ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 DE MAIG DE 2015

Castellserà, 25 de maig de 2015.
A les vint-i-dos 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; JORDI VICIOSO i CANELA; DAVID PRADAS i GENÉ; 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 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 vint-i-set d’abril de dos
mil quinze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sra. Elisabeth Sanabria. Pel que fa al punt tretzè, precs i preguntes, quan vaig preguntar com estava el
tema dels desfibril·ladors em vas dir que havíem comprat els mateixos que tenien al Consell Comarcal i a
l’acta no es reflecteix així.
Sr. Marcel Pujol. Els desfibril·ladors encara no s’han comprat, s’han mirat pressupostos i s’ha escollit el
pressupost més econòmic que coincideix amb la mateixa empresa “Neosalus” que és on el Consell
Comarcal de l’Urgell va adquirir els seus. Aquest pressupost és el que s’ha tramés a la Diputació de Lleida
per a demanar la subvenció.
Sr. Armengol Vidal. Qui a de mirar el problema de l’aigua entollada al carrer Joan Maragall?
Sr. Marcel Pujol. Ho miraran els tècnics del Consell Comarcal juntament l’empresa executora de les obres.

2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments.
Intervencions:
Sra. Elisabeth Sanabria. Pel que a la factura del programa Thao voldria saber en què repercuteixen
aquests diners a l’escola i que inclou aquest programa.
Sr. Marcel Pujol. Aquest és un programa que ja s’havia fet una altra vegada i es refereix bàsicament a
hàbits saludables en la alimentació. Inclou diferents activitats que estan subvencionades per la Diputació
de Lleida, xerrades, material didàctic, etc.
Abans d’iniciar el programa es va parlar amb l’escola i es va presentar la proposta al Consell Escolar.
Aquest la va acceptar.
Sr. Armengol Vidal. Com és que la factura de telefonia de la biblioteca té un cost tan elevat?
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Sr. Marcel Pujol. A la biblioteca hi ha tres línies, 2 línies telefòniques de ADSL i una per a l’ascensor.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Ramon Argelich Oromí. Obres menors al carrer Santa Maria.
Francesc Torres Escudero. Obres menors al carrer Llibertat, 19.
Fercan SCP. Obres menors al carrer J. Benet.
Maricel Cendrós Golanó. Obres menors al carrer Montsec.
Maria Piqué Guixé. Obres menors al carrer Llibertat, 33.
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 per l’adhesió a l’addenda del conveni de col·laboració de data 10 de juny de 2010 entre el
Consorci Localret i Telefònica SAU.
Atès que el passat trenta de març de 2015 es va signar entre Localret i Telefònica, l’addenda al Conveni
de col·laboració de data 10 de juny de 2010, que aprovada pel Consell d’Administració del Consorci
Localret el passat 4 de març de 2015.
Atès que el contingut d’aquesta addenda s’aplicarà a tots aquells Ajuntaments que haguessin formalitzat la
seva adhesió als Convenis de 2001 o 2010, en la mesura que també s’adhereixin a aquesta.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Adherir-nos a l’addenda del conveni de col·laboració signat el 10 de juny de 2010 entre el Consorci
Localret i Telefònica Espanya SAU per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya, i
que fou signada el passat 30 de març de 2015.
Segon. Comunicar aquest acord d’adhesió al Consorci Localret.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

5. Acord per la elecció de Jutge de Pau titular i substitut.
Atès que els càrrecs de Jutge de Pau titular i substitut han estat anunciats mitjançant edicte que es va
inserir al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 65
de data 17 d’abril de 2015, amb un període d’exposició pública de vint dies hàbils.
Atès que durant aquest termini s’han presentat dues sol·licituds, una per a cada càrrec.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Procedir a l’elecció de Jutge de Pau titular i substitut d’aquest municipi i elegir per aquests càrrecs
a:
Jaume Fité Utges, Jutge de Pau titular.
Sebastià Fusté Ortiz, Jutge de Pau substitut.
Segon. Fer constar que reuneixen les condicions de capacitat i compatibilitat per als càrrecs esmentats.
Tercer. Fer tramesa d’aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
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Decret 30/2015. Per sol·licitar subvenció a la Direcció de Joventut per al projecte “Suma’t a Castellserà”.
Decret 31/2015. Per sol·licitar subvenció a la Diputació de Lleida per al servei de salvament i socorrisme,
campanya piscines estiu 2015.
Decret 32 i 33/2015. Tràmit de caducitat de llicències d’obres
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Que és el projecte Suma’t?
Sr. Marcel Pujol. És com s’anomena el pla local de joventut per aquest any 2015.
Sr. Armengol Vidal. Que hi ha en aquest pla?
Sr. Marcel Pujol. El pla disposa d’un programa d’activitats a realitzar durant l’any 2015. Entre aquestes hi
ha la festa comarcal que aquest any es farà a Castellserà, el parc de Nadal, torneig de futbol set, festa
llepa’m lo peu i jornades de treball voluntàries.

7. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. L’origen de la fuita d’aigua al pati de l’escola on es trobava?
Sr. Marcel Pujol. Fins al pati arribava un tub de plom que només estava aixafat i perdia aigua. Es va buscar
la connexió d’aquest tub a la xarxa i es va trobar a l’Av. Sant Sebastià. Des d’aquest punt és va fer la
desconnexió del tub de plom per solucionar la fuita.

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