ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 26 DE MARÇ DE 2012

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmeses que han estat a consideració de la Corporació les actes de les sessions de data tretze i vint-i-set
de febrer de dos mil dotze, 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.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de les sol·licituds rebudes.

4. Aprovació del programa i pressupost de les jornades culturals.
Per part del Sr. Alcalde es presenta el programa i pressupost de les properes jornades culturals que es
faran els dies 21 i 22 d’abril, i 4 i 5 de maig.
Dissabte, 21 d’abril
Tarda. Cercavila i contes per les places del poble.
Diumenge, 22 d’abril.
Matí: Inauguració de l’exposició a la Panera.
Divendres, 4 de maig.
Vespre: Concert amb Gaison a la Panera. (preu entrada: 3 euros).
Dissabte, 5 de maig
Tarda-Vespre. Projecció de la pel·lícula Salvador i conferència sobre salvador Puig Antic.
Pressupost aproximat de set-cents quinze euros.
Per unanimitat de tos els reunits s’aprova el programa i pressupost de les jornades culturals de 2012.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Agraïm haver pogut tenir el programa abans de la celebració del ple.
Pel que fa a l’apartat del pressupost en quan a la despesa de dos-cents euros del concert a que
correspon?
Respon el Sr. Marcel Pujol dient que el cost d’aquest concert suposa per l’Ajuntament una despesa fixa de
dos-cents euros que es cobrarà per l’actuació i juntament amb la recaptació per entrades farà el total del
cost per l’actuació.

5. Acord d’adhesió al conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de
Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la
Federació de Municipis de Catalunya, per al desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència
financera local.
Atès el conveni signat per al desenvolupament del Pla d’Assistència Financera Local entre les diferents
administracions i associacions municipalistes.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions
Provincials catalanes, amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
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Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Lleida un
pagament per import de 37.711,91 €, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la
Generalitat de Catalunya que es relacionen en el document adjunt.
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Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l'Ajuntament transmet els drets de
cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per quedar alliberada
del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació.
Quart.- Que en el supòsit que la Generalitat de Catalunya procedeixi a la revocació de la/les subvenció/ns
que es relacionen en el document adjunt, abans de què aquesta faci el pagament a la Diputació de Lleida
en els termes del Conveni, l’Ajuntament es compromet a retornar l’import d’aquesta/es subvenció/ns
percebuda/es a la Diputació de Lleida.
Cinquè.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb
contractistes, concessionaris i altres proveïdors.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Informe d’intervenció sobre el compliment del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es
determinen obligacions de informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament dels proveïdors de les entitats locals.
S’assabenta de l’informe d’intervenció referit al Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer que regula les
condicions necessàries per tal que les entitats locals puguin cancel·lar les obligacions pendents de
pagaments amb els seus proveïdors, derivades de contractes d’obres, subministraments o serveis. I es fa
constar que el nostre Ajuntament no té pendent de pagament factures registrades amb anterioritat a 1 de
gener de 2012 que estiguin dins l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.
Intervencions:
Josep M. Casals. Agraeixo la intervenció, la claredat de l’informe i manifesto la meva satisfacció perquè els
nostres creditors han cobrat i estem al dia de pagaments.
7. Decrets d’Alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia.
8. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Pregunta com es troba la tramitació de l’expedient per les obres no autoritzades de
Indústries Mecàniques Fabregat, que es va obrir ja fa dies.
Respon el Sr. Alcalde dient que s’ha treballat en altres temes i que properament es treballarà en aquest.
Sr. Josep M. Casals. Hi ha previsió en el termini per a la resolució??
Sr. Marcel Pujol. L’expedient continuarà la seva tramitació.

Sr. Josep M. Casals. Hi ha hagut algun canvi a la deixalleria en quan a la quantitat de runes que s’hi poden
portar?? S’han donat altres indicacions per aquesta qüestió??
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Sr. Marcel Pujol. Fins ara no s’ha canviat res, tot continua exactament igual com estava.
Sr. Josep M. Casals. Sembla que s’hi porta més quantitat de runa de l’establerta i per a quantitats majors
és necessari portar-la a l’abocador comarcal.

Sra. Elisabeth Sanabria. Demana si poden explicar les millores que es volen fer a la Plaça Terrall i quan es
faran.
Sr. Marcel Pujol. Les millores consistiran en canviar els jocs infantils vells per uns de nous que aniran
col·locats sobre paviment. La previsió de realització d’aquestes obres és d’un mes i mig.
Sr. Elisabet Sanabria. Quin tipus de terra es posarà?
Sr. Marcel Pujol. Hi ha dos tipus de terra que es pot posar per complir normativa vigent, un és de sauló
amb un gruix trenta centímetres i l’altre és amb cautxú de quaranta-cinc mil·límetres, aquests gruixos estan
establerts d’acord amb les alçades de caiguda.
Sr. Josep M. Casals. Amb el terra de sauló que tenim en aquesta plaça també és obligació posar el terra
de cautxú?
Sra. Elisabeth Sanabria. Amb la partida que hi ha al pressupost de sis mil euros es podrà fer tot??
Sr. Marcel Pujol. Si, es farà tot però potser caldrà augmentar una mica la partida.
Pel que fa al sauló podria utilitzar-se tot i que en caldria més gruix del que hi ha ara i quan quedés
compactat caldria descompactar-lo per tal que tingués efectivitat en les caigudes.

Sr. Isaac Martínez. Pregunta si la regidoria de cultura disposa del comptes de la festa de carnestoltes.
Respon el Sr. Marcel Pujol dient que els comptes estan fets i es passaran properament.
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-una hores i vint minuts, del que com a secretària en dono fe.
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