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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE  DE L’AJUNTAMENT  DE  
L’ALBAGÉS 
 
NÚM SESSIÓ : 06/2017 
SESSIÓ ORDINÀRIA 
DIA : 22 de novembre de 2017  
HORA :  15:30 h 
LLOC: Sala de Plens de l'Ajuntament de L’Albagés 
 
ASSISTEIXEN:  
 
Miquel Àngel Llimós Ruiz (Activem) 
Víctor Masip Romero (Activem) 
Ramon Maria Llimós Montagut (Activem) 
Mariona Seró Masip (Activem) 
Maite Melero Gasol (ERC-AM) 
 
NO ASSISTEIX, EXCUSANT-SE: 
 
Josep Ramon Cuadrat i Rey (PdCat) 
Albert Donés Antequera (ERC-AM) 
 
Actua com a Secretària: Alba Martí Vallès  
 
A l’Albagés, 22 de novembre de 2017, reunit el Ple de l’Ajuntament, prèvia 
convocatòria, i sota la presidència del Sr. Miquel Àngel Llimós Ruiz, una vegada 
comprovada l’assistència del nombre suficient de membres per a la vàlida realització 
de la sessió, i abans de començar a debatre el primer punt de l’ordre del dia, l’Alcalde 
es dirigeix als presents exposant la necessitat d’incloure el següent punt d’urgència: 
 
La Secretària dóna lectura a l’article 83 del Reglament d’ Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, segons el qual: 
 
“Seran nuls els acords adoptats en sessions extraordinàries sobre afers no 
compresos a la seva convocatòria, així com els que s’adopten en sessions Ordinàries 
sobre matèries no incloses al respectiu Ordre del dia, llevat d’especial i prèvia 
declaració d’urgència feta per l’òrgan corresponent, amb el vot favorable de la majoria 
prevista a l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.” 
 
L’Alcalde declara la urgència de l’assumpte vist que l’últim dia per presentar les 
al·legacions és el 28 de novembre de 2017 i la seva inclusió com a punt 6 de l’ordre 
del dia, passant els següents correlativament. 
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S’acorda per unanimitat dels membres assistents que representen la majoria absoluta 
del nombre legal de la corporació incloure aquest punt.  
 
A continuació, es passa a resoldre el següent, 
 
ORDRE DEL DIA 

 
1.- Aprovar, si escau, l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (sessió 
ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2017 i sessions extraordinàries celebrades el 
dia 30 d’agost i 25 d’octubre de 2017). 
2.- Sorteig membres mesa electoral per a les eleccions al Parlament 2017.  
3.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la 
taxa de recollida d’escombraries.  
4.- Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que regiran la 
contractació de la gestió del servei del Bar Casal de l’Albagés, en la modalitat 
d’arrendament i per contractar mitjançant procediment obert.  
5.- Aprovar l’escrit d’al·legacions al projecte promogut per l’empresa Tractaments de 
Juneda, SA (Tracjusa), al terme municipal de Juneda (exp. L1CS160462). 
6.- Donar compte dels Decret d’Alcaldia.  
7.- Precs i preguntes.  
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ: 
 

1.- Aprovar, si escau, l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (sessió 
ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2017 i sessions extraordinàries 
celebrades el dia 30 d’agost i 25 d’octubre de 2017). 
 
Es donen per llegides les actes de les sessions anteriors, de les quals s'ha entregat 
l’esborrany juntament amb la convocatòria de la sessió d'avui.  
 
De conformitat amb el que estableix l'article 110.3 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, el Sr. 
Alcalde pregunta als Srs. Regidors si volen presentar-hi alguna esmena. 
 
Al no haver-hi cap esmena, s’aprova per unanimitat dels membres assistents, que 
representen  la majoria absoluta del nombre legal l’acta de la sessió anterior.  
 
2.- Sorteig membres mesa electoral per a les eleccions al Parlament 2017.  
 
Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim 
electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa 
electoral que s’ha de constituir el dia 21 de desembre, per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya 2017, convocades pel Reial decret 946/2017, de 27 
d'octubre. Del sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han 
d’exercir els càrrecs que per a cadascuna s’indica. 
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SECCIÓ: .01.        MESA: ...U.... 
 
TITULARS: 
 

PRESIDENTA: MARIA TERESA GUILLAMET ROSELL DNI :  *** 
1R VOCAL:  JOSE MIGUEL GONZALEZ MALDONADO DNI:  *** 
2N VOCAL:  FRANCESC XAVIER BARTOMEU SANGENIS DNI:  *** 

 
SUPLENTS: 
 

DEL PRESIDENT: JOSEP SERAFI LLIMOS MONTAGUT DNI: *** 
DEL PRESIDENT: GONZALO RAMON FONTANET TUFET DNI: *** 
DEL 1R VOCAL:  JORDI CANELA PINÓS DNI: *** 
DEL 1R VOCAL: LAURA IGLESIAS SERÓ DNI: *** 
DEL 2N VOCAL: Maria Dolores Moreno Checa DNI: *** 
DEL 2N VOCAL: Francisco Ramon Garcia Chacon DNI: *** 

 
 
També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona. 
 
3.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora 
de la taxa de recollida d’escombraries.  
 
Per resolució de l’Alcaldia amb data 13 de novembre de 2017 es va acordar iniciar 
l’expedient de modificació de la següent ordenança fiscal: 
 

- Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa de recollida d’escombraries 
 
Així mateix es va acordar encarregar a la secretaria- interventora d’aquest Ajuntament 
l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir, i un estudi econòmic. 
 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març 
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes 
afectats. 
 
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
La Secretària- interventora d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe amb data 
13 de novembre de 2017 sobre la modificació de les ordenances fiscals anteriorment 
esmentades, i presenta l’estudi econòmic en data 15 de novembre. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2018 i següents, la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la taxa de recollida d’escombraries.  
 
Es proposa modificar l’article 6 que estableix la quota tributària, i que es determinarà, 
aplicant les tarifes següents: 
 
Article 6è. Quota tributària  
 

a) Tarifa per habitatge................................................................. 57,00 € 
b) Tarifa per habitant...................................................................   7,00 € 
c) Indústries.................................................................................82,00 € 

 
* Cànon Agència de Residus: El seu abonament per part dels obligats tributaris 
romandrà condicionat al cost del servei de recollida d’escombraries que gestiona el 
Consell Comarcal de les Garrigues. 
 
També es proposa modificar també l’article 8.3 que estableix la Declaració i  ingrés, 
que quedaria redactat de la següent manera:  
 
Article 8è. Declaració i ingrés  
3.- El cobrament de les quotes s’efectuarà semestralment, mitjançant rebut.  
4.- El cobrament es podrà efectuar en dues quotes d’acord amb el calendari fiscal que 
aprovi l’Ajuntament per a cada anualitat.  
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici 2018  i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els 
criteris següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels  articles que hagin estat objecte de 
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris 
per part de l’ajuntament. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la Llei 
d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el 
període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords 
adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la 
Província el text íntegre de les modificacions efectuades. 
 
El ple de la corporació aprova la modificació de totes les ordenances fiscals 
esmentades per unanimitat dels assistents que representen la majoria absoluta del 
nombre legal.  
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4.- Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars que regiran la 
contractació de la gestió del servei del Bar Casal de l’Albagés, en la modalitat 
d’arrendament i per contractar mitjançant procediment obert.  
 
Atès que l’Ajuntament es propietari del Bar Casal de l’Albagés, situat al carrer 
Santiago Rossinyol número 12 (Edifici municipal), i que es vol arrendar l’explotació del 
bar ja que l’arrendatària actual ha manifestat en data 16 de novembre, registre 
entrada 709, la seva voluntat de no prorrogar el contracte, pel que finalitzarà en data 
4 de gener de 2018.  
 
