ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 DE SETEMBRE DE 2017
Castellserà, 25 de setembre 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:
JUDHIT MARTÍ BORDA, CATERINA PIJUAN FOLGUERA, JORDI VICIOSO CANELA, GEMMA BADIA
FUSTÉ. ROGER COMELLES VILADRICH, JUAN BONCOMPTE SOLÉ, i DAVID PRADAS GENÉ.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteix a aquesta sessió i excusa la seva absència la regidora Sra. Mercè Perera 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.
Abans d’encetar l’ordre del dia el Sr. Alcalde proposa la inclusió de dos punts amb caràcter d’urgència:



Acord per la designació dels representants de l’Ajuntament de Castellserà a la Comissió de
Seguiment del primer cicle d’Educació Infantil a l’Escola Rural El Terrall - ZER Espernellac.
Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Castellserà per
l’execució de l’operació “Ponent Actiu”.

Per unanimitat de tots els reunits s’acorda incloure el punts proposats i es tractaran abans de precs i
preguntes.
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 tres i dinou de
juliol 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. 37/17. C/ les Eres, 68.
Exp. 39/17. C/ Les Eres, 35.
Exp. 40/17. Polígon 17 - Parcel·la 23.
Exp. 41/17. C/ Coral Flors Urgell, 27.
Exp. 42/17. C/ J. Benet, s/n .
Exp. 43/17. C/ Major, 23.
Exp. 44/17. C/ Casetes, 7.
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. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 39/17. Delegació per l’autorització i celebració de matrimoni civil.
Decret 40/17. Aprovació del conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castellserà per
la implantació del 1r. cicle d’educació infantil a l’escola rural El Terrall - ZER Espernellac.
Decret 41/17. Contractació d’un socorrista per la temporada d’estiu 2017.
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Decret 42/17. Contractació d’un peó a temps parcial durant els dos mesos d’estiu per a reforç de la brigada
municipal.
Decret 43/17. Delegació per l’autorització i celebració de matrimoni civil.
Decret 44/17. Per l’abonament de l’augment de salari del 1% previst en la Llei de Pressupostos de l’Estat
per a l’any 2017.
Decret 45/17. Delegació de funcions amb motiu de l’absència de l’Alcalde.
Decret 46/17. Resolució sobre el personal de la Llar d’Infants Municipal.
Decret 47 i 48/17. Inici d’expedient i contractació del servei de neteja de vidres a l’escola i edifici La Garuta
amb l’empresa Limpiezas Pirineo de Lleida.
Decret 49/17. Delegació de funcions amb motiu de l’absència de l’Alcalde.
Decret 50/17. Resolució sobre el personal de la Llar d’Infants Municipal.
Decret 51/17. Aprovació de les línies fonamentals del pressupost 2018.
Decret 52/17. Concessió d’una pròrroga de llicència per la finalització d’unes obres, Exp. 62/2014.
5. Acord per la designació dels representants de l’Ajuntament de Castellserà a la Comissió de
Seguiment del primer cicle d’Educació Infantil a l’Escola Rural El Terrall - ZER Espernellac.
Atès el que es disposa en el Conveni entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Castellserà, per a la implantació del primer cicle de l’educació
infantil a l’escola rural El Terrall - ZER Espernellac.
Atès que és necessari designar dos representants del nostre Ajuntament per formar part de la Comissió de
Seguiment establerta per a aquest primer cicle d’educació infantil.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Designar per formar part de la Comissió de Seguiment establerta per aquest primer cicle d’educació
infantil, al Sr. Marcel Pujol Coll i a la Sra. Caterina Pijuan Folguera, Alcalde i Regidora de l’Ajuntament de
Castellserà respectivament..
Segon.- Comunicar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, serveis
Territorials a Lleida.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Castellserà
per l’execució de l’operació “Ponent Actiu”.
Atès que la Diputació de Lleida ha elaborat l’operació PONENT ACTIU que es durà a terme a les comarques
de les Garrigues, Pla d’Urgell, Urgell i el Segrià.
Atès que l’Ajuntament per Decret d’Alcaldia va prendre coneixement d’aquesta operació i es va comprometre
a participar en el finançament del 25% del cost de l’operació a desenvolupar en el terme municipal de
Castellserà.
Atès que ha estat redactat el conveni de col·laboració per l’execució de l’operació “PONENT ACTIU”
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Castellserà per
l’execució de l’operació “Ponent Actiu” en els termes en que ha estat redactat, i procedir a la seva signatura.
Segon. Comunicar a la Diputació de Lleida aquest acord i adjuntar el conveni signat pel Sr. Alcalde, Marcel
Pujol Coll.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
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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