ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE FEBRER DE 2016

Castellserà, 29 de febrer de 2016.
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:
CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, JORDI VICIOSO CANELA, i MERCE
PERERA FOLGUERA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors Srs./Sres.: David Prades Gené,
Roger Comelles Viladrich, 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 la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-cinc de gener de
dos mil setze, és 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:
Expedients del 4/16 al 8/16 ambdós inclosos.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els expedients d’obres relacionats i les liquidacions de l’impost
de construccions de cadascun d’ells.
4. Aprovació inicial per la denominació d’un carrer.
Atès que cal incloure en el nomenclàtor del municipi un carrer que actualment no disposa de nom.
Atès l’expedient iniciat per dur a terme aquesta tramitació.
Atès el que es disposa a l’article 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament
del patrimoni dels ens locals.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment la denominació del carrer sense nom situat a l’Est del municipi i té el seu inici al
carrer Joan Maragall entre els carrers Lleida i Migdia. S’anomenarà carrer Aurèlia Pijoan Querol.
Segon. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la
Província, tauler d’edictes i web municipal, a l’efecte que qualsevol persona interessada pugui presentar
les observacions o els suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest
període de temps no s’ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat
definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
Tercer. Facultar l’alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
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Quart. Aprovat definitivament l’expedient, comunicar l’acord als veïns.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació del comptes de les festes de Nadal i Reis, Sant Sebastià i Carnestoltes.
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de les festes de Nadal, Sant Sebastià, i Carnaval amb el
següents resumen:

COMPTES FESTES DE NADAL
INGRESSOS
Regals reis
242,00 €
Total ingressos
242,00 €
DESPESES
Torronada
Material parc de Nadal
Material carrosses i reis
Sopar reis i patges
Xocolatada patge faruk
Decoració Panera
Concurs pessebres
Caramels
Caga tió
Total despeses

363,06 €
62,40 €
220,87 €
83,44 €
53,57 €
41,87 €
150,50 €
104,94 €
157,45 €
1.238,10 €

COMPTES SANT SEBASTIÀ
DESPESES
Panets
154,88 €
Concert
968,00 €
Ofrenes
7,67 €
Total despeses
1.130,55 €
COMPTES CARNAVAL
INGRESSOS
Tiquets sopar
Total ingressos

2.690,00 €
2.690,00 €

DESPESES
Berenar Panera
Premis concurs
Sopar
Detalls desfilada infantil
DJ Paris
Animació Infantil
Total despeses

174,92 €
530,00 €
2.253,65 €
41,51 €
435,60 €
726,00 €
4.161,68 €

Comptes que son aprovats per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació de l’Av. de l’Esport (fase2).
Atès que ha estat redactat el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació de l’Av. de l’Esport (fase 2).
2

Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució per a la pavimentació de l’Av. de l’Esport (fase 2),
redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP, al tauler d’anuncis i
pàgina web municipal, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria
d’aquesta corporació i es 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.
7. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 2/16.- Contracte de lloguer habitatge C/ Major 39.
Decret 3/16.- Canvi de fotocopiadora.
Decret 4/16.- Inici d’expedient per anomenar un carrer.
Decret 5/16.- Reversió d’un nínxol.
8. Precs i preguntes.
No es formula 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 vint-i-cinc minuts, del que com a secretària en dono fe.
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