ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 2014

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de les actes de les sessions anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-nou de setembre
de dos mil catorze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sra. Elisabeth Sanabria. La relació de Decrets de la sessió anterior incloïa una renúncia de llicència
d’obres. Correspon aquesta a la benzinera i bàscula de la Cooperativa d’Ivars?
Respon el Sr. Alcalde afirmativament.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Respecte a les factures d’arranjament del camió municipal i arrel del total anual que
invertim en aquest vehicle, m’agradaria saber si es farà algun tipus de plantejament al respecte.
Sr. Marcel Pujol. Potser ens plantegem la compra d’un vehicle més petit, tipus furgoneta, per utilitzar
assíduament. D’aquesta manera deixaríem el camió únicament per a les tasques en que es necessiti la
ploma elevadora.
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. Ratificació del decret d’Alcaldia núm. 43/2014. d’aprovació d’un conveni amb la Diputació de
Lleida.
Atès que en data 2 d’octubre de 2014 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET 43/2014
Atès que ha estat redactat el conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica
informàtica per la Diputació de Lleida a l’ajuntament de Castellserà.
Atès que aquest conveni determina l’abast de l’encàrrec de gestió de la prestació del suport tècnic per part
de la Diputació, a través del Servei de Noves Tecnologies, a l’Ajuntament de Castellserà.
RESOLC
Primer. Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica informàtica
per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Castellserà, en els termes en que ha estat redactat.
Segon. 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. 43/2014 referit anteriorment.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació dels comptes de la Festa Major de Juliol.
Per l’alcaldia es presenten els comptes de la Festa Major de Juliol amb el següent resumen:
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INGRESSOS
Venda taules
Publicitat
Laberint de tastets
Total ingressos

2.820,00 €
840,00 €
514,00 €
4.174,00 €

DESPESES
Premis concurs botifarra
Dietes i consumicions músics
Duet Elegance
Muntband
Anònima Orquestra + Mala Fama + DJ
Orquestra Junior's
Parc aqüàtic
DJ Blanca Ross
Cor Coral·lí
Festuc Teatre
Grup electrogen
Publicitat
Lloguer taules
Lloguer escenari
La Pantomima
Esmorzar tir al plat
Cobla Lo Castell
Treballadors neteja
Llenya botifarrada
Encara Farem Salat
Laberint de tastets
Grup Quartana
Xaranga Correbars
Vermutada popular
Total despeses

227,78 €
279,53 €
695,75 €
3.630,00 €
3.993,00 €
4.356,00 €
756,25 €
300,00 €
1.331,00 €
847,00 €
785,97 €
282,16 €
607,30 €
665,50 €
544,50 €
115,67 €
450,00 €
156,75 €
82,28 €
1.100,00 €
687,29 €
484,00 €
684,50 €
75,51 €
23.137,74 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la festa major de Juliol.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Potser caldria per a properes festes fer una assegurança per cobrir el risc de pluja.
Sr. Marcel Pujol. En aquesta Festa Major ja comptàvem amb una assegurança per a pluja.
Sr. Josep M. Casals. Compartim el criteri per aquest tipus d’assegurances.
6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 42/14. AOC alta del servei e-Fact.
Decret 43/14. Aprovació del conveni de gestió de serveis d’assistència tècnica informàtica a la Diputació
de Lleida.
Decret 44/14. Inici d’expedient per l’adquisició de mobiliari per la biblioteca.
Decret 45/14. Contractació del mobiliari a l’empresa Vicent Solé Mobiliari de Bellcaire d’Urgell.
Decret 46/14. AOC alta del servei de contractació pública.
Decret 47/14. AOC alta del servei de SEU i TAULER electrònic.
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Decret 48/14. Aprovació definitiva d’imposició i ordenació de contribucions especials per l’obra de
Pavimentació del carrer Joan Maragall.
Decret 49/14. Adjudicació de les obres de Pavimentació del carrer Joan Maragall a l’empresa Àrids Romà
SAU de Miralcamp.
Decret 50/14. Aprovació del pla de seguretat i salut per les obres de pavimentació del carrer Joan
Maragall.
7. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Vull fer esment a que en el ple anterior el Sr. Alcalde va dir que no havíem fet cap
obra d’urbanització. En referiré a les obres de xarxa de clavegueram a diferents carrers, a l’arranjament de
voreres del carrer Major i a la repavimentació del carrer Jacint Verdaguer, que suposen un total d’uns doscents mil euros en obres d’urbanització.
Sr. Josep M. Casals. El local que s’utilitzarà el 9 N serà el de l’escola El Terrall?
Respon el Sr. Alcalde en sentit afirmatiu.
Sr. Josep M. Casals. Hi hauran altres col·laboracions a banda d’aquesta?
Sr. Marcel Pujol. Quan tinguem més informació sobre la consulta i el seu procés es passarà una circular
explicativa.
Sr. Josep M. Casals. Tenim el personal que formarà la mesa?
Sr. Marcel Pujol. Aquesta tasca es durà a terme pels voluntaris que prèviament s’hauran de registrar.
Sr. Josep M. Casals. Tenim més dades de la recollida selectiva i la seva eficiència?
Sr. Marcel Pujol. Aquesta tasca es fa des l’empresa d’Urgell Net i encara no s’ha fet cap reunió explicativa.
Sr. Josep M. Casals. Ens pot informar sobre l’assumpte de la xarxa wifi al municipi.
Sr. Marcel Pujol. El primer contacte per aquest tema es va fer amb una empresa d’Alcoletge. L’Ajuntament
havia d’adquirir una antena que actuava com a repetidor i s’havia de donar d’alta com a operador de
telecomunicacions. Nosaltres hauríem d’haver fet un padró de la gent interessada amb el servei i hauríem
d’haver girat els rebuts per fer la recaptació de les quotes.
Donat que això ens complicava una mica la feina, varem parlar amb la gent de la Cooperativa d’Ivars, que
utilitzen les antenes situades a les seves sitges com a repetidors. Ells, mitjançant l’empresa Telecom són
els que donen el servei. Un cop ens varem reunir amb ells per conèixer les condicions es va fer una reunió
informativa a la Panera oberta a tothom que vulgues informar-se’n.
Som coneixedors que hi ha unes 4 o 5 persones que s’han interessat pel servei i que l’han contractat,
també que telefònica en alguns llocs del poble ja no dona connexió ADSL per manca d’espai a les línees.
Això fa que la xarxa wifi sigui la única manera d’aconseguir internet. També sabem d’algun punt en què
s’ha demanat el servei i no s’ha pogut donar per manca de visibilitat de l’antena emissora.
Des de l’ajuntament també estem valorant la possibilitat de passar les nostres línies a aquest servei.
Sr. Josep M. Casals. Quina és la cobertura amb tant per cent?
Sr. Marcel Pujol. La cobertura és d’un 90%.
Sr. Josep M. Casals. Hi ha contactes per a col·locació d’antenes al centre de telecomunicacions?
Sr. Marcel Pujol. Ja n’hi ha una de vodafone instal·lada des de fa uns sis mesos.
Sr. Josep M. Casals. Hi ha hagut una millora efectiva des de que hi ha aquesta antena?
Sr. Marcel Pujol. Sembla ser que no s’ha millorat gaire amb la cobertura.
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 vint minuts, del que com a secretària en dono fe.
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