ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 10 D’AGOST DE 2015
Castellserà, 10 d’agost de 2015.
A les dotze 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 FOLGUERA; DAVID PRADAS GENÉ; CATERINA PIJUAN FOLGUERA; JUDIHT
MARTÍ BORDA; GEMMA BADIA FUSTÉ; i ROGER COMELLES VILADRICH.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els Srs. Juan Boncompte Solé i 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 ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-nou de juny 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:
Delfí Areny Cercós. Obres majors al Polígon 21 Parcel·les 30 i 31.
Ramon Pujol Clua. Obres menors al carrer Coral Flors d’Urgell, 34.
Francisco Garcia Galindo. Pintar la façana. Plaça Gaudí, 15.
Ramon Amorós Mauri. Obres menors a la Plaça Gaudí, 11.
Teresa Borrell Sala. Obres menors al carrer Joan Maragall, 13.
Tresina Canals Solé. Obres menors a la Plaça Sitjar, 6.
Guillermo Esteban Fernandez. Obres de rehabilitació de façanes, al carrer Muralla, 21.
Telefònica. Instal·lació d’un pal de fusta. Carretera de Preixens s/n.
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. Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram
del c/ Joan Benet i c/ Cadí.
Atès que ha estat redactat el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram del
c/ Joan Benet i c/ Cadí.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació i dotació de clavegueram
del c/ Joan Benet i c/ Cadí, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP i al tauler d’anuncis, per
tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d’aquesta corporació i es
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puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n formulat cap,
l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació dels padrons de les taxes del cementiri municipal i subministrament d’aigua del 1r.
semestre de 2015.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de
subministrament d’aigua primer semestre de 2015 i conservació del cementiri municipal 2015.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2015
i conservació del cementiri municipal 2015.
Segon.- Els padrons fiscals s’exposen 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 estaran 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. Acord per la cessió gratuïta de béns patrimonials a la Diputació de Lleida.
El Ple de la Diputació de Lleida, en la seva sessió del 22 de maig de 2015, va aprovar inicialment el
Desglossat núm.1 i actualització de preus del Projecte de condicionament, eixample, millora i pavimentació
asfàltica de la carretera LV-3028–Relleu de Castellserà (C-53) a Preixens. Pk 0+000 al 4+560. Tram:
Castellserà. Clau: VO-PA-15-029D1.
Aquest Desglossat núm.1 ha estat redactat pel Servei de Vies i Obres i té un pressupost d’execució per
contracta d’1.590.123,04 i un pressupost per a coneixement de l’administració d’1.704.805,27 euros.
A l’annex d’Expropiacions figuren dues finques amb el núm. d’ordre 21 i 22, que són titularitat de
l’Ajuntament de Castellserà, el qual ha posat de manifest davant la Diputació de Lleida la disponibilitat de
cedir aquesta franja de terreny situada davant del cementiri municipal.
Aquestes finques de titularitat municipal són:
Finca Pol/parc/subp Cultiu
21
15/87/a
Improductiu
22
15/87/b
Agrari pastures

Superficie afectada m2
504,10
167,90

Servitud
245,10
78,90

Ocupació temporal
560,20
179,60

Es compleixen tots els requisits establerts als articles 211 i següents del DL 2/2003 de 28 d’abril pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i als articles 59 i 60 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, per acordar
l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès per al municipi.
Atès que la competència per acordar la cessió gratuïta dels béns patrimonials recau en el Ple, amb el vot
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, tal com ho exigeix l’article
47.2ñ de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en relació amb l’article 114.3n del DL
2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Cedir amb caràcter gratuït i permanent a la Diputació de Lleida la plena propietat de les porcions
de terrenys de 504,10 m2 de superfície afectada i 245,10 de servitud, del polígon 15, parcel·la 87,
subparcel·la a) i 167,90 m2 de superfície afectada i 78,90 m2 de servitud del polígon 15, parcel·la 87,
subparcel·la b), per tal d’executar les obres del Desglossat núm. 1 i actualització de preus del Projecte de
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condicionament, eixample, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LV-3028 –Relleu de Castellserà
(C-53) a Preixens. Pk 0+000 al 4+560. Tram: Castellserà. Clau: VO-PA-15-029D1.
Segon. Autoritzar l’ocupació temporal dels 560,20m2 del polígon 15, parcel·la 87, subparcel·la a) i els
179,60m2 del polígon 15, parcel·la 87, subparcel·la b), mentre durin les obres del Desglossat núm. 1 ut
supra assenyalat.
Tercer. Remetre l’acord anterior a la Diputació de Lleida perquè manifesti la seva conformitat amb el
mateix.
Quart. Facultar a l’Alcalde a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar aquest
acord.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

7. Aprovació del programa i pressupost de les activitats “Castellserà de nit”.
Pel senyor Alcalde es presenta el programa i pressupost de les activitats d’estiu que es faran durant el mes
d’agost i setembre i que s’inclouen en el programa “Castellserà de nit”.
Activitats musicals del mes d’agost i setembre
Cloenda Curs de cant, Viktorija Pilatovic Quartet, Berta Puigdemassa, VerdCel, El Quartet de la Barítona i
Manneken Pis. Els pressupost ascendeix a 3.600,00 € i es disposa d’una subvenció de la Diputació de
Lleida de 2.500,00€. L’espectacle Manneken Pis s’ofereix sense cap cost per l’ajuntament.
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de les activitats “Castellserà de nit”.
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 dotze hores i quinze minuts, del que com a secretària en dono fe.
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