ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 30 DE GENER DE 2017
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:
JORDI VICIOSO CANELA; MERCE PERERA FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, GEMMA BADIA
FUSTÉ, JUDHIT MARTÍ BORDA i DAVID PRADAS GENÉ.
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 i
Caterina Pijuan 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 vint-i-vuit de
novembre i vint-i-vuit de desembre 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. 50/16. Polígon 9, parcel·la 10.
Exp. 71/16. Carrer Coral Flors d’Urgell, 9.
Exp. 03/17. Polígon 15, parcel·la,74.
Exp. 04/17. Plaça Major, 3.
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 dels padrons de les taxes del servei de recollida de brossa 2017 i subministrament
d’aigua del 2n. semestre de 2016.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a la taxa de subministrament d’aigua
del 2n. semestre 2016 i taxa pel servei de recollida de brossa 2017.
Es proposa l’adopció del següent acord:
1r.-Aprovar els padrons de subministrament d’aigua del 2n. semestre de 2016 i taxa pel servei de recollida
de brossa 2017.
2n.-Els padrons fiscals s’exposen al públic pel termini d’un mes, des de l’endemà de la publicació d’aquest
edicte en el Butlletí Oficial de la Província, i estaran a disposició dels interessats a la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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5. Aprovació del programa i pressupost per la festa de carnestoltes.
Es presenta el programa i pressupost de la festa de carnestoltes amb el resum següent:
Dissabte 25 de febrer
Tarda. Berenar i animació infantil amb el grup Encara Farem Salat.
Nit. Sopar de carnaval i ball amb DiscoCram.
Pressupost d’ingressos: 2.700,00 euros.
Pressupost de despeses: 4.500,00 euros.
Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la festa de carnestoltes.
6. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM de Castellserà en diferents àmbits de gestió
(PAUs).
Atès que per l'Alcaldia, es va disposar i justificar la iniciació del procediment de modificació del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal de Castellserà, en diferents àmbits de gestió (PAU’s)
Atès que, es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el procediment a
seguir per dur a terme la referida modificació.
Atès que es disposa del projecte tècnic que contempla aquesta modificació puntual del POUM.
Atès que d’acord amb la legislació vigent, aquesta modificació no ha d’ésser objecte d’avaluació ambiental
estratègica, i tampoc suposa cap afecció en el medi ambient donat que les modificacions proposades són
dins el sòl urbà i no representen cap transformació respecte del planejament.
Atès que aquesta modificació puntual no comportarà suspensió de llicències.
Atès i de conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de Bases del Règim Local.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Castellserà en diferents àmbits de gestió (PAUs).
Segon. Obrir període d’informació pública durant el termini d’un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial
de la Província, pàgina web municipal i al Diari Segre de Lleida, durant el qual quedarà l’expedient a la
disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s’estimin
pertinents.
Tercer. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials mitjançant
el Departament de Territori i Sostenibilitat.
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 71/16.- Modificació de llicència ambiental per l’activitat que realitza la Cooperativa d’Ivars a
Castellserà.
Decret 72 i 73/16.- Inici d’expedient i contractació per l’adquisició d’enllumenat nadalenc amb l’empresa
Ilcoria Barcelona SL de Mataró.
Decret 74 i 75/16.- Inici d’expedient i contractació per la instal·lació d’un aparell d’aire fred al consultori
municipal amb Jordi Asensio Vernet de Castellserà.
Decret 76 i 77/16.- Inici d’expedient i contractació de la redacció d’un projecte tècnic amb Santi Sindreu
Pedragosa de Lleida.
Decret 78 i 79/16.- Inici d’expedient i contractació per l’adquisició de diferent material mèdic per al
consultori municipal amb l’empresa Quiromed de Montcada.
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Decret 80/16.- Concessió d’una subvenció a l’Institut Ermengol IV de Bellcaire d’Urgell per al finançament
de la revista d’informació del centre.
Decret 81/16.- Canvi de nom en una llicència d’activitat d’apicultura.
Decret 82/16.- Per al retorn d’una fiança dipositada per l’empresa Àrids Romà SAU de Miralcamp.
Decret 83 i 84/16.- Inici d’expedient i contractació per l’adquisició d’arbres per a vials públics.
Decret 85/16.- Modificació de crèdit núm. 3/16 per transferència entre partides.
Decret 86/16.- Contractació de serveis tècnics per la redacció d’un projecte per la substitució del sistema
de control d’una estació de tractament d’aigua potable.
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 cinquanta-cinc minuts, del que com a secretària en dono
fe.
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