Atès que cal actualitzar i modificar el Plec de condicions aprovades pel Ple de 
l’Ajuntament en data 23 de novembre  de 2015 , per tal d’adequar-lo a les necessitats 
i realitat actuals, el Sr. Alcalde explica breument les modificacions que s’han introduït.  
 
Intervé la Sra. Maite Melero i diu que la renta no la baixaria , la deixaria igual, a 500 €.  
 
El Sr. Ramon Maria Llimós diu que el es partidari de baixar a 400 € com es proposa. 
 
La Sra. Mariona Seró creu que de totes maneres serà difícil trobar algú i l’Alcalde 
afegeix que proposen baixar-la a 400 € perquè de llum , aigua i subministraments es 
paga bastant.  
  
La Sra. Maite Melero diu que els arrendataris actuals tampoc han intentat fer negoci. 
No obstant això, diu que votarà a favor de modificar el plec en totes les propostes.  
 
Per tot, el Ple de la Corporació, aprova per unanimitat dels membres assistents que 
representen la majoria absoluta del nombre legal de la corporació,  
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 
contractació de la gestió del servei del Bar Casal de l’Albagés, en la modalitat 
d’arrendament:  
 
Segon.- Anunciar el concurs públic mitjançant intercisió al BOP i al tauler d’anuncis i a 
l’ebando pel termini de 15 dies naturals. 
 
Tercer.- Designar coma membre de la mesa de contractació:  
 

President: Miquel Àngel Llimós Ruiz 
 

Vocals Josep Ramon Cuadrat i Rey (PdCat) 
Ramon Maria Llimós Montagut (Activem) 
Mariona Seró Masip (Activem) 
Maite Melero Gasol (ERC-AM) 
 

Secretària:  Alba Martí Vallès   
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5.- Aprovar l’escrit d’al·legacions al projecte promogut per l’empresa 
Tractaments de Juneda, SA (Tracjusa), al terme municipal de Juneda (exp. 
L1CS160462). 
 
L’Alcalde i la Sra. Maite Melero proposen aprovar l’escrit d’al·legacions al projecte per 
construir la planta incineradora de residus a Juneda Tracjusa.  
 
Per tot, s’aprova per unanimitat dels membres assistents que representen la majoria absoluta 
del nombre legal presentar l’escrit d’al·legacions, segons proposta d’al·legacions realitzades 
des de la plataforma aturem la incineradora a Juneda.  
 
6.- Donar compte dels Decret d’Alcaldia.  
 
 Decret 20/17 de 28 de febrer d’aprovació de les obres complementàries “adequació de la 

llar social” 
 Decret 21/17 de 1 de març d’aprovació de factures 
 Decret 21.1/17 de 6 de març d’aprovació de la 2ª certificació de l’obra “adequació de la 

llar social” 
 Decret 22/17 de 13 de març de concessió de llicència d’obres a *****, en representació de 

l’empresa***** 
 Decret 23/17 de 14 de març per donar-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada per  ***** 
 Decret 24/17  de 14 de març  d’aprovació del padró fiscal corresponent a l’impost de 

vehicles de tracció mecànica  de l’exercici  2017 
 Decret 25/17 de 27 de març per donar-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada per  ***** 
 Decret 26/17 de 28 de març d’aprovació de factures 
 Decret 27/17 d’1 d’abril d’aprovació de factures 
 Decret 28/17 d’1 d’abril de concessió de llicència d’ocupació de la via pública 
 Decret 29/17 de 7 d’abril de reconeixement de l’exempció de l’ I.M.V.T.M. a favor ***** 
 Decret 30/17 de 7 d’abril d’aprovació de factures 
 Decret 30.1/17 de 13 d’abril d’aprovació del padró fiscal de la taxa de subministrament 

