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AJUNTAMENT
DE
PRATS I SANSOR
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Acta de la sessió extraordinària núm.: 5/2017
Dia: 1 de juny del 2017
Hora de començament: 20,00 h.

Hora d'acabament: 22,00 h.

Lloc: Sala d'Actes de l'Ajuntament de Prats i Sansor

ASSISTENTS
Hi assisteixen:
Jordi Rosell Ginesta, Alcalde-President
Joan Roig Roca, Regidor
Maria Estel Valverde Company, regidora
Salvador Gilabert Masqué, Secretari
Regidor ha excusat la seva assistència
Agustí Picas Martell, 2n Tinent Alcalde
Jordi Carbonell Palou, 1r Tinent Alcalde

ORDRE DEL DIA
1.- Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2.- Llicències d'obres i expedients urbanístics:
- 15/2017, adequació capacitat
- 8/2017, devolució aval
- 16/2017, cèdula urbanistica
3.- Llicències primera ocupació
4. Aprovació Pla Seguretat i Salut C/Rocs-Sant Serni
5.- Aprovació Comissió Especial Comptes
6.- Aprovació inicial padrons escombraries-cementiri
7.- Aprovacio adquisició directa terreny
8.- Altres assumptes i escrits rebuts:
- acta medi ambient
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- programació festa major
- material menjador escolar
- modificació grup municipal
9.- Assumptes sobrevinguts
10.- Relació despeses-ingressos: març- abril
11.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Com que hi ha quòrum suficient perquè la celebració de l’acte sigui vàlida, la presidència del Sr. Alcalde
obre la sessió donant pas tot seguit a la deliberació i a la resolució, si s’escau, dels assumptes inclosos
en l’Ordre del dia assenyalat.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
L’Alcaldia proposa l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària 4/2017 del 20.04.2017 i pregunta als
membres del Ple si tenen alguna esmena a fer a l’acta o a formular alguna observació, l’esborrany de la
qual els ha estat tramès juntament amb la convocatòria de la present sessió.
L’acta s'aprova per unanimitat dels membres de la corporació assistents.

2.- LLICÈNCIES D'OBRES I EXPEDIENTS URBANÍSTICS:
- 8/2017, DEVOLUCIÓ AVAL RUNES
En la llicència municipal d’obres 8/2017 es va dipositar un aval per import de 150 euros com a garantía
de l`entrega de runes a gestor autoritzat.
Per part dels interessats s’ha aportat la corresponent certificació tècnica de l’empresa on consta
acreditat les entrades al dipòsit de runes de Prullans.
El tècnic municipal informa favorablement la devolució de l’aval de runes en data 12.05.2017
Per tot això, s’acorda la devolució de l’aval bancari per import de 150 euros mitjançant transferència
bancària a Francisco Sivera Lopez.
- 15/2017, ASSABENTAT COMUNICACIO
Per part del Departament de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en escrit del dia 24.04.2017,
ens comunica el canvi de titularitat i la propietat de l’explotació per a la pràctica eqüestre Hipica Prats,
SL (marca oficial 5850AO) i per adequar la capacitat equina d’aquesta explotació a la del nou PGDR.
Vist l’informe del tècnic municipal del dia 28.04.2017
El Ple Corporatiu, acorda, per unanimitat dels seus membres, i fent ús de les seves atribucions:
Primer.- Fer constar davant els interessats que l’Ajuntament de Prats i Sansor es dóna per assabentat
de la documentació presentada pel DARP.
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Segon.- L’activitat s’exercirà, de conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la
documentació tècnica i administrativa aportada pel propi interessat davant del DARP i l’Ajuntament, i a
les condicions establertes en les llicències i autoritzacions concedides, sens perjudici del dret de
propietat i de tercers.
Tercer.- Aquesta comunicació porta implícit el reconeixement administratiu del dret que declareu i us
faculta per al seu exercici des del dia en què ha estat presentada, sota la vostra exclusiva
responsabilitat i/o las dels tècnics que han lliurat les certificacions favorables, i sens perjudici de les
facultats de comprovació, control i inspecció que l’Ajuntament té atribuides.
Quart.- La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o
document que incorporeu o acompanyeu a la comunicació, determinarà que la mateixa no sigui
jurídicament eficaç i, consegüentment, la impossiblitat que exerciteu el dret declarat des del moment en
què es tingui constància d’aquestes circumstàncies. Tot això sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives en què pugeu incórrer.
Cinquè.- Advertir que en cas de incompliment es pot precedir a incoar expedient sancionador i a
imposar multes coercitives.
- 16/2017, CEDULA URBANISTICA
Es dona compte al Ple la redacció de la cèdula urbanística referent a la qualificació urbanística de la
finca situada a la parcel·la núm.: 376 de la Urb. El Pla, la qual s’emet a l’amparament de l’article 105 del
Decret Legislatiu 1/2010 del text refós de la Llei d’Urbanisme.
-18/2107, HABITATGE US TURISTIC
1. En data 06.03.2017 ha tingut entrada al Registre general una comunicació de l’activitat innòcua de
activitat habitatge d’ús turístic ubicada al Carrer Torre d’Eina, Urbanització El Pla, 110 ( a la parcel·la
cadastral núm.: 5507910DG0950N0001XR ).
2. El tècnic municipal informa favorablement la documentació de la sol·licitud de comunicació de
l’activitat que s’ha aportat:
-

declaració responsable del promotor de l’activitat
cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
certificat habitabilitat de segona ocupació
comunicació prèvia d’inici de l’activitat

