ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 DE NOVEMBRE DE 2014

Castellserà, 24 de novembre de 2014.
A les vint-i-una hores s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació prèvia convocatòria,
amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
M. MERCÈ PERERA i FOLGUERA; DAVID PRADAS i GENÉ; DAVID BARBERO i TRULLOLS; ISAAC
MARTÍNEZ i CASTRO; JOSEP M. CASALS i BRESCÓ; ARMENGOL VIDAL i FOLGUERA; i ELISABETH
SANABRIA i LLONCH.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència el regidor: Jordi Vicioso Canela.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-set d’octubre de
dos mil catorze, 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.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Pel que fa a l’arranjament de camins falta alguna factura més.
Sr. Marcel Pujol. Pel que fa a l’empresa d’Àrids Romà SAU disposem de la totalitat de factures per
arranjament de camins. Falten algunes factures d’empreses del municipi que també han fet treballs als
camins.
Sr. Josep M. Casals. La factura de Jympa a quin tipus de material esportiu es refereix??
Sr. Marcel Pujol. Correspon als pals que subjecten les xarxes de protecció de darrera la porteria situada a
la banda de Penelles.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
M. Mercè Serentill Utgés. Obres menors al carrer Major, 21.
Hipolito Sanchez Sanchez. Obres menors al carrer Llibertat, 8.
Manel Alsina Condal. Obres menors al carrer Migdia, 43
Raimon Miranda Salmeron. Obres menors al carrer Les Eres, 75.
Beatriu Pueyo Rovira. Obres menors a l’Av. Catalunya, 10.
Magina Martí Borrell. Obres menors a l’Av. Catalunya, 12
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells
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4. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 3 al pressupost de 2014.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 que afecta al pressupost de l’exercici 2014.
Hi consta l’informe d’intervenció i la seva tramitació s’ajusta als preceptes legals vigents.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2014 que es finançarà amb baixes
de partides de despeses.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de quinze dies, durant els quals s’admetran reclamacions
davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a resoldre-les d’un termini de trenta dies. Cas de no
presentar-se reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient referit
sense necessitat d’un posterior acord per part de la Corporació.
Modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’any 2014.

21200-342
63205-321
62300-169
63300-165
62901-338
62600-332
60900-155

61902-155
61901-155
63200-321

Partides que augmenten
Cons. i rep. piscines i inst. esportives
Inversió Calefacció escola
Estris treball
Suport enllumenat públic
Adquisició taules
Material informàtic
Mobiliari urbà

2.000,00
2.200,00
400,00
1.300,00
850,00
300,00
1.000,00

TOTAL

8.050,00

Partides que disminueixen
Passos elevats
Arranjament voreres
Paviment escola bressol

1.000,00
5.850,00
1.200,00

TOTAL

8.050,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

5. Informe sobre el compliment de terminis per al pagament de factures corresponent al 3r.
trimestre 2014.
Es presenta al ple de la Corporació l’informe del tercer trimestre de 2014, corresponent al compliment dels
terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures.
S’assabenta a la Corporació de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre:
Factures pendents de pagar dins el període legal a final de trimestre per import de 11.745,91€ i factures
pendents de pagar fora del període legal a final del trimestre per import de 155,34€. Període mig global de
pagament a proveïdors: -5,3 dies.
S’assabenta a la Corporació que el deute de la Generalitat amb el nostre Ajuntament és de 149.293,00 € i
el de la Diputació de 20.783,00 €.
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6. Programa i pressupost per les festes de Nadal i Reis.
Pel Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de les properes festes nadalenques.
Programa
14/12/14. Concert de Nadal dels alumnes de l’escola de Música.
24/12/14. Missa del gall. Tot seguit, torronada amb l’actuació del grup “Nadales amb swing”.
25/12/14. Missa. Tot seguit, Concert de Nadal de la Coral Flors d’Urgell.
26/12/14. Cagada del Tió.
27/12/14. Cursa del Pastoret.
28/12/14. Arribada del Patge Faruk. Xocolatada popular.
05/01/15. Arribada de SSMM els Reis Mags d’Orient.

PRESSUPOST
INGRESSOS
Regals reis
Total ingressos
DESPESES
Torronada
Material parc de Nadal
Material taller de fanalets
Material carrosses i reis
Sopar reis i patges
Xocolatada
Caramels
Caga Tió
Cursa pastoret
Total despeses

300,00 €
300,00 €

300,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €
150,00 €
60,00 €
100,00 €
140,00 €
200,00 €
1.400,00 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les festes de Nadal i Reis.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Hi donarem suport. Només un incís per recordar que quan governàvem se’ns
criticava si el programa es presentava en el mateix moment del ple. Això pot passar alguna vegada, com
per exemple avui mateix ha passat. Únicament fer aquesta reflexió.
Sr. Marcel Pujol. Bé, si no recordo malament les queixes es feien perquè els comptes de les festes no
s’aprovaven per ple, l’aprovació es feia per junta de govern. No crec que fossin per presentar el programa
en el mateix moment del ple.
7. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 51/14. Inici contracte menor per tanca pantà.
Decret 52/14. Contractació adquisició tanca pantà amb l’empresa Cerco Lleida SL de Lleida.
Decret 53/14. Inici contracte menor per l’arranjament de vorera a la Plaça La Sardana i rampa d’accés a
l’edifici La Garuta.
Decret 54/14. Contractació de l’arranjament de vorera a la Plaça La Sardana i rampa d’accés a la Garuta
amb l’empresa Construccions Fercan SCP de Castellserà.
Decret 55/14. Inici de contracte menor per l’adquisició de taules de polipropilè.
Decret 56/14. Contractació de l’adquisició de taules amb l’empresa Comat Valco de Barcelona.
Decret 57/14. Llicència d’activitat de bar al carrer La Muralla 3, baixos.
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Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Quin és l’import d’adquisició de la tanca del pantà?
Sr. Marcel Pujol. El cost aproximat és d’uns mil cinquanta euros.
8. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. En quan al cementiri hi ha alguna previsió d’ampliar-lo amb la construcció de nous
nínxols?
Sr. Marcel Pujol. Hem demanat pressupost a dues empreses que es dediquen a la construcció de nínxols
utilitzant sistemes constructius diferents però encara no en disposem. D’altra banda s’ha constatat que la
demanda de nínxols a data d’avui és baixa.
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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