ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 29 D’ABRIL DE 2013

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data vint-i-cinc de març de dos
mil tretze, es aprovada 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 cadascun d’ells.
Intervencions:
Josep M. Casals. S’autoritza rebaixar bordillos o se’n fa posar un de nou tipus remuntable?
Respon el Sr. Alcalde dient que s’autoritza rebaixar amb angles de quaranta-cinc graus.
4. Acord extraordinari 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 a les entitats que es relacionen a continuació les subvencions que s’especifiquen.
Escola de Música.
Activitat: ensenyament musical.
Subvenció: 850,00 euros.
Institut Ermengol IV
Activitat: Edició revista Notícies
Subvenció: 100,00 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. Comentar que varem determinar dues convocatòries de subvencions per a les diferents
entitats però pel que fa a l’escola de música hi ha hagut alumnes que s’han donat de baixa i els ingressos
han disminuït. És per això que necessiten un nou ajut econòmic per tal de continuar endavant els diferents
cursos. D’aquí que l’acord sigui extraordinari. A la vegada s’ha inclòs la sol·licitud del Institut de Bellcaire
que ens va arribar fora de termini.
Sr. Josep M. Casals. Estem totalment d’acord en atendre aquestes situacions tal i com nosaltres mateixos
havíem fet en situacions similars.
5. Aprovació del padró fiscal de la taxa de clavegueram.
Atès que ha estat confeccionat el padró fiscal corresponent a la taxa de clavegueram, any 2013.
Es proposa l’adopció del següent acord:
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Primer.- Aprovar el padró de la taxa de clavegueram de l’any 2013.
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.

6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 18/2013. Per participar en la convocatòria de subvencions de la Diputació de Lleida per a la
redacció de Plans d’Energia Sostenible.
Decret 19/2013. Concessió d’una llicència de 1a. ocupació a l’Av. Esport, 18.
Decret 20/2013. Aprovació de la liquidació de l’exercici 2012.
Decret 21/2013. Per al cobrament de rebuts via executiva mitjançant l’OAGRTL de la Diputació de Lleida.
Decret 22/2013. Per a la presentació d’al·legacions a l’expedient d’informe de cànon d’abocaments no
autoritzats, incoat per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Decret 23/2013. Per participar en la convocatòria d’ajuts de la Diputació per a despeses de manteniment
dels consultoris locals.
Decret 24/2013. Per ordenar la restauració de la legalitat urbanística en l’expedient 1/2013.
Decret 25/2013. Per donar continuïtat a l’expedient 2/2013 de restauració de la legalitat urbanística.
Decret 26/2013. Per la sol·licitud d’informes a secretaria i intervenció per a l’inici d’expedient de
subministrament de mobiliari per a la biblioteca.
Decret 27/2013. Inici del procediment negociat sense publicitat per a la contractació i adjudicació del
mobiliari de la biblioteca.
Decret 28/2013. Aprovació del plec de clàusules i sol·licitud d’ofertes per a la contractació del mobiliari de
la biblioteca.
Intervencions:
Sr. Josep M. Casals. Arrel de l’aprovació de la liquidació de 2012, quin ha estat el superàvit??
Ha estat d’uns 98.000,00 €.
Sr. Josep M. Casals. Quin ha estat l’import dels rebuts que s’han passat a l’executiva??
Ha estat d’uns 8.000,00 €
Sr. Armengol Vidal. Pregunta pel tema del cànon d’abocament de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Sr. Marcel Pujol. La Confederació ens va notificar una liquidació de cànon per abocament d’aigües
residuals i també la finalització d’autorització per aquest tipus d’abocaments. Arrel d’aquestes qüestions es
va presentar una al·legació per la liquidació del cànon i pel que fa a l’autorització d’abocaments es va
parlar amb l’Agència Catalana de l’Aigua que ens va dir que els competents per aquesta tramitació son
ells. Sembla que hi hagi una mica de lluita entre les competències de cadascuna de les institucions que
diuen ser-ne titulars les dues. La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre ens obliga a presentar un projecte
d’una futura depuradora i ens assenyala un termini de quatre anys perquè aquest projecte s’executi.
Sr. Josep M. Casals. Congratular-nos que estigui en marxa el procés per adquirir el mobiliari de la
biblioteca. Sabem que el finançament està consolidat però també som coneixedors de la problemàtica
econòmica del país i sobretot pel que fa al cobrament de les subvencions.
Sr. Marcel Pujol. Continuem treballant amb la central de biblioteques de Lleida per tal de coordinar tot el
tema del mobiliari tant per adults com per a infants, així com en altres qüestions relacionades en el
funcionament, personal, programes informàtics etc.
7. Precs i preguntes.
Sr. Josep M. Casals. Voldria saber com han quedat els solars de cal Sarri al carrer Nou, respecte als
acords vers l’afectació de vial i respecte al que ja s’havia iniciat en l’anterior legislatura.
Sr. Marcel Pujol. Varem mirar el preacord que hi havia però finalment es va tancar un nou acord. Aquest
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incloïa les cessions per part dels propietaris i la neteja dels solars a càrrec de l’ajuntament.
Sr. Josep M. Casals. Vaig demanar-li els costos de la deixalleria i no me’ls ha passat.
Sr. Marcel Pujol. Si és cert, els tinc i els hi passaré. Estem amb una despesa d’uns vuit mil euros anuals.
Sr. Isaac Martínez. El tram del carrer Llibertat que s’uneix amb l’Av. de l’Esport està molt malament i
caldria fer-hi alguna intervenció.
Sr. Marcel Pujol. Ho tenim en compte i properament farem l’arranjament d’aquesta i altres cruïlles que
també estan malmeses.

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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