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 52.3 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
disposa la documentació que s’ha d’acompanyar a la comunicació de l’activitat.
2. D’acord amb les previsions del Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús
turístic, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i la Llei 13/2002, de turisme de
Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament, fent ús de les atribucions legals que li corresponen, acorda:
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Primer.- Donar-se per assabentat que, amb efectes de 06.03.2107, MANUEL ARREY OLIVER, amb
NIF 37651252E, començarà a exercir legítimament l’activitat d’habitatge d’ús turístic situat a al Carrer
Torre d’Eina, Urbanització El Pla, 110 ( a la parcel·la cadastral núm.: 5507910DG0950N0001XR ), en
virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació, amb el compliment
de les següents condicions:
a) D’acord amb el que estableix el Decret 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, s’aplica
el règim d’intervenció de les activitats econòmiques innòcues i per tant, cal complir tots els requisits tècnics
i administratius establerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat, disposar d’un
certificat tècnic justificatiu de complir-los i comprometre’s a mantenir-ne el compliment durant la vigència de
l’exercici de l’activitat, i per tant, a utilitzar correctament l’activitat d’acord amb la cèdula d’habitabilitat, la
seva conservació i controls d’acord amb les disposicions sectorials vigents.
b) disposar de cèdula d’habitabilitat i de llicència de primera ocupació, si s’escau, i està al corrent de les
obligacions tributàries amb el municipi.
c) L’habitatge ha de complir les condicions tècniques, higièniques i de qualitat exigibles i està suficientment
moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la correcta prestació del servei d’allotjament en relació
amb la totalitat de places de què disposin.
d) L’habitatge ha de complir les Condicions de Prevenció i Seguretat en cas d’Incendi en els Habitatges
destinats a Allotjament Turístic (SP137:2017)
e) S’ha de disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil
f) Es facilitarà als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d’una tercera
persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l’activitat
d’habitatge d’us turístic.
g) Es disposarà d’un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
h) S’ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació.
i) S’exhibirà en un lloc visible i fàcilment copsable, a l’interior de l’habitatge un rètol informatiu on s’hi indiqui:
la disponibilitat de fulls de reclamació/denúncia, el número de telèfon de contacte per a consultes o
incidències i el número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
j) L’activitat d’habitatge d’ús turístic ha de ser compatible amb l’ordenació d’usos del sector on es troba,
d’acord amb planejament urbanístic de Prats i Sansor. En el cas de divisió horitzontal, que els estatuts de
la comunitat no prohibeixen ni limiten la destinació de l’habitatge a l’ús turístic. La destinació d’un habitatge
a l’ús turístic no és possible si està prohibit per l’ordenació d’usos del sector on es trobi, o limitada pels
estatus de la comunitat d’edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, de conformitat amb l’article
553-11 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals.
k) La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari/ària al·legar-ne la condició de domicili als efectes
d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents.
l) Els habitatges d’ús turístic es cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances.
m) El titular registrarà les persones usuàries allotjades i remetrà a la Direcció General de la Policia, per mitjans
telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen..
n) S’haurà d’autoliquidar l’impost sobre estades en establiments turístics davant la Generalitat de Catalunya

Segon.- L’activitat s’exercirà, de conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la
documentació aportada pel propi interessat, sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
Tercer.- Aquesta comunicació porta implícit el reconeixement administratiu del dret que declareu i us
faculta per al seu exercici des del dia en què ha estat presentada, sota la vostra exclusiva
responsabilitat i/o dels tècnics que han lliurat les certificacions favorables, i sens perjudici de les
facultats de comprovació, control i inspecció que l’Ajuntament té atribuïdes.
Quart.- La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o
document que incorporeu o acompanyeu a la comunicació, determinarà que la mateixa no sigui
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jurídicament eficaç i, consegüentment, la impossibilitat que exerciteu el dret declarat des del moment en
què es tingui constància d’aquestes circumstàncies. Tot això sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives en què pugueu incòrrer.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i inscriure l’esmentada activitat en el Registre
municipal d’activitats i comunicar-ho a la Direcció General de Turisme de la Generalitat per a la seva
inscripció en el registre de turisme.
-19/2107, LLICÈNCIA OBRES
Vista la sol.licitud de XAVIER RIGOLA CANAL de llicència municipal d'obres per fer un forat al jardí per
la ubicació d’una cuba de propà d’un habitatge situat a Prats i Sansor, a la Urb El Pla, 79 ( parcel·la
cadastral ( 5507910DG0950N0001XR ), i vist l'informe favorable de l'Arquitecte Municipal.
La legislació aplicable a aquest cas ve determinada pels articles 71 i següents del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals; el DL 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per Llei 3/2012, de 22 de febrer;
els concordants del Decret 305/2006, de 18 de juliol, d’aprovació del Reglament de la Llei d’urbanisme;
el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat
urbanística; la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració
de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i l’impuls de l’activitat econòmica; les disposicions
del Pla d’Ordenació Urbanistica Plurimunicipal de La Cerdanya POUPM; la resta de l’ordenament
urbanístic d’aplicació general; el text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de
març i les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres i de la taxa
de llicència urbanística
Per tot això, i d’acord amb l’informe-proposta favorable del tècnic municipal, i fent ús de les atribucions
que em confereix la legislació vigent, acordo:
Primer.- Atorgar a XAVIER RIGOLA CANAL la llicència municipal d'obres per fer un forat al jardí per la
ubicació d’una cuba de propà d’un habitatge situat a Prats i Sansor, a la Urb El Pla, 79 ( parcel·la
cadastral ( 5507910DG0950N0001XR ), i amb compliment de les següents condicions generals i
especials:
-

