ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 23 DE NOVEMBRE DE 2015

Castellserà, 23 de novembre de 2015.
A les vint-i-una hores i deu 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; i JOAN
BONCOMPTE SOLÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors Srs. Roger Comelles Viladrich,
Jordi Vicioso Canela, i Sres. Gemma Badia Fusté i Judiht Martí Borda.
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 sessió anterior.
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-sis d’octubre 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:
Miquel Amigó Tous. Obres menors a la Plaça Gaudí, 10.
Josep Golet Vilella. Obres menors al carrer Joan Maragall .
Joan Solé Olives. Obres menors al carrer Cadí - carrer J. Benet.
Jaume Gilabert Mateu. Obres menors al carrer Lleida, 8.
Jaume Utgés Grañó. Obres menors a la plaça Major, 7.
Joan Folguera Farré. Obres menors al carrer Major, 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. Ratificació del decret alcaldia 73/2015 d’alta d’un servei al Consorci de l’AOC.
Atès que en data 10 de novembre de 2015 es va dictar el Decret d’alcaldia que es transcriu a continuació:
“DECRET 73/2015
El proper 1 de gener de 2016 s’iniciarà la vigència del Títol II la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, per als ens que integren l’administració local. En
conseqüència, els ens locals hauran d’adoptar les mesures necessàries, entre d’altres, perquè la
informació subjecta al règim de transparència es faci pública en les seves seus electròniques i llocs web
d’una manera clara, estructurada i en format reutilitzable.
Atès que primerament ens cal donar-nos d’alta al Servei Transparència mitjançant el Consorci de l’AOC.
RESOLC:
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei de Transparència.
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Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del
Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica www.seu.cat/consorciaoc
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a
les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud.
Quart.- Ratificar aquest Decret en la propera sessió que es celebri”.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Ratificar el Decret d’alcaldia núm. 73/2015 referit anteriorment.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Sorteig per designar els membres de la mesa electoral. Eleccions a Corts Generals 2015.
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, es
realitza el sorteig públic per designar els membres de la mesa electoral que s’ha de constituir el dia 20 de
desembre de 2015 amb motiu de la celebració de les eleccions a Corts Generals 2015 convocades pel
Reial decret 977/2015, de 26 d’octubre.
Del sorteig resulten elegides les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els càrrecs
que per a cadascuna s’indica.
TITULARS
President: Felip Amenós Moret
1r.Vocal: Miquel Eres Pedrós
2n.Vocal: Jaume Badia Brufau

PRIMERS SUPLENTS
Ramon Pujol Ges
Ignasi Guixé Alfaro
Raquel Ballarin Farran

SEGONS SUPLENTS
Noemí Canosa Blanco
Jessica Vila Lopez
Jordi Asensio Vernet

També s’acorda comunicar aquest resultat a la Junta Electoral de Zona de Balaguer.
6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 71/2015. Canvi de nom d’una activitat ramadera “explotació bovina”.
Decret 72/2015. Aprovació del cost efectiu dels serveis.
Decret 73/2015. Alta al servei de la Transparència, Consorci AOC.
Decret 74 i 75/2015. Inici d’expedient de contractació per l’adquisició d’una pèrgola per a col·locar-la al
patí de l’escola bressol, i contractació d’aquest subministrament amb l’empresa Toldisol de Lleida.
7. 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-una hores i trenta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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