ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2016
A les vint-i-una hores i quaranta 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; DAVID PRADAS GENÉ; 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,
Judiht Martí Borda i Mercè Perera Folguera. Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació,
Pepita Goixart Pascual.
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 vint-i-sis de
setembre i deu d’octubre 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:
Exp. 61/2016. C/ Urgell, 27.
Exp. 62/2016. C/ Les Eres, 77.
Exp. 63/2016. C/ Santa Maria, 16.
Exp. 64/2016. C/ Major, 58.
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. 2 i última, 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. 2 i última corresponent a l’obra
anomenada.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació d’obres núm. 2 i última de l’obra “Pavimentació i dotació de clavegueram del C/
Coral Flors d’Urgell i C/ Cadí” que ascendeix a la quantitat de quaranta-tres mil vuit-cents seixanta-cinc
euros amb vint cèntims (43.865,20 €), IVA inclòs.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

5. Aprovació de la modificació de crèdit núm. 2 al pressupost de 2016.
Es dóna compte de l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 que afecta al pressupost de l’exercici 2016.
Hi consta l’informe d’intervenció i la seva tramitació s’ajusta als preceptes legals vigents.
Es proposa l’adopció del següent acord:
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Primer. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2016 que es finançarà amb majors i
nous ingressos, i baixes de partides de despeses.
Segon. Exposar al públic pel termini reglamentari de quinze dies, durant els quals s’admetran reclamacions
davant la Corporació, el Ple de la qual disposarà per a resoldre-les d’un termini de trenta dies. Cas de no
presentar-se reclamacions en el termini establert, s’entendrà definitivament aprovat l’expedient referit
sense necessitat d’un posterior acord per part de la Corporació.
Modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’any 2016.
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212-00
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626-00
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323
231
920
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1532
171
151
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341
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Partides de despeses que augmenten
Retribucions personal laboral temporal
Quotes Socials Seguretat Social
Conservació i reparació d’infraestructures
Conservació i rep. d’edificis i altres construccions
Subministres electricitat
Subministres aigua
Serveis telecomunicacions
Tributs C. Autònomes
Treballs fets altres empreses - Neteja
Instal·lació gas i millora inst. elèctrica centre integrat
Equip informàtic
Inversió tractor talla - gespa
Inversió deixalleria
Av. Dr. Borrell. Arbres
Amortització préstecs
TOTAL
Partides de despeses que disminueixen
Conservació i reparació material transports
Manteniment programes i aplicació mòbil
Reparació i mant mobiliari urbà
Subministres electricitat
Subministres carburants vehicles
Treballs fets per altres empreses - Treballs tècnics
Servei recollida de deixalles
Transferències corrents a comarques
Subvenció Club Atlètic Castellserà
Diputació Inst. equips electròlisi salina piscines
Plantada arbres per biomassa
Majors ingressos
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega
Subvenció Diputació
TOTAL

2.500,00
2.500,00
1.000,00
6.000,00
4.600,00
1.000,00
400,00
5.600,00
1.200,00
1.500,00
200,00
10.300,00
20.200,00
2.000,00
200,00
59.200,00

1.500,00
1.000,00
1.500,00
5.000,00
1.000,00
8.000,00
1.500,00
750,00
1.000,00
3.500,00
2.500,00
11.950,00
20.000,00
59.200,00

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Decrets d’alcaldia
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 56/16. Sol·licitud a l’AOC d’alta al servei de registre unificat.
Decret 57/16. Adhesió al conveni marc d’actuacions en serveis bàsics d’atenció social per a unitats
familiars en situació de pobresa energètica.
Decret 58/16. Inici d’expedient per l’adquisició d’un tractor talla - gespa.
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Decret 59/16. Contractació d’aquesta adquisició amb l’empresa Vicens Maquinaria Agrícola S.A. de
Mollerussa.
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, del que com a secretària en dono fe.
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