L’abast de la llicència és únicament per fer el forat al jardí, per tal d’ubicar-hi la cuba de gas.
Caldrà aportar el projecte global de la instal·lació de gas per tramitar l’expedient ambiental i
urbanístic, en el termini de quinze dies.
Es compliran les normatives vigents i concurrents a l’actuació proposada, i tantmateix, els
interessats hauran de disposar de les autoritzacions de les administracions o particulars que
puguin correspondre.

Segon.- Les obres s’executaran complint estrictament la sol·licitud presentada en data 25.05.2017 i les
condicions especials i observacions indicades en l’ informe del Tècnic Municipal del dia 25 de maig del
2017, el qual s’adjunta a la present llicència i que s’incorporen com a part dispositiva, i sota la direcció
del tècnic que figuri en l’expedient, si així s’ha requerit per les característiques de l’obra.
Tercer.- La present llicència s'atorga salvaguardant el dret de propietat i sens perjudici del de tercer i
d’acord amb les previsions de l’article 15 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
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Quart.- Es pendran les mesures de protecció, seguretat i senyalització suficients, d’acord amb les
disposicions reglamentàries vigents i demés normes complementàries, per evitar danys a tercers i
accidents de qualsevol mena a les persones o coses de la via pública.
Cinquè.- El constructor de l’obra, estarà inscrit en el Registre d’Empreses acreditades de la Generalitat
de Catalunya, d’acord amb les normatives vigents (REA).
Sisè.- Aprovar la valoració provisional d’obres, a regularitzar a final de l’obra, segons l’article 140 de la
llei 39/1988 reguladora de les hisendes locals, per un import de 1.500 euros. En concepte de l’impost de
construccions, instal·lacions i obres, segons liquidació provisional aprovada i practicada, d’acord amb el
pressupost visat presentat, es devengarà la quantitat de 60.- euros.
Setè.- En concepte de la taxa per llicència urbanística, segons liquidació definitiva, aprovada i
practicada, es devengarà la quantitat de 7,50.- euros.
Vuitè.- Per tal de garantir que els enderrocs, la runa i els residus de la construcció produïts es
gestionaran complint les determinacions del Decret 210/1994, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció, es deixarà una garantia per import de 150 euros.
Novè.- El termini per iniciar les obres s’estableix en un any, i per acabar-les en tres anys, a partir de la
data de la notificació de la llicència al promotor d’aquesta. Es produirà la caducitat de la llicència si
s’ultrapassen els terminis esmentats tant per començar com per acabar les obres. En quan a la
caducitat es tindrà en compte el que disposa l’article 37 i 38 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. En quant a les pròrrogues o petició de
nova llicència es tindrà en compte el que disposa l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010 del text refós
de la llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
Desè.- Comunicar aquest acord a l’interessat, fent constar que aquesta notificació té els efectes legals
de llicència municipal d’obres.
-

17/2107, HABITATGE ÚS TURÍSTIC

En data 26.05.2017 ha tingut entrada al Registre general una comunicació de l’activitat innòcua de
activitat habitatge d’ús turístic ubicada al carrer Urbanització El Pla, 95 ( a la parcel·la cadastral núm.:
5605109DG0950S0001DS ).
El tècnic municipal informa favorablement la documentació de la sol·licitud de comunicació de l’activitat
que s’ha aportat:
-

declaració responsable del promotor de l’activitat
certificat energètic
certificat habitabilitat de segona ocupació
còpia cèdula habitabilitat
comunicació prèvia d’inici de l’activitat