d’aigua i conservació de comptadors corresponent al  1r trimestre de 2017 
 Decret 31/17 de 19 d’abril de nomenament de SAT i canvi de clauers autoritzats per 

disposició del fons dels comptes corrents de l’Ajuntament de l’Albagés 
 Decret 32/17 de 27 d’abril d’aprovació de factures 
 Decret 33/17 de 2 de maig d’aprovació de factures 
 Decret 34/17 de 2 de maig  de sol·licitud de subvencions per projectes culturals, 

equipaments culturals (béns mobles i béns immobles) i biblioteques i sales de lectura per 
l’any 2017 

 Decret 35/17 de 5 de maig d’aprovació de factures 
 Decret 36/17 de 5 de maig de concessió de llicència d’ocupació de la via pública 
 Decret 37/17 de 8 de maig de concessió de llicència d’ocupació de la via pública 
 Decret 38/17 de 10 de maig de concessió de llicència d’ocupació de la via pública 
 Decret 39/17 de 10 de maig per donant-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada pel  ***** 
 Decret. 40/2017, d’11 de maig de contractació de personal laboral temporal, pel 

procediment d’urgència d’un auxiliar administratiu pels serveis d’atenció al públic de 
l’Ajuntament de l’Albagés. 
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 Decret 41/17 de 16 de maig de devolució de dos trimestres de la quota de l’I.M.V.T.M. a 

favor del *****, per baixa definitiva del vehicle *****  amb matrícula  ***** 
 Decret 42/17 de 17 de maig d’inici de l’expedient per donar de baixa del padró d’habitants 

del municipi 
 Decret 43/17 de 17 de maig per dur a terme les obres relatives a l’adequació i adaptació 

del dipòsit d’aigua de l’Albagés mitjançant el procediment del contracte menor, amb el 
contractista SOREA, S.A.U per un import de 21.060,00 € i 4.422,60 € d’IVA.  

 Decret 44/17 de 18 de maig per aprovar la documentació tècnica i la sol·licitud de 
subvenció per  la utilització d’àrids reciclats en l’arranjament de varis trams de la xarxa de 
camins municipals, anualitat 2017 

 Decret 45/17 de 19 de maig per aprovar sol·licitud de subvenció per a l’adquisició de 
novetats editorials en català o occità per la biblioteca pública de l’Albagés 

 Decret 46/17 de 25 de maig per donar-se per assabentat de la realització d’obres 
subjectes a comunicació prèvia efectuada pel  ***** 

 Decret 47/17 de 25 de maig per donar-se per assabentat de la realització d’obres 
subjectes a comunicació prèvia efectuada pel  ***** 

 Decret 48/17 de 25 de maig per donar-se per assabentat de la realització d’obres 
subjectes a comunicació prèvia efectuada pel  *****- 

 Decret 49/17 de 29 de maig d’aprovació del conveni Consell Comarcal Garrigues per 
l’accés a les piscines municipals, temporada 2017 

 Decret 50/17 de 30 de maig per donar-se per assabentat de la realització d’obres 
subjectes a comunicació prèvia efectuada pel  *****, rector  de la Parròquia  Sant Joan 
Baptista de l’Albagés 

 Decret 51/17 de 30 de maig d’aprovació de factures 
 Decret 52/17 de 31 de maig d’inici d’expedient de liquidació de l’exercici 2016 
 Decret 53/17 de 31 de maig d’aprovació de la liquidació de l’exercici 2016 
 Decret 54/17 de 31 de maig Subvenció per finançar el servei de salvament i socorrisme 

de les piscines municipals durant la temporada d’estiu 2017.  
 Decret 54.1/17 de 1 de juny d’aprovació de factures 
 Decret 55/17 de 5 de juny d’adjudicació del contracte per la prestació del servei de gestió 

de les instal·lacions i del servei bar del recinte de les piscines 2017. 
 Decret 55.1/17 de 6 de juny de nova autorització  del pas de la prova esportiva “Ciutat de 

Lleida-Stm MTB Ultramarató” i autorització d’ocupació de la via pública per posar-hi un 
avituallament, per canvi de data. 

