ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 24 D’AGOST DE 2011

ORDRE DEL DIA
1. Pagaments a realitzar i aprovació si procedeix.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els pagaments:
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals, pregunta a què correspon al pagament de Montiline.
Sr. Armengol Vidal, pregunta com es va fer el control d’entrades al laberint.
Respon el Sr. Alcalde dient que el pagament de Montiline correspon a les entrades del laberint i aquestes
anaven relacionades amb els tiquets venuts per aquesta activitat. Es van vendre uns dos cents tiquets i
van entrar al laberint unes cent cinquanta persones.
Sr. Elisabeth Sanabria, comenta que caldria tenir més cura a l’hora de fer les compres de manera que
aquestes es fessin en establiments del nostre municipi perquè també assíduament col·laboren en les
festes. Les entitats ja tenen per costum repartir per meitats les compres entre tots els establiments.
Sr. Marcel Pujol, s’ha intentat fer totes les compres en establiments del poble i es seguirà fent així.
2. 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.
3. Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 “Centre integrat d’atenció a la gent gran del carrer
Lleida (2a. part de la 2a. fase), separata C”.
Atès que per part del tècnic director de l’obra “Centre integrat d’atenció a la gent gran del carrer Lleida (2a.
part de la 2a. fase), separata C”, ens ha estat tramesa la certificació núm.3 corresponent a l’obra
anomenada.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Aprovar la certificació d’obres núm. 3 corresponent a l’obra " Centre integrat d’atenció a la gent gran del
carrer Lleida (2a. part de la 2a. fase), separata C ” que ascendeix a la quantitat de setanta-cinc mil vuitcents setze euros amb cinquanta-set cèntims ( 75.816,57 €).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals, pregunta si tancarem l’obra amb una altra certificació.
Respon el Sr. Alcalde dient que amb una o dos com a màxim. Queda una part petita per fer i ultimar detalls
d’acabament.
4. Aprovació de la certificació d’obres núm. 4 “ Restauració de l’edifici la Garuta, Fase II”.
Atès que l’Institut Català del Sòl ens ha tramès la certificació núm. 4 corresponents a l’obra “Restauració
de l’edifici la Garuta, Fase II”.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la certificació d’obres núm. 4 corresponent a l’obra " Restauració de l’edifici la Garuta,
Fase II” que ascendeix a la quantitat de seixanta-tres mil nou-cents noranta-cinc euros amb noranta
cèntims. (63.995,90 €).
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Segon.- Aprovar el pagament de l’aportació municipal que ascendeix a la quantitat de: trenta-un mil noucents noranta-set euros amb noranta-cinc cèntims. (31.997,95 €).
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals, comenta que aquesta també es finança amb un 50% per l’ajuntament i cal que estigui
bé i quedi endreçat.
Sr. Marcel Pujol, l’obra la dirigeix i certifica l’Incasol amb la supervisió tècnica corresponent i amb la
participació de les parts que financen l’obra. A cada visita d’obra es pot comentar i demanar qualsevol
qüestió que no es trobi correcta i així es va fent al llarg dels controls d’obra.

5. Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Urgell i els ajuntaments de la
comarca per a l’adhesió al servei de protecció civil.
Atès que ha estat redactat el Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca de
l’Urgell (PAS).
Atès que aquest Pla té com a objectiu donar suport i assistència als municipis de la comarca en les
tasques de planificació i prevenció, durant les emergències i en les tasques de rehabilitació.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Adherir-nos al Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca de l’Urgell i
delegar al Consell Comarcal de l’Urgell la creació, manteniment i gestió del Centre de Coordinació
d’Emergències Comarcal.
Segon.- Aprovar el conveni redactat de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Urgell i els Ajuntaments
de la comarca per a l’adhesió al servei de protecció civil i procedir a la seva signatura.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a que pugui signar el conveni i qualsevol document que calgui per fer
efectius els acords precedents.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol, ha estat a iniciativa del Consell Comarcal i s’ha treballat amb el Consell d’Alcaldes.
Aquest conveni no comporta cap despesa per als ajuntaments.
Sr. Josep M. Casals, ha estat una bona feina perquè tot quedi actualitzat per als pobles de la comarca.

6. Aprovació dels padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua i conservació del
cementiri municipal.
Atès que han estat confeccionats els padrons fiscals corresponents a les taxes del servei de
subministrament d’aigua primer semestre de 2011 i conservació del cementiri municipal 2011.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar els padrons de les taxes del servei de subministrament d’aigua primer semestre de 2011
i conservació del cementiri municipal 2011.
Segon.- Els padrons fiscals s’exposen 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 estaran a disposició dels interessats en la secretaria
de l’ajuntament en hores d’oficina.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
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Sr. Marcel Pujol, comenta que es va fer una reunió prèvia amb els regidors de CiU per veure els padrons
de l’aigua i es va concloure que s’haurien de revisar per tal de reajustar algunes coses no prou correctes.

7. Informe del compliment de terminis previstos a la Llei 15/2010 per al pagament de factures.
Es presenta al ple de la Corporació l’informe del segon trimestre de 2011, corresponent al compliment dels
terminis previstos a la Llei 15/2010 pel pagament de factures.
L’informe inclou la relació de factures pendents de pagament a 30 de juny de 2011 i que foren registrades
en el període de: l’11 de febrer fins el 21 de maig de 2011.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar la relació de factures pendents de pagament que figuren a l’annex de l’informe amb un
total de 3 i una quantia total de 7.098,74 euros.
Segon. Comunicar l’informe i el seu annex als organismes competents del Ministeri d’Economia i Hisenda.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.

8. Acord per a la concessió de subvencions a diferents entitats.
Atès que diferents entitats han sol·licitat subvenció per fer front a despeses d’activitats.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir les entitats que es relacionen a continuació les subvencions que s’especifiquen.
Club de Bitlles Sant Sebastià
Activitat: 8è. Edició copa Generalitat de Bitlles Catalanes
Subvenció: 615,00 euros
Escola Futbol Urgell
Activitat: BTT per la Serra d’Almenara
Subvenció: 150,00 euros
Club Futbol Sala
Activitat: Trofeus festa fi de temporada 2010-2011
Subvenció: 320,00 euros
Segon.- Aquestes subvencions resten condicionades a la seva justificació amb factures originals o còpies
compulsades.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
Intervencions:
Sr. Marcel Pujol, les subvencions corresponent al 50 per cent de la despesa pel que fa al Club de Bitlles i
Club Futbol Sala i en quan a l’activitat de BTT per la serra d’Almenara i col·laboren tots els municipis de la
zona i les subvencions són iguals per a tots ells a banda de les col·laboracions amb la logística.
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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