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 52.3 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
disposa la documentació que s’ha d’acompanyar a la comunicació de l’activitat.
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2. D’acord amb les previsions del Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d’ús
turístic, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge i la Llei 13/2002, de turisme de
Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament, fent ús de les atribucions legals que li corresponen, acorda:
Primer.- Donar-se per assabentat que, amb efectes de 26.05.2107, SHEEP WOOL, SL, amb NIF
B5996713, començarà a exercir legítimament l’activitat d’habitatge d’ús turístic situat a al Carrer
Urbanització El Pla, 95 ( a la parcel·la cadastral núm.: 5605109DG0950S0001DS ), en virtut de la
comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta corporació, i amb el compliment de les
següents condicions:
a) D’acord amb el que estableix el Decret 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat i dels governs de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, s’aplica
el règim d’intervenció de les activitats econòmiques innòcues i per tant, cal complir tots els requisits tècnics
i administratius establerts per la normativa vigent per accedir a l’exercici de l’activitat, disposar d’un
certificat tècnic justificatiu de complir-los i comprometre’s a mantenir-ne el compliment durant la vigència
de l’exercici de l’activitat, i per tant, a utilitzar correctament l’activitat d’acord amb la cèdula d’habitabilitat,
la seva conservació i controls d’acord amb les disposicions sectorials vigents.
b) disposar de cèdula d’habitabilitat i de llicència de primera ocupació, si s’escau, i està al corrent de les
obligacions tributàries amb el municipi.
c) L’habitatge ha de complir les condicions tècniques, higièniques i de qualitat exigibles i està suficientment
moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la correcta prestació del servei d’allotjament en relació
amb la totalitat de places de què disposin.
d) L’habitatge ha de complir les Condicions de Prevenció i Seguretat en cas d’Incendi en els Habitatges
destinats a Allotjament Turístic (SP137:2017)
e) S’ha de disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil
f) Es facilitarà als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d’una tercera
persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l’activitat
d’habitatge d’us turístic.
g) Es disposarà d’un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
h) S’ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació.
i) S’exhibirà en un lloc visible i fàcilment copsable, a l’interior de l’habitatge un rètol informatiu on s’hi indiqui:
la disponibilitat de fulls de reclamació/denúncia, el número de telèfon de contacte per a consultes o
incidències i el número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
j) L’activitat d’habitatge d’ús turístic ha de ser compatible amb l’ordenació d’usos del sector on es troba,
d’acord amb planejament urbanístic de Prats i Sansor. En el cas de divisió horitzontal, que els estatuts de
la comunitat no prohibeixen ni limiten la destinació de l’habitatge a l’ús turístic. La destinació d’un habitatge
a l’ús turístic no és possible si està prohibit per l’ordenació d’usos del sector on es trobi, o limitada pels
estatus de la comunitat d’edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal, de conformitat amb l’article
553-11 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets
reals.
k) La condició d’habitatge d’ús turístic impedeix al propietari/ària al·legar-ne la condició de domicili als efectes
d’impedir-hi l’actuació inspectora de les autoritats competents.
l) Els habitatges d’ús turístic es cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per estances.
m) El titular registrarà les persones usuàries allotjades i remetrà a la Direcció General de la Policia, per
mitjans telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen..
n) S’haurà d’autoliquidar l’impost sobre estades en establiments turístics davant la Generalitat de Catalunya

Segon.- L’activitat s’exercirà, de conformitat amb els termes i condicions que es desprenen de la
documentació aportada pel propi interessat, sense perjudici del dret de propietat i de tercers.
Tercer.- Aquesta comunicació porta implícit el reconeixement administratiu del dret que declareu i us
faculta per al seu exercici des del dia en què ha estat presentada, sota la vostra exclusiva
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responsabilitat i/o dels tècnics que han lliurat les certificacions favorables, i sens perjudici de les
facultats de comprovació, control i inspecció que l’Ajuntament té atribuïdes.
Quart.- La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o
document que incorporeu o acompanyeu a la comunicació, determinarà que la mateixa no sigui
jurídicament eficaç i, consegüentment, la impossibilitat que exerciteu el dret declarat des del moment en
què es tingui constància d’aquestes circumstàncies. Tot això sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives en què pugueu incòrrer.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i inscriure l’esmentada activitat en el Registre
municipal d’activitats i comunicar-ho a la Direcció General de Turisme de la Generalitat per a la seva
inscripció en el registre de turisme.

3.- LLICÈNCIES PRIMERA OCUPACIÓ
4.- APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT
ANTECEDENTS:
En data 13.03.2017 es va formalitzar el contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte
“Arranjament, pavimentació i serveis del Carrers dels Rocs i Sant Serni” a l’empresa Infraestructures
Trade, SL, d’acord amb l’adjudicació de data 16.02.2017.
Per part de l’empresa contractista es presenta el Pla de seguretat i salut per l’execució de les obres de
conformitat amb l’estudi de seguretat i salut que consta com annex al projecte.
Per part del Coordinador de seguretat i salut de les obres s’ha emès informe favorable a l’aprovació del
document tècnic, proposant que caldrà disposar a l’obra d’un llistat de trucades en cas d’accident, i
tantmateix, de les companyies de serveis en cas d’incident. Aquest quadre es col·locarà en obra en un
lloc visible i serà d’obligat compliment que tots els treballadors de l’obra coneguin la seva existència.
FONAMENTS DE DRET:
La legislació aplicable és la següent:
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat
i salut a les obres de construcció.
c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició Addicional segona
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic, és el Ple de la Corporació. En aquest cas però per raons d’urgència en la
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celeritat i simplificació del procediment i execució de l’obra, serà l’Alcalde, d’acord amb l’article 53.1k)
del TRLMRLC, donant compte al Ple en la primera sessió que es convoqui per a la seva ratificació.
Per tot l’exposat, resolc:
Primer.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de Seguretat i salut per l’execució de les obres incloses en
el projecte “Arranjament, pavimentació i serveis del Carrers dels Rocs i Sant Serni” presentat per
l’empresa contractista Infraestructures Trade, SL redactat pel Sr. Javier Cabezudo Campillo.
Segon. Notificar aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de Seguretat perquè, alhora,
en faci la preceptiva comunicació a l’autoritat laboral.
Prats i Sansor, 9 de maig del 2017
L'Alcalde
Jordi Rosell Ginesta

