ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 31 DE MARÇ 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 tres de març
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 els pagaments.
Intervencions:
Sra. Elisabeth Sanabria. La facturació del consum elèctric del camp de futbol correspon al període d’un o
dos mesos?
Respon el Sr. Alcalde dient que correspon a un mes.
Sr. Josep M. Casals. Els danys causats al cementiri municipal els ha pagat l’assegurança?
Sr. Marcel Pujol. L’asseguradora ens ha cobert tots els danys menys la part de franquícia que és a càrrec
nostre. Ens ha liquidat a l’Ajuntament el valor dels danys i nosaltres a mesura que els afectats ens
presenten les factures efectuem els pagaments.
3. Aprovació de permisos d’obres.
Per unanimitat tots els reunits s’aproven els permisos d’obres i les liquidacions de l’impost de
construccions de cadascun d’ells
4. Acord per a la concessió de subvencions a diferents entitats.
Atès que l’escola de música ha sol·licitat subvenció per fer front a despeses d’ensenyament musical.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- Concedir a l’Escola de Música una subvenció de dos mil euros (2.000,00€) per a les activitats
d’ensenyament musical.
Segon.- Aquesta subvenció resta condicionada a la seva justificació amb factures originals o còpies
compulsades.
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Aprovació dels comptes de la festa de Carnestoltes.
Es presenten els comptes de la Festa de Carnestoltes amb el següent resumen:
INGRESSOS
Tiquets sopar

2.770,00 €

Total ingressos

2.770,00 €

DESPESES
Berenar Panera

168,56 €
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Premis concurs
Sopar
Detalls desfilada infantil

450,00 €
2.206,68 €
28,00 €

DJ Pd'P

605,00 €

Animació Infantil

968,00 €

Decoració
Total despeses

4,20 €
4.430,44 €

Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els comptes de la festa de Carnestoltes.
6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
Decret 11/14. Per participar a la convocatòria de subvencions feta pel Patronat de Promoció Econòmica de
la Diputació de Lleida per a actuacions de gestió sostenible de l’energia.
Decret 12/2014. Per participar a la convocatòria de subvencions del Consell Català de l’Esport per
actuacions urgents en equipaments esportius.
Intervencions:
Sra. Elisabeth Sanabria. Quines actuacions es demanen per als equipaments esportius??
Sr. Marcel Pujol. S’ha demanat l’arranjament dels vestuaris del camp de futbol i l’arranjament de les grades
que provoquem els danys al vestuaris. El problema és que a les grades hi ha filtracions de l’aigua de pluja
que traspassen cap als vestuaris i provoquen danys al sostre d’aquests.
7. Precs i preguntes.
Sra. Elisabeth Sanabria. Suposo que s’ha rebut la carta que la vicepresidenta del Govern de la Generalitat
de Catalunya ha enviat a tots els ajuntaments. S’ha contestat?
Sr. Marcel Pujol. La varem rebre el passat dimecres i en breu la respondrem donant-hi suport i sense
posar cap mena d’inconvenient.
Sr. Josep M. Casals. Compartim el criteri del govern.
Sr. Armengol Vidal. Quin és el deute que té la Generalitat amb el nostre Ajuntament.
Sr. Marcel Pujol. Últimament hem rebut algun que altre ingrés i a data d’avui ens quedaria un deute
pendent de noranta nou mil set-cents nou euros.

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