 Decret 56/17 de 6 de juny de convocatòria de la comissió de comptes exercici 2016 
 Decret 57/17 de 7 de juny d’aprovació del projecte presentat per l’empresa ***** 
 Decret 58/17 de 8 de juny d’adjudicació  de la cessió de l’ús de la sala del ball de  l’ 

Albagés 
 Decret 59/17 de 8 de juny d’aprovació de factures 
 Decret 60/17 de 12 de juny d’atorgament d’ajut directe a l’AMPA de l’Albagés 
 Decret 61/17 de 13 de juny subvenció del consultori mèdic 2017 
 Decret 59/17 de 8 de juny d’aprovació de factures 
 Decret 62/17 de 29 de juny d’aprovació de factures 
 Decret 62.1/17 de 2 de juliol d’aprovació de factures 
 Decret 63/17 de  2 de juliol  d’adjudicació  de  la  cessió de  l’ús de  la sala  del  ball  de   l’ 

Albagés 
 Decret 64/17 de  5 de juliol  per Concórrer a la RESOLUCIÓ GAH/1342/2017, de 7 de 

juny, per dur a terme l’actuació “Pavimentació del Camí del Cogul”, amb un pressupost 
d’execució per contracta de 50.000,00 euros. 

 Decret 65/17 de 12 de juliol per donar-se per assabentat de la realització d’obres 
subjectes a comunicació prèvia efectuada pel  ***** 
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 Decret 66/17 de 12 de juliol per donar-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada pel  ***** 
 Decret 67/17 de 13 de juliol d’aprovació de liquidació de la facturació de l’aigua del  1r 

trimestre de 2017 
 Decret 68/17 de 17 de juliol d’augment massa salarial 2017 
 Decret 69/17 de 17 de juliol per donar-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada per ***** 
 Decret 70/17 de 19 de juliol contractació de personal laboral, peó per l’Ajuntament de 

l’Albagés.  
 Decret 71/17 d’adjudicació contracte menor de serveis a Cardiosos Global Protección, SL 
 Decret 72/17 de 21 de juliol d’aprovació de factures 
 Decret 72.1/17 d’1 d’agost d’aprovació de factures 
 Decret 73/17 de 7 d’agost de requeriment formalment al titular del vehicle perquè en el 

termini d’un mes retiri el vehicle d’on es troba estacionat, atès els desperfectes que 
aquest presenta. 

 Decret 74/17 de 8 d’agost de devolució d’un trimestre de la quota de l’I.M.V.T.M. a ***** 
per baixa definitiva del vehicle model  *****  amb matrícula ***** 

 Decret 75/17 de 18 d’agost per donar-se per assabentat de la realització d’obres 
subjectes a comunicació prèvia efectuada per la  ****** 

 Decret 76/17 de 18 d’agost per donar-se per assabentat de la realització d’obres 
subjectes a comunicació prèvia efectuada per la  *****  

 Decret 77/17 de 18 d’agost d’adjudicació  de la cessió de l’ús de la sala del ball de  l’ 
Albagés 

 Decret 78/17 de 21 d’agost d’aprovació línies fonamentals del pressupost 2018 
 Decret 79/17 de 21 d’agost d’aprovació de liquidació de la facturació de l’aigua del  2n 

trimestre de 2017 
 Decret 80/17 de 22 d’agost per donar-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada per ***** 
 Decret 81/17 de 29 d’agost d’aprovació de factures 
 Decret 82/17 de 29 d’agost d’atorgament d’ajut directe a l’associació de bitlles de 

l’Albagés 
 Decret 83/17 d’1 de setembre d’atorgament d’ajut directe a l’associació de caçadors “El 

