ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE FEBRER DE 2017
A les vint-i-una hores i quaranta minuts s’han reunit a la Sala d'Actes d’aquest Ajuntament la Corporació
prèvia convocatòria, amb l’assistència dels Srs. Regidors que s’anomenen a continuació:
MERCE PERERA FOLGUERA, JOAN BONCOMPTE SOLÉ, GEMMA BADIA FUSTÉ, JUDHIT MARTÍ
BORDA, ROGER COMELLES VILADRICH i CATERINA PIJUAN FOLGUERA.
Presideix la sessió el Sr. Alcalde, MARCEL PUJOL COLL.
No assisteixen a aquesta sessió i excusen la seva absència els regidors, Srs. Jordi Vicioso Canela i David
Pradas Gené.
Assisteix com a secretària la que ho és de la Corporació, Pepita Goixart Pascual.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, pel que el Sr. Alcalde
declara oberta la mateixa.

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Sotmesa que ha estat a consideració de la Corporació l’acta de la sessió de data trenta de gener de dos
mil disset, 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.
Han estat sol·licitats els següents permisos d’obres:
Exp. 1/17.- C/ Miquel Martí Pol, s/n.
Exp. 2/17.- C/ Lleida, 31
Exp. 5/17.- Plaça Sardana, 7.
Per unanimitat de tots els reunits s’aproven els expedients d’obres relacionats i les liquidacions de l’impost
de construccions de cadascun d’ells.
4. Aprovació del projecte tècnic “Substitució del sistema de control d’una estació de tractament
d’aigua potable i altres adequacions en equipaments annexes”.
Atès que ha estat redactat el projecte bàsic i d’execució per a la “Substitució del sistema de control d’una
estació de tractament d’aigua potable i altres adequacions en equipaments annexes”.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Primer. Aprovar inicialment el projecte tècnic i d’execució per a la “Substitució del sistema de control d’una
estació de tractament d’aigua potable i altres adequacions en equipaments annexes” redactat per
l’enginyer tècnic industrial Sr. Ramon May Calvet.
Segon. Sotmetre aquest projecte a informació pública, amb la publicació al BOP, al tauler d’anuncis i
pàgina web municipal, per tal que, en el termini de 30 dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria
d’aquesta corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents. Transcorregut el termini indicat sense
haver-se’n formulat cap, l’acord adoptat restarà aprovat definitivament sense necessitat de posterior acord.
1

Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
5. Acord d’adhesió al manifest de la Plataforma Canal Viu.
Atès que en data 11 de març de 2016 es va constituir la Plataforma Canal Viu, per tal de vetllar per la
defensa de les arbredes del canal d’Urgell i entorn, i fer una proposta d’adhesió a un manifest per tal de
sumar entitats i associacions.
Es proposa l’adopció del següent acord:
Adherir-nos al manifest de la Plataforma Canal Viu en defensa de les arbredes del canal d’Urgell i entorn,
que es transcriu a continuació.
“Davant el futur incert de les zones arbrades del canal d'Urgell i el seu entorn, les entitats i associacions
que encapçalen aquest manifest declaren que:
1. Cal reivindicar el valor paisatgístic, ambiental i patrimonial de la vegetació de ribera dels cursos d’aigua
que travessen la plana urgellenca i, per extensió, de tota la plana de Lleida. A més de les banquetes, els
rius i torrents naturals: el Corb, el Sió, l’Ondara, la Femosa, el Set, etc. També cal tenir en compte les
arbredes que es troben a l’entorn del canal, ja sigui vorejant camins o carreteres.
2. Cal fer compatible el principal servei dels Canals d'Urgell, el reg i el subministrament a la plana d'Urgell,
amb els usos lúdics, culturals, paisatgístics i ambientals de les banquetes arbrades.
3. Cal declarar les banquetes arbrades que encara es conserven en el canal d'Urgell i les diferents
sèquies, així com els boscos de ribera dels nostres rius i desguassos, o altres arbredes de l’entorn, com
ÀREES D’INTERÈS NATURAL i, segons el cas, com a Bé Cultural d’interès Local (a cada municipi) o Bé
Cultural d’interès Nacional (en el seu conjunt), amb la finalitat de protegir-les legalment.
4. Cal realitzar estudis d’avaluacions d’impacte ambiental prèviament a qualsevol intervenció o explotació
de l’arbrat de les banquetes, així com a l’aplicació de mesures correctores per a reduir-ne els possibles
impactes.
5. Cal que les institucions locals, comarcals i nacionals destinin recursos i esforços per a la promoció
turística i la conservació d’aquests espais naturals.”
Proposta que es aprovada per unanimitat de tots els reunits.
6. Decrets d’alcaldia.
S’assabenta a la Corporació dels Decrets d’alcaldia següents:
1 i 2/17.- Inici d’expedient i contractació de serveis per a estudi geotècnic amb l’empresa G3
Desenvolupament Territorial SL dels Omells de Na Gaia.
3/17.- Concessió d’una targeta d’aparcament per a persones amb minusvalia.
4/17.- Aprovació de l’expedient de contractació del subministrament que s’especifica en el projecte tècnic i
d’execució “ Adequació i millora d’una estació de tractament d’aigua potable i del sistema de tractament
d’unes piscines municipals” mitjançant procediment obert i tramitació simplificada, i aprovació del plec de
condicions.

7. Precs i preguntes.
No es formula cap prec ni pregunta.
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, del que com a secretària en dono fe.
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