ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 24 D’ABRIL DE 2017
Castellserà, 24 d’abril 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:
MERCÈ PERERA FOLGUERA, JUDHIT MARTÍ BORDA, ROGER COMELLES VILADRICH, CATERINA
PIJUAN FOLGUERA, JORDI VICIOSO CANELA. JOAN BONCOMPTE SOLÉ, DAVID PRADAS GENE i
GEMMA BADIA FUSTÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
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 tres d’abril de dos mil
disset, es 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:
Exp. 15/2017.
Exp. 16/2017.
Exp. 17/2017.
Exp. 18/2017.
Exp. 19/2017.
Exp. 21/2017.
Exp. 22/2017.

Carrer Miquel Martí Pol.
Carrer Miquel Martí Pol.
Carrer Major, 8.
Carrer Linyola, 12.
Carrer Les Eres, 82.
Av. Catalunya, 2.
Polígon 4 Parcel·les 20 i 63.

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 l’expedient per a l’oficialització de la bandera municipal de Castellserà.
Atès que es va aprovar per acord de Ple de data 28 de novembre de 2016 la iniciació de l’expedient per tal
d’obtenir una bandera pròpia del municipi de Castellserà.
Atès que la Direcció General d’Administració Local ens va trametre la proposta presentada per l’assessor
d’Heràldica i Vexil·lologia, en relació a l’expedient iniciat.
Atès que aquesta proposta es va sotmetre a informació pública en el Butlletí Oficial de la Província, Diari
Oficial de la Generalitat, tauler d’anuncis i pàgina web municipal sense que durant la mateixa s’haguessin
presentat al·legacions.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar com bandera d’aquest municipi la que es proposa en l’informe Vexil·lològic i Heràldic, i que
es descriu de la manera següent:
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“Apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample, vermella, amb dues faixes blanques, cadascuna de
gruix 1/6 de l’alçària del drap, la primera amb el perfil inferior dentat de 9 dents, situades a 3/12 de les
respectives vores superior i inferior del drap”.
Segon. Remetre l’expedient al Departament de Governació i Administracions Públiques, en compliment del
40.2 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens
locals de Catalunya, perquè, una vegada rebut l’expedient, emeti informe sobre la correcció de la tramitació
del procediment i de la proposta formulada i sol·liciti informe a l'Institut d’Estudis Catalans sobre l’adequació
de la proposta.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació del programa i pressupost de la Festa del Bandoler.
Pel Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de la Festa del Bandoler amb el següent resumen:
Dissabte 13 de maig
Matí:
IV Caminada de l’Alera.
Tarda:
Missa cantada.
Danses populars i representació teatral. La història de Perot d’Argensola.
Sopar amenitzat pel grup Her Majesty. Concert amb el grup Kalikenyos.
Diumenge 14 de maig
Matí:
XVIII Trobada de puntaires.
Esmorzar bandoler a la Plaça Major. Obertura del mercat.
Animació musical amb la companyia Improvisto’s Krusty Show i danses populars.
Lliurament del pedrenyal d’honor a la Trobada de Grups de Recreació Medieval de Ciutadilla.
Representació teatral. La història de Perot d’Argensola.
Tarda:
Obertura del mercat. Jocs infantils i tallers amb CATACRIC.
Taller de bombolles de sabó amb Improvisto’s Krusty Show.
Animació musical amb la companyia Improvisto’s Krusty Show.
Sardinada popular i concert amb el grup KSonRonda.
Pressupost:

Ingressos:
Despeses:

800,00 €
6.050,00 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aprova el programa i pressupost de la Festa del Bandoler.
6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 12 i 13/17.- Inici d’expedient i contractació de redacció d’un projecte per l’obra de xarxa hidràulica i
elements de reg al camp de futbol, amb l’empresa Enginyeria SL del Palau d’Anglesola.
Decret 14 i 15/17.- Inici d’expedient i contractació dels treballs d’adequació de l’ascensor del centre integrat
d’atenció a la gent gran, amb l’empresa Ascensors F. Sales de Lleida.
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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