5.- APROVACIÓ COMISSIÓ ESPECIAL COMPTES 2016
ACTA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
DE L’AJUNTAMENT DE PRATS I SANSOR
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Prats i Sansor, a les 19,30 hores, del dia 1 de juny del 2017, es
reuneix la Comissió Especial de Comptes, amb els següents assistents i/o absents:
-

President : Jordi Rosell Ginesta
Regidor: Juan Roig Roca
Regidor: Jordi Carbonell Palou, absent
Regidor: Agusti Picas Martell, absent
Regidor: Estel Valverde Company
Secretari: Salvador Gilabert Masqué

Essent l'únic punt que figura a l'ordre del dia la rendició per part de l'Alcaldia dels comptes
corresponents a l'exercici de 2016, s'inicia la sessió examinant tots els assistents el Compte General,
que comprèn el pressupost de l'Ajuntament, i analitzant detingudament les consignacions
pressupostades, els ingressos i pagaments realitzats i els seus justificants.
A la vista de tota la documentació presentada, que comprèn entre altres comptes i estats, el balanç de
situació a 31 de desembre de 2016, el compte de resultats, la liquidació del pressupost, l'estat
demostratiu de drets a cobrar i obligacions a pagar procedents de pressupostos tancats, el romanent de
Tresoreria, el romanent de crèdit, l'estat del deute, el resultat pressupostari.
Vistos els comptes generals de 2016, considerant complerts tots els tràmits legals en la rendició dels
mateixos o considerants també que, en quant a la liquidació dels pressupostos, queden degudament
justificades totes les partides de despeses i ingressos per mitjà dels documents que l'acompanyen i que
es consideren legítims i que en l'execució del pressupost s'ha observat el contingut de les bases
d'execució del mateix.
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La Comissió de Comptes, per unanimitat, acorda informar favorablement el Compte General de l'exercici
de 2016 i considera que es pot procedir a la seva exposició pública, juntament amb el present informe,
tal i com disposa els articles del Reial decret legislatiu 2/04, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei 39/1988, reguladora de les hisendes locals.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió, i jo, el secretari, en dono fe,
juntament amb la signatura de tots els assistents.
En dono fe. Prats i Sansor, 1 de juny del 2017

6.- APROVACIO INICIAL PADRONS ESCOMBRARIES-CEMENTIRI
1.- Aprovació Padrons escombraries 2017
Primer.- Aprovar els següents padrons fiscals corresponents a l'exercici de 2017:
-

taxa de recollida d'escombraries

PLEC DE CARRECS que es formula a la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, pels conceptes i anys que es detallen:
4 altes
1 baixes
37 canvis titulars
Núm. de rebuts
565

Concepte tributari

Taxa recollida escombraries

Any

Import

2017

37.199,00€

El present plec de càrrecs ascendeix a la quantitat d’euros : TRENTA-SET MIL CENT NORANTA-NOU
EUROS
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 BOP, i estan a disposició dels interessats a la secretaria de l'Ajuntament en hores
d'oficina.
Tercer.- Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei General Tributària i l'article 17 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de les Hisendes Locals, es notifica col.lectivament la
present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciósadministratiu, davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
de la finalització del termini d'exposició al públic dels padrons fiscals.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat presumptament si transcorre un mes des de la seva
interposició sense que es notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de reposició es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en
el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació de l'acord resolutori del recurs de
reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de l'endemà
del dia en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat pressumptament.
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Tot això, d'acord amb l'establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es
considera oportú.
2.- Aprovació padrons cementiri 2017
Primer.- Aprovar els següents padrons fiscals corresponents a l'exercici de 2017:
-

taxa de manteniment del cementiri

PLEC DE CARRECS que es formula a la Diputació de Lleida, a través de l’Organisme de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, pels conceptes i anys que es detallen:

Núm. de rebuts
87

Concepte tributari
Taxa manteniment cementiri

Any
2017

Import
261,88 €

El present plec de càrrecs ascendeix a la quantitat d’euros : DOS-CENTS SEIXANTA-UN AMB
VUITANTA-VUIT EUROS.
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 BOP, i estan a disposició dels interessats a la secretaria de l'Ajuntament en hores
d'oficina.
Tercer.- Atès el que disposen els articles 124.3 de la Llei General Tributària i l'article 17 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de les Hisendes Locals, es notifica col.lectivament la
present resolució, contra la qual es podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciósadministratiu, davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà
de la finalització del termini d'exposició al públic dels padrons fiscals.
L'esmentat recurs s'entendrà desestimat presumptament si transcorre un mes des de la seva
interposició sense que es notifiqui la seva resolució. Contra la desestimació del recurs de reposició es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en
el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació de l'acord resolutori del recurs de
reposició; i si no es notifiqués cap acord resolutori, en el termini de 6 mesos a comptar des de l'endemà
del dia en què el recurs de reposició s'hagi d'entendre desestimat pressumptament.
Tot això, d'acord amb l'establert pels articles 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs si es
considera oportú.

