati de l’escola. Nosaltres ho teníem com a objectiu però no ens va donar temps a fer-ho.
Sr. Marcel Pujol. La idea era fer-ho quan actuéssim a la vorera però finalment en aquesta vorera no s’hi
actuarà. Hem de fer-ho i veure de trobar la fuita o la causa de la humitat.

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

7

