ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE SETEMBRE DE 2016

Castellserà, 26 de setembre de 2016.
A les vint-i-dos 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, JORDI VICIOSO CANELA; JUDIHT MARTÍ BORDA, ROGER
COMELLES VILADRICH i GEMMA BADIA FUSTÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Joan Boncompte Solé, David
Pradas Gené i Mercè Perera Folguera.
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 quatre de juliol i
vint-i-dos d’agost de dos mil setze, 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:
Expedients: Exp. 22/16. Carrer Nou, 11.
Exp. 51/16. Carrer Linyola, 10.
Exp. 54/16. Carrer Les Eres, 84.
Exp. 55/16. Carrer Miquel Martí i Pol, s/n.
Exp. 56/16. Carrer Portal Nou, 7.
Exp. 57/16. Carrer Migdia, 47.
Exp. 58/16. Carrer Linyola, 8
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 de la certificació d’obres núm. 1 corresponent a l'obra “Pavimentació i dotació de
clavegueram del C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”.
Atès que per part del tècnic director de l’obra “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/ Coral Flors
d’Urgell i C/ Cadí” ens ha estat tramesa la certificació d’obres núm. 1 corresponent a l’obra anomenada.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació d’obres núm. 1 de l’obra “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/ Coral Flors
d’Urgell i C/ Cadí” que ascendeix a la quantitat de vint mil cent quaranta-nou euros amb setanta-vuit
cèntims (20.149,78 €), IVA inclòs.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació dels comptes de la Festa Major de Juliol i Castellserà de nit.
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de la Festa del Bandoler amb el següent resumen:
Festa Major de Juliol
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INGRESSOS
Venda taules
Laberint de tastets
Total ingressos

2.520,00 €
324,00 €
2.844,00 €

DESPESES
Concurs Botifarra
Laberint de Tastets
Dietes i consumicions músics
Orquestres / música / espectacles
Vermutada
Correbars
Grup electrogen
Publicitat
Lloguer escenari i cadires
Esmorzar tir al plat
Botifarrada
Treballadors neteja
Total despeses

247,78 €
516,59 €
405,92 €
24.500,85 €
70,15 €
859,68 €
923,41 €
127,13 €
817,96 €
116,74 €
258,46 €
199,50 €
29.044,17 €

Castellserà de Nit
DESPESES
Total despeses

2.673,00 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el comptes de la festa Major de Juliol i Castellserà de nit.
6. Decrets d’alcaldia
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 47/16.- Per a participar en la convocatòria de subvencions de l’IEI per a l’adquisició de llibres per la
biblioteca municipal.
Decret 48/16.- Aprovació de l’expedient d’obres 39/2016 al carrer Coral Flors d’Urgell, 40.
Decret 49/16.- Per la contractació de personal de neteja durant el mes d’agost en substitució per vacances.
Decret 50/16.- Signatura d’un conveni amb l’empresa Sirius Solucions d’Enginyeria SLP amb la finalitat
que pugui elaborar un estudi d’eficiència energètica d’enllumenat públic a diferents municipis.
Decret 51/16.- Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2017.
Decret 52/16.- Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Pavimentació i dotació de clavegueram del
C/ Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí”
Decret 53/16.- Delegació al Regidor Sr. Joan Boncompte Solé per a la celebració d’un matrimoni civil.
Decret 54/16.- Aprovació de l’expedient d’obres 52/2016 al carrer Calvari s/n.
Decret 55/16.- Autorització per a canvi de titular d’un nínxol del cementiri municipal.
7. 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-dos hores i trenta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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