7.- APROVACIO ADQUISICIÓ TERRENY
ACORD DEL PLE D’APROVACIO DE L’ADQUISICIÓ
Per Resolució de l’Alcaldia, de data 2 de febrer de 2017 es va iniciar l’expedient per a l'adquisició
directa a títol onerós de l'immoble ubicat a Plaça La Font, 1 (A) amb referència cadastral
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4212807DG0941S0001HW d'aquesta localitat, propietat de Anna Maria Cosp Ribot, en el qual
l’ajuntament està interessat per a ubicar determinats serveis.
En data 17 de febrer de 2017 els serveis tècnics municipals han emès informe favorable, en el qual
realitza la preceptiva taxació pericial, exposant les causes justificatives per a procedir a l'adquisició
directa del bé: la pecularietat de l’inmoble ( la seva situació cèntrica i colindant a l’edifici de les
dependències de l’Ajuntament ) i les necessitats del servei i ús públic a satisfer (ampliació de l’edifici de
l’Ajuntament, sala de plens, despatx pels tècnics i grups politics i/o regidors, instal·lació de l’ascensor
pel compliment de la normativa vigent, utilització del espai com a petit parquing municipal, possibilitat de
destinar una part de l’espai a magatzem municipal, descongestionar la zona de la possibilitat de
construir habitatges de promoció privada, etc ) .
Així mateix, en data 16 de març del 2017, el secretari – interventor ha emès informe favorable en relació
a l’adquisició directa de l’esmentat immoble i ha informat que existeix dotació pressupostària suficient
per atendre el pagament del preu del contracte i dels impostos i de les despeses previstes d’escriptura i
inscripció al Registre de la Propietat.
L'expedient s'ha tramitat conforme al procediment establert als articles 30 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i 206.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
havent-se sol·licitat al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat en data
23.03.2017 l'informe previ a la resolució definitiva.
En data 16 de maig de 2017 s’ha rebut l’informe favorable de la Directora General de la Direccio
General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
La competència per acordar l'adquisició correspon al Ple ja que la valoració del bé supera el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost, de conformitat amb la disposició addicional segona del Decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Per tot això, el Ple, per majoria absoluta, ACORDA:
1r. Adquirir a títol de compravenda l'immoble ubicat a Plaça La font, 1 (A) amb referència cadastral
4212807DG0941S0001HW que té una superfície cadastral de 667 m2, propietat de la senyora Ana
Maria Cosp Ribot i amb les següents dades registrals:
Urbana: Parte de la casa llamada Cal Nunchu, porche llamado Fora y Era de Dalt, sita en la Plaza de la
Font, numero uno, del termino de Prats i Sampsor. Tiene una superficie de seiscientos cincuenta y ocho
metros cuadrados. Linda: al frente, Sur, con Plaza La Font; por su espalda o fondo, Norte, con Don José
Genebat; por la izquierda, Poniente, con parte de finca segregada, registral 750 de Doña Maria Cosp
Ribot; y a Oriente, con huerto segregado, registral 758, de Don Toribio Gasch.
Inscrita en el Registro de la Propiedad La Seu Urgell, al tomo 1259, libro 32, folio 190, finca registral
número 639, inscripción 6ª, Codigo Registral Unico: 25005000185237
2n. Autoritzar i disposar del crèdit de 235.000 euros, amb càrrec a la partida 450.600.00 del pressupost
municipal vigent per atendre el pagament del preu de la compravenda acordada i per atendre el
pagament dels impostos i de les despeses d'escriptura i inscripció en el Registre de la Propietat.
3r. Facultar l’alcalde perquè procedeixi a signar en nom d’aquest Ajuntament tots els documents públics
i privats necessaris per a l’execució dels presents acords.
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4rt. Notificar aquest acord a la Sra. Anna Maria Cosp Ribot, com a venedora, i requerir-la alhora perquè
comparegui davant del notari que se li designi per a l'atorgament de la corresponent escriptura de
compravenda.
5è. Inscriure l'esmentat immoble en el Registre de la Propietat de La Seu d’Urgell i en l'Inventari
Municipal de Béns, un cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.
6è. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa pot interposar-se recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Lleida en el termini de 2 mesos a comptar de
l’endemà de la notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva notificació.

8.- ALTRES ASSUMPTES-ESCRITS
-

Acta. Es dona compte al Ple de l’informe-denuncia de Patrulla Seprona Puigcerdà comunicant un
dipòsit o espai o s’han abocat runes de la construcció i altres tipus, la qual cosa suposa unes
possibles infraccions de les normatives vigents.

-

Canvi denominació grup municipal.

A L’IL·LM. SR. ALCALDE
Els/Les i sotasignats/des JORDI ROSELL GINESTA, AGUSTI PICAS MARTELL, JORDI CARBONELL
PALOU, JOAN ROIG ROCA, MARIA ESTEL VALVERDE COMPANY, en virtut de la nostra condició de
membres de l’Ajuntament de Prats i Sansor, compareixem i com millor s’escaigui en Dret,
MANIFESTEM:
Que, mitjançant el present escrit sol·licitem modificar la denominació del Grup Municipal de
Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT” en base als següents
FETS
PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de Convergència i Unió
obtingué 5 regidors, els quals subscrivim el present escrit.
SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de Convergència i Unió, als
efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos per la normativa aplicable.
TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de forma explícita la
voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es troba en fase de liquidació.
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QUART.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar un acord de
transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la desenvoluparia la nova força política, el Partit
Demòcrata Europeu Català “PDeCAT”.
Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a:
•

Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

•

Els articles 50 i 51 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

•

Els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les candidatures electorals,
el nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les coalicions electorals i federacions de
partits, i que aquestes puguin finalitzar al llarg del mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els
òrgans competents, respectivament, sense penalitzar als partits polítics que les integrin.
Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap regulació que impedeixi
modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit, no es diu tampoc que els grups
polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els partits, federacions, etc. pels quals varen
concórrer els seus membres a les eleccions.
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una altra que no es
correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la qual es van presentar com a
candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit la federació de Convergència i Unió, formació a
través de la qual ens vam presentar, està en un procés de dissolució, i l’acció política de Convergència
Democràtica de Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu Català,
el que justifica la legitimitat del canvi de denominació sol·licitat.
SEGON.- El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups Municipals existents al
no ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit per tots els membres del grup municipal.
Per l’anterior,
DEMANEM:
1.- Que, es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per fetes les anteriors manifestacions,
s’admetin, i en els seus mèrits s’acordi modificar la denominació de Grup Municipal de Convergència i
Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT”.
2.- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal.
Prats i Sansor, 9 de febrer de 2017.
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-

Programació festa major i estiu. Es comenta les diferents reunions amb els representants
musicals per confeccionar la festa major i els actes de l’estiu.

-

Adquisició material menjador escolar. Es comenta la necessitat de adquirir un forn pel curs vinent
i de la petició del nou mestre en les condicions del pis antic del mestre. S’acorda ensenyar-lo però
sense cap compromís. No es determinen les condicions.

- Pla d'ajuts per a consultoris mèdics locals, 2017
Diputació de Lleida 2017
1.Títol de l'actuació DESPESES DE FUNCIONAMENT DEL CONSULTORI MEDIC DE PRATS:
TELEFONIA, INTERENT, ENLLUMENAT, CALEFACCIO, MANTENIMENTS, NETEJA
2. Quadre resum de la demanda:
Pressupost: 7.060,47
Ajut sol·licitat: 5.882,00
3. Declaració:
a. Que les dades que es contenen en aquest document i annexos es corresponen a les previsions fetes
fins a la data.
b. Que en el supòsit que la previsió de finançament tingui variacions es compromet a comunicar-les a
aquesta entitat
c. Que el/la sol·licitant està al corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat
Social i de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida. Alhora autoritza a la Diputació
de Lleida perquè demani les certificacions acreditatives per tal de comprovar aquest extrem.
d.Que accepta la subvenció que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar la Diputació de
Lleida, les condicions que se li puguin derivar de l’acord d’atorgament, així com l’obligació de justificar la
realització de l’activitat.
e.Que el sol·licitant, o en el seu cas, la persona jurídica o l'administració pública a la qual representa, no
té cap causa de prohibició per percebre subvencions de la Diputació de Lleida.
f. Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya.
4. Petició:
Que d'acord amb les Bases específiques per la concessió d'ajuts als ens locals per al funcionament i
administració dels
consultoris mèdics locals, publicades al BOP número 59, de 28 d'abril de 2012, i a la vista de la
documentació que
s'adjunta, demana que li sigui atorgat l'ajut per a realitzar l'activitat detallada en l’annex d’aquesta
sol·licitud.

9.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

10.- RELACIO DESPESES-INGRESSOS
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Es dóna compte al Ple Corporatiu de la relació d’ingressos i despeses realitzades durant el mes de abrilmaig, aprovades i autoritzades per l’Alcaldia, en virtud de les seves atribucions i competències
atorgades per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
modificat per la Llei 11/1999 de 21 d’abril. El Ple Corporatiu es dóna per assabentat i la seva
conformitat.
19/04/2017

OBRES

AVAL COMUNITAT PROPIETARIS S'ALGUER

150,00

772.025,75

19/04/2017

TESORO PUBLICO

DISTRIBUCIÓ QUOTES PROVINCIALS I.A.E.

105,74

772.131,49

19/04/2017

CAPRABO S.A.

INGRES FACTURA DUPLICADA

54,69

20/04/2017

HISENDA

IVA MODEL 303 1TRIMESTRE 2017

315,00

771.871,18

20/04/2017

HISENDA

IRPF MODEL 111 1 TRIMESTRE 2017

2.138,42

769.732,76

20/04/2017

FORNELL CONSULTORS SL

QUOTA ASSESSORAMENT I COMPTABILITAT

650,25

769.082,51

20/04/2017

FERRER OJEDA CORREDUR

ASSEGURANÇA POLISSA DANYS AJUNT

734,67

768.347,84

21/04/2017

CONSORCI LOCALRET

QUOTA 2017

100,00

768.247,84

21/04/2017

MONTSERRAT GONZALEZ

MATERIAL AGUTZIL ( PINTURES )

