ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 DE MAIG 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:
JUDHIT MARTÍ BORDA, ROGER COMELLES VILADRICH, CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JORDI
VICIOSO CANELA 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. Mercè Perera Folguera, Joan
Boncompte Solé i David Pradas Gené.
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-quatre
d’abril, tres de maig, i vint-i-sis maig 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. 23/2017. Av. Anselm Clavé, 30.
Exp. 24/2017. Carrer Les Eres, 83-85.
Exp. 25/2017. Carrer Major, 20.
Exp. 26/2017. Carrer Muralla, 20.
Exp. 27/2017. Av. Anselm Clavé, 43.
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 del padró fiscal de la taxa de clavegueram, exercici 2017.
Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any 2017.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar el padró fiscal de la taxa de clavegueram de l’any 2017.
Segon.- El padró fiscal s’exposarà 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 estarà a disposició dels interessats en la secretaria de
l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació dels comptes de la Festa del Bandoler.
Pel Sr. Alcalde es presenten els comptes de la Festa del Bandoler amb el següent resumen:
INGRESSOS
Bar
Total ingressos

425,00 €
425,00 €

DESPESES
Orelletes
Actuacions musicals i teatrals
Consumicions músics
Caminada Alera
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91,38 €
4.931,80 €
37,86 €
35,53 €

Sardinada
Esmorzar popular
Passejades amb burro
Pedrenyal
Publicitat
Treballadors neteja i vigilància
Total despeses

210,08 €
371,51 €
235,95 €
71,37 €
767,62 €
102,00 €
6.855,10 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la Festa del Bandoler 2017.
6. Aprovació del projecte “Automatització del sistema de reg del camp de futbol municipal de
Castellserà”.
Atès que ha estat redactat el projecte per la “Automatització del sistema de reg del camp de futbol municipal
de Castellserà”.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte per la “Automatització del sistema de reg del camp de futbol municipal
de Castellserà” redactat per l’enginyer agrícola i paisatgista, Sr. Joan d’Arandes i Salvadó.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP, al tauler d’anuncis i pàgina
web municipal, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d’aquesta
corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense haver-se’n
formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord.
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 16/17.- Aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2016.
Decret 17/17.- Delegació per a la celebració d’un matrimoni civil.
Decret 18/17.- Inici de tramitació d’expedient per al compte general exercici 2016.
Decret 19/17.- Autorització per la connexió a la xarxa de clavegueram.
Decret 20/17.- Inici d’expedient per la contractació d’un subministrament.
Decret 21/17.- Contractació per l’adquisició d’una cistella autoportant amb l’empresa Tecnitel S.L.
Decret 22/17.- Signatura del conveni de col·laboració Programa Carnet Jove.
Decret 23/17.- Contractació de socorristes per les piscines municipals, estiu 2017
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-dos hores i deu minuts, del que com a secretària en dono fe.
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