ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 3 D’ABRIL DE 2017
Castellserà, 3 d’abril de 2017.
A les vint-i-una hores i trenta 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:
MERCE PERERA FOLGUERA, JUDHIT MARTÍ BORDA, ROGER COMELLES VILADRICH, CATERINA
PIJUAN FOLGUERA i JORDI VICIOSO CANELA.
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, Gemma Badia Fusté.
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-set de
febrer i vint-i-u de març de dos mil disset, 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. 07/2017. C/ Migdia, 40.
Exp. 08/2017. Av. Sant Sebastià, 14.
Exp. 09/2017. Av. Dr. Borrell, 17.
Exp. 10/2017. C/ Les Eres, 74.
Exp. 11/2017 Polígon 15 - Parcel·la 29.a.
Exp. 12/2017. Polígon 10 - Parcel·la 3.
Exp. 13/2017. C/ Llibertat, 7.
Exp. 14/2017. C/ Joan Maragall, 5.
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 comptes de les festes de Nadal, Sant Sebastià i Carnaval.
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de les festes de Nadal, Sant Sebastià i Carnaval amb els
següents resums:
Festes de Nadal
INGRESSOS
Regals reis
Total ingressos

265,00 €
265,00 €

DESPESES
Torronada
Material parc de Nadal

373,45 €
192,40 €
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Material carrosses i reis
Decoració Panera
Sopar reis i patges
Caramels
Caga tió
Total despeses

291,00 €
154,43 €
118,58 €
118,80 €
160,35 €
1.409,01 €

Festa Sant Sebastià
DESPESES
Panets
Espectacle Infantil
Ofrenes
Total despeses

149,88 €
1.000,00 €
8,95 €
1.158,83 €

Festa Carnaval
INGRESSOS
Tiquets sopar
Total ingressos

2.812,00 €
2.812,00 €

DESPESES
Berenar Panera
Premis concurs
Sopar
Detalls desfilada infantil
Disco Cram
Animació infantil
Total despeses

94,29 €
448,06 €
2.213,67 €
60,00 €
605,00 €
1.100,00 €
4.521,02 €

Comptes que son aprovats per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació de l’expedient per a l’oficialització de la bandera municipal de Castellserà.
Aquest punt de l’ordre del dia queda posposat fins a la propera sessió ja que l’exposició pública encara no
ha finalitzat.
6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
05/17.- Aprovació del Pla pressupostari a mig termini 2018-2020.
06/17.- Adjudicació del contracte de subministrament per a “l’adequació i millora d’una estació de
tractament d’aigua potable i del sistema de tractament d’unes piscines municipals”.
07 i 8 /17.-Inici d’expedient i contractació de subministrament per aigua sanitària calenta amb plaques
solars al centre integrat, amb l’empresa GINCA SL.
09/17.- Inici d’activitat d’un despatx d’arquitectura i enginyeria al Carrer Major 15, baixos.
10/17.- Inici d’expedient per a la contractació del servei de bar al recinte de les piscines municipals.
11/17.- Aprovació de la certificació núm. 1 i única corresponent al subministrament per a “l’adequació i
millora d’una estació de tractament d’aigua potable i del sistema de tractament d’unes piscines municipals”.
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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-una hores i cinquanta minuts, del que com a secretària en dono fe.
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