27,50

768.220,34

21/04/2017

ISIDRE CRISTOFOL BOM

DESMONTAR ADORNOS NADAL DIVERSOS

174,24

768.046,10

21/04/2017

ISIDRE CRISTOFOL BOM

ARREGLAR FAROLA TRENCADA C/ SANT SE

1.325,56

766.720,54

21/04/2017

CHE

CANON CONTROL DE " VERTIDOS" 2016

26,40

766.694,14

21/04/2017

CONSELL CHE

CANON CONTROL ABOCAMENTS 2016

959,84

765.734,30

21/04/2017

SERVEIS VIALS DEL VALLES

PILONA FERRO DAVANT AMBULATORI

199,69

765.534,61

22/04/2017

VEGA ECOLOGIAL SL

ABONAMENT FACTURA CÀRREC ERRONI

199,69

772.186,18

765.734,30

26/04/2017

OAGRTL

ENTREGA A COMPTE ABRIL

19.439,93

785.174,23

26/04/2017

OAGRTL

ENTREGA A COMPTE 1º TRIMESTRE 2017

36.847,16

822.021,39

27/04/2017

NOMINES

NOMINES ABRIL 2017

27/04/2017

GENERALITAT

ENTREGA A COMPTE ABRIL 2017

28/04/2017

SEGURETAT SOCIAL

28/04/2017

4.453,52

817.567,87

SEGURETAT SOCIAL

245,14

822.368,99

SEGURETAT SOCIAL

SEGURETAT SOCIAL

1.057,60

821.311,39

28/04/2017

SEGURETAT SOCIAL

SEGURETAT SOCIAL

1.173,87

820.137,52

01/05/2017

MOVISTAR

TELEFON FIXE

50,65

820.086,87

01/05/2017

MOVISTAR

TELEFON FIXE

58,85

820.028,02
819.495,13

5.046,26

822.614,13

01/05/2017

ENDESA

AGRUPACIÓ Nº 3149806

532,89

01/05/2017

SALVADOR CREUS

CONTRACTE ANUAL CREMADOR CALEFACC

592,90

818.902,23

01/05/2017

SERTRANS GUERRERO SL

ESCOMBRERIES ABRIL 2017

1.671,21

817.231,02

02/05/2017

BUFETE GONZALO ADVO

HONORARIS 1er. TRIMESTRE 2017

541,04

816.689,98

02/05/2017

DOMENJÓ ARQUITECTES

HONORARIS MES D'ABRIL

577,46

816.112,52

02/05/2017

TALLERS BERTRAN IMBERN

REPARACIO CAMIO AUSA

168,37

815.944,15

02/05/2017

FUSTERIA TEIXIDOR SL

LLOGUER NAU MES DE GENER 2017

02/05/2017

FUSTERIA TEIXIDOR SL

LLOGUER NAU MES DE FEBRER 2017

605,00

817.154,15

02/05/2017

FUSTERIA TEIXIDOR SL

LLOGUER NAU MES DE MARÇ 2017

605,00

817.759,15

03/05/2017

ENGINYERIA CERDANYA

HONORARIS MES D'ABRIL 2017

314,60

817.444,55

04/05/2017

MAGATZEM GUERRERO SL

MATERIAL AGUTZIL

70,07

817.374,48

04/05/2017

PARKER-NOVA MASSEGUR

MATERIAL NETEJA

215,86

817.158,62

05/05/2017

VODAFONE

TELEFON MOVIL

16,92

817.141,70

05/05/2017

NEOSALUS SOLUTIONS SL

QUOTA MANTENIMENT MAIG 2017

35,70

817.106,00

05/05/2017

LA CAIXA

COMISIONS

0,50

05/05/2017

ENDESA ENERGIA XXI S.L.U.

INGRES TAXA OCUPACIO SÒL, SUBSOL I VOL

08/05/2017

SERVIPREIN SOCIEDAD

QUOTA RISCOS LABORALS 2017-2018

528,60

817.718,18

09/05/2017

CADIEXPRES 2016 SL

MISSATGERIA

20,23

817.697,95

605,00

816.549,15

1.141,28

817.105,50
818.246,78
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09/05/2017

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

SUBVENCIÓ CONSULTORI MEDIC 2016

11/05/2017

CONSELL COMARCAL

DEIXALLES ABRIL 2017

1.397,81

821.856,99

50,97

821.806,02

11/05/2017

5.556,85

823.254,80

CORREOS

CORREOS

12/05/2017

INOLOGY CERDANYA S.L.

QUOTA ABRIL FOTOCOPIADORA

1.397,81

821.856,99

15/05/2017

OBRES

AVAL ARIADNA LUESMA EXP. 6/2017

50,97

821.806,02

17/05/2017

MATERIALS DOMENJO S.A.

MATERIAL AGUTZIL

77,43

821.728,59

19/05/2017

PREMIRA ENERGIA SL

DIESEL + EFITEC

19/05/2017

PREMIRA ENERGIA SL

DIESEL

154,69

822.343,40

19/05/2017

PREMIRA ENERGIA SL

DIESEL

102,01

822.241,39

12/05/2017

PREMIRA ENERGIA SL

DIESEL

31,78

822.209,61

41,44

822.168,17

160,93

822.007,24

769,50

MES

71.126,10

ANY

310.674

822.498,09

20.994,61
151.162,5

11.- PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde-President i els regidors
formulades.

dónen contestació a totes les preguntes i peticions

que li són

Un cop examinats els punts de l'ordre del dia i atès que no es demanen més paraules per intervenir, el
Sr. Alcalde-President aixeca la sessió i la dóna per finalitzada,ordenant que s'aixequi acta de tots els
punts debatuts. Per fer-hi constar i donar fe del que s'hi ha tractat i els acords presos, estenc, amb la
conformitat de tots els assistents, aquesta acta transcrita en paper segellat autoritzat per la Generalitat
de Catalunya, núm.: 087731 a núm.: 087739

