ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE SETEMBRE DE 2015

Castellserà, 28 de setembre de 2015.
A les vint-i-dos 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; ROGER COMELLES VILADRICH; JOAN BONCOMPTE SOLÉ; i JORDI VICIOSO
CANELA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència la Sra. Gemma Badia Fusté.
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 les actes de les sessions anteriors.
Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de data deu i trenta-u
d’agost de dos mil quinze, son aprovades 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:
Adrià Eres Boncompte. Obres menors al Carrer Llibertat, 9, 1r.
Fina Guillamany Barreras. Obres menors al Carrer Urgell, 26.
Joan Gomà Lladós. Obres menors al Carrer Major, 48.
Joan Gregori Forcat. Obres menors al Carrer Coral Flors d’Urgell, 24.
Magina Martí Borrell. Arranjament d’un panteó, cementiri municipal.
Enriqueta Borda Miró. Obres menors a l’Av. Anselm Clavé, 17.
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 la concessió de subvencions a diferents entitats.
Atès que diferents entitats han sol·licitat subvenció per fer front a despeses d’activitats.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir les entitats que es relacionen a continuació les subvencions que s’especifiquen.
INS Ermengol IV.
Activitat: Edició revista Notícies
Subvenció: 100,00 euros.
ZER Espernellac
Activitat: Edició revista ZER.
Subvenció: 180,00 euros.
Segon.- Aquestes subvencions resten condicionades a la seva justificació amb factures originals o còpies
compulsades.
1

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació de sol·licitud de subvenció per obres particulars.
Atesa la sol·licitud presentada per obtenir la subvenció establerta en la normativa reguladora per a nova
construcció d’habitatge habitual.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de subvenció que s’anomena a continuació per la construcció
d’habitatge nou, amb una subvenció equivalent a l’1% del cost de les obres.
 Expedient de: Robert Calderó Utges
Segon.- Aprovar el pagament d’aquesta subvenció que s’efectuarà segons es disposa a l’apartat 5 de les
normes reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

6. Informe sobre el període mig de pagament a proveïdors.
S’assabenta a la Corporació del període mig de pagament global a proveïdors del primer i segon trimestre
de 2015.
El període mig de pagament del primer trimestre ha estat de 15,36 dies i el del segon trimestre de 26,80
dies.
7. Aprovació del programa i pressupost de la Festa Jove de l’Urgell.
Pel Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de la propera Festa Jove de l’Urgell que es celebrarà
el 17 d’octubre de 2015.
El programa inclou:
Matí: Fira d’emprenedors de la comarca, a la Plaça Sitjar.
Tarda: Gimcana jove.
Vespre: Sopar popular i concert amb La Terrasseta de Preixens, Betagarri, Séptimo A, DJ Bacardit i
Fulibatuka.
El pressupost de despeses ascendeix a 19.968,00 euros i la previsió d’ingressos és de 15.000,00 euros.
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la Festa Jove de l’Urgell.
8. Precs i preguntes.
Cap regidor intervé per fer precs i tampoc preguntes.

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-i-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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