ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE MAIG DE 2014

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que han estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió ordinària de data vint-i-vuit
d’abril de dos mil catorze, es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
2. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven el pagaments.
Intervencions:
Sr. Armengol Vidal. Pregunta sobre el pagament d’enllumenat públic del transformador al carrer Linyola
que resulta molt elevat i sobre el pagament a l’ACA.
Respon el Sr. Alcalde dient que l’enllumenat correspon a la facturació que ens fa Endesa i pot ser que la
lectura anterior fos estimativa, hauríem de veure la factura. Pel que fa als pagaments a l’ACA corresponen
al pagament del cànon establert per l’aigua que es cobra als usuaris i desprès paguem a l’Agència
Catalana de l’Aigua.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells.
4. Aprovació de concessió de subvenció per a la realització d’obres de construcció d’un habitatge.
Atesa la sol·licitud presentada per obtenir la subvenció establerta en la normativa reguladora per a nova
construcció d’habitatge habitual.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de sol·licitud de subvenció que s’anomena a continuació per la construcció
d’habitatge nou, amb una subvenció equivalent a l’1% del cost de les obres.
•

Expedient de: Xavier Fabregat - Noemí Canosa.

Segon.- Aprovar el pagament d’aquesta subvenció que s’efectuarà segons es disposa a l’apartat 5 de les
normes reguladores per a la concessió d’aquestes subvencions.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Informe sobre el compliment de terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures,
1r. Trimestre 2014.
Es presenta al ple de la Corporació l’informe del primer trimestre de 2014, corresponent al compliment dels
terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures.
S’assabenta a la Corporació de les factures pendents de pagar al final del quart trimestre:
Factures pendents de pagar dins el període legal a final de trimestre per import de 8.553,74 € i factures
pendents de pagar fora del període legal a final del trimestre per import de 1.315,21 €.
Així mateix s’assabenta a la Corporació que en aquesta data la quantitat que ens deu la Generalitat de
Catalunya ascendeix a 63.706,77 € i la Diputació de Lleida 21.635,44 €.
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6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 18/14.- Per a sol·licitar al Consell Comarcal de l’Urgell el servei tècnic compartir per l’elaboració del
plans locals de Joventut (2012-2015).
Decret 19/14.- Per a participar en la convocatòria de subvencions de l’IEI per a mobiliari de la biblioteca
municipal.
Decret 20/14.- Per a participar en la convocatòria de subvencions de la Diputació de Lleida per al
manteniment del consultori local.
Decret 21/14.- Per a participar en la convocatòria de subvencions per a projectes de joventut.
7. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Em refereixo a la carta que ens va enviar el Sr. Alcalde responen a preguntes sobre
La Garuta en la que es deia que se’ns va oferir diàleg i que el varem rebutjar, que no el varem voler.
Rebutjar segons el Institut d’estudis Catalans vol dir no acceptar alguna cosa perquè la considera de mala
qualitat, indigna d’esser acceptada.
Respecte a la voluntat de diàleg, manifestar, com no pot ser d’una altra manera que el nostre grup està
obert al diàleg, i que així ho demanarà al govern sempre que ho consideri necessari i estem oberts a
dialogar d’allò que el govern ens proposi parlar.
Quina és la seva percepció de què no volem més diàleg??
Sr. Marcel Pujol. Agraeixo el posicionament i que estiguin disposats a dialogar.
Nosaltres els varem oferir fer reunions prèvies a la celebració dels plens per comentar els temes que s’hi
incloïen i vostès varen dir que no feia falta que ja passarien per secretaria a informar-se.
Sr. Josep M. Casals. Aquesta qüestió no era cap rebuig únicament ho varem considerar d’aquesta manera
per aquest tema concret i no en sentit més ampli que afectes a qualsevol temàtica. Agraïm la col·laboració
que ens ofereix el govern.

Sr. Armengol Vidal. El tema de la construcció annexa a l’empresa Fabregat està tancat?
Respon el Sr. Alcalde dient que s’ha enretirat la construcció que era motiu de litigi pel que en principi
aquest tema ha quedat resolt.

Sr. Josep M. Casals. S’ha avançat amb el tema de la residència??
Sr. Marcel Pujol. De moment aquest servei encara està pendent de resoldre’s, s’hi continua treballant.

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 vint minuts, del que com a secretària en dono fe.
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