Perdigut” de l’Albagés 
 Decret 83.1/17 d’1 de setembre d’aprovació de factures 
 Decret 84/17 de 18 setembre per donar-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada per la  *****  
 Decret 85/17 de 18 setembre per donar-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada per la  ***** 
 Decret 86/17 de 18 setembre per donar-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada per la  ***** 
 Decret 87/17 de 18 setembre aprovació sol·licitud de línia de subvenció per al pla 

d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, anualitats 2017,2018 i 2019. 
 Decret 88/17 de 25 de setembre d’atorgament d’ajut directe a l’associació de dones “La 

Ginesta” de l’Albagés 
 Decret 89/17 de 26 de setembre d’aprovació dels treballs per la sol·licitud a la Gerència 

del Cadastre de Lleida en relació amb l’alta cadastral de l’embassament al TM de 
l’Albagés.  

 Decret 90/17 d’aprovació de la sol·licitud per la concessió de subvencions destinades a 
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia 
juvenil a Catalunya. 
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 Decret 91/17 de 28 de setembre d’aprovació de factures 
 Decret 92/17 de 2 d’octubre d’aturada general pel dia 3 d’octubre de 2017 
 Decret 93/17 de 2 d’octubre de sol·licitud a la convocatòria PEIL 2017-2018 
 Decret 94/17 de 2 d’octubre d’aprovació de factures 
 Decret 95/17 de 10 d’octubre d’aprovació del padró fiscal corresponent a la taxa de 

recollida d’escombraries de l’exercici  2017 
 Decret 96/17 d’11 d’octubre d’aprovació de factures 
 Decret 97/17 d’11 d’octubre d’atorgament de la targeta d’aparcament per a persones amb 

disminució  
 Decret 98/17 de 16 d’octubre d’adjudicació del contracte de manteniment i revisió del 

material contra incendis en les dependències municipals.  
 Decret 99/17 de 16 d’octubre execució de l’operació “Ponent Actiu”. 
 Decret 100/17 de 16 d’octubre d’aprovació de liquidació de la facturació de l’aigua del 2n i 

3r trimestres de 2017 
 Decret 101/17 de 23 d’octubre de nomenament de SAT  i canvi de clauers autoritzats per 

disposició del fons dels comptes corrents de l’Ajuntament de l’Albagés 
 Decret 102/17 de 24 d’octubre per donar-se per assabentat de la realització d’obres 

subjectes a comunicació prèvia efectuada per *****  
 Decret 103/17 de 25 d’octubre d’aprovació de factures 
 Decret 104/17 de 30 d’octubre d’aprovació de liquidació de la facturació de l’aigua del  3r 

trimestre de 2017 
 Decret 105/17 de 31 d’octubre d’aprovació de factures 
 Decret 106/17 de 14 de novembre d’aprovació dels padrons fiscals corresponents a les 

taxes del clavegueram i del manteniment dels nínxols del cementiri  municipal de  
l’exercici  2017 

 Decret 107/17 de 16 de novembre per donar-se per assabentat de la realització d’obres 
subjectes a comunicació prèvia efectuada per la  ***** 
 

El Ple en resta assabentat.  
 
7.- Precs i preguntes.  
 
La Sra. Maite Melero pregunta sobre el Decret 99/17. L’Alcalde li explica el contingut.  
 
Així mateix, explica que hi va haver un veí que va deixat objectes voluminosos a l’entrada de 
casa seva durant molts dies. Se li va dir que no es podien deixar fins el dia abans que passes 
el camió del consell ha recollir-los i ara n’ha tret alguns però no tots. Demana a l’ajuntament 
que li faci arribar la queixa i hi posi solució.  
 
I sense que existeixi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les 
16:20 hores. 
 
L’Albagés, 22 de novembre de 2017 
         
La Secretària,       L’Alcalde,   
  
   
Alba Martí Vallès                          Miquel Àngel Llimós Ruiz  


