ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE MARÇ DE 2015

Castellserà, 30 de març de 2015.
A les vint-i-una hores i cinc minuts 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; JORDI VICIOSO i CANELA; DAVID PRADAS i GENÉ; ISAAC
MARTÍNEZ i CASTRO; JOSEP M. CASALS i BRESCÓ; i ELISABETH SANABRIA i LLONCH.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els Regidors: Sr. Armengol Vidal Folguera i
Sr. David Barbero Trullols.
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 ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data dos de març de dos mil
quinze, 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.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Victoria Mata Petit - Obres menors a l’Av. Dr. Borrell, 21.
M. Dolors Coll Caballol - Construcció mur de contenció de terres. Polígon 15, parcel·la 106.
Josep Golet Vilella - Obres menors al Carrer Joan Maragall.
Ramiro Ballebrera Marsiñach - Obres menors al Carrer Ponent, 21.
Casimiro Condal Bernaus - Pintar la façana. Plaça Gaudí, 9.
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 de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Lleida.
Atès que en data 19 de desembre de 2014, el Consell d’Administració del Consorci del Transport Públic de
l’Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat, va encarregar al Comitè Executiu la realització de les
actuacions oportunes per a la modificació dels Estatuts d’aquest Consorci per a la seva adaptació i
actualització a la normativa de vigent aplicació.
Atès que en data 27 de gener de 2015, la Generalitat va adoptar l’Acord de Govern 9/2015, pel qual
s’aprova la modificació dels Estatuts, entre altres, d’aquest Consorci, en els termes que figuren en
document annex que inclou l’expedient.
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Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Ratificar l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de
Lleida, aprovats per la Generalitat en data 27 de gener de 2015, per acord de Govern 9/2015.
Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Lleida.
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 12/15.- Canvi de nom activitat annex III.
Decret 13/15.- Atorgament de llicència per servei telefònic mòbil d’ús públic.
Decret 14/15.- Inici expedient per la gestió del bar del recinte de les piscines.
Decret 15/15.- Autorització per la col·locació de caixes niu per ocells.
Decret 16/15.- Per a participar en la convocatòria de subvencions de la Diputació de Lleida per a la gestió
sostenible de l’energia.
Decret 17/15.- Aprovació de la liquidació de l’exercici 2014.
Decret 18/15.- Inici d’expedient per a l’arranjament del balcó de l’edifici Ajuntament.
Decret 19/15.- Denegació d’ampliació d’una explotació porcina per canvi d’annex.
Decret 20/15.- Adjudicació de les obres d’arranjament del balcó a Construart Grup de Castellserà.
Decret 21/15.- Aprovació inicial del projecte de “Canvi de lluminàries d’enllumenat públic existent, zona
sud”
Decret 22/15.- Inici d’expedient per a l’arranjament de persianes.
Decret 23/15.- Adjudicació de l’arranjament de persianes a Jordi Borrell Alsina de Castellserà.
6. Precs i preguntes.
En aquesta sessió no s’ha fet cap prec ni pregunta.
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 deu minuts, del que com a secretària en dono fe.
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