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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

 

 
SESSIÓ NÚM.: 4 

DIA:  2 de novembre  del 2017 
HORA D’INICI: 20.05  

HORA D’ACABAMENT:  20:35 h 
LLOC: Sala de Plens de l’ajuntament de Sant Ramon 
 

ASSISTENTS: 
 

Assistents: 
 

SR. ALEIX BOCHACA BERTRAN 

SR. JOSEP MARIA RIBERA CURRIÀ     
SR. JOSEP FREIXES VILA      

SR. JOAN MARBÀ MIRET 
SR. RAMON RIBERA MARSIÑACH 
SR. FRANCESC FORNELLS SUAU  

SRA. GEMMA MANAU BOTET     
 

 
Secretària : 
 

Silvia Rico Tugues (SAT) 
 

La secretària fa constar l’existència de quòrum per a la vàlida celebració del 
Ple. 
 

En ser l’últim ple en què presten els seus serveis els secretaris del SAT, en 
Francesc Sarri, la Silvia Rico ( qui assisteix en aquest Ple) , i anteriorment la 

Blanca Coberó, desprès de 17 anys ininterromputs, l’Alcalde vol expressar el 
seu més sincer agraïment a la dedicació i professionalitat amb què les 
secretàries i secretari han realitzat la seva tasca, al qual se sumen tots els 

regidors. 
 

 
ORDRE DEL DIA: 
 

1. Ratificació de l’ordre del dia 
 

L’Alcalde pregunta als assistents si ratifiquen l’ordre del dia.  

El Sr. Ramon Ribera es mostra disconforme per la manca d’atenció a les 

mocions presentades . 

Sense cap altra intervenció, l’ordre del dia es ratifica amb el vot favorable del 

grup del PEdCAT i el vot en contra del grup del PP. 
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2. Aprovació de les actes anteriors  
 

L’Alcalde pregunta als assistents si han de formular alguna observació a 

les actes de sessions anteriors que es sotmeten a aprovació.  

El Sr. Ramon Ribera es mostra disconforme per la manca d’atenció a les 
mocions presentades . 

 
Sense cap altra intervenció, les actes s’aproven amb el vot favorable del 

grup del PEdCAT i el vot en contra del grup del PP, amb el quòrum de la 
majoria absoluta legal dels membres de dret de la corporació. 

 

 

3. Modificació puntual de l’ordenança reguladora de la taxa 

de subministrament d’aigua exercici 2018 i següents. 
 

L’Alcalde sotmet al Ple la proposta d’acord següent: 

Per resolució de l’Alcaldia es va acordar iniciar l’expedient de modificació de 
les ordenances fiscals vigents, i encarregar al/a la secretari/ària interventor/a 

d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a 
segur, així com la redacció d’un projecte de modificació de l’ordenança fiscal.  

 
El text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RD 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. 
 

El Secretari-Interventor d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe i ha 
presenat un esborrany de projecte de modificació d’ordenances. 

 
L’Alcalde proposa al Ple l’aprovació dels següents acords: 

 
PRIMER.  Aprovar la modificació de les ordenances fiscals següents: 
 

A) Ordenança fiscal reguladora de la Taxa de subministrament d’aigua 
potable 
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SEGON.  Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la 
seva exposició al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la 

Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els interessats 
podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes. 

 
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a 

l’expedient, en el termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint 
en compte l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents 

relacionats amb aquest assumpte. 
 
 

ANNEX:  
 

A) Ordenança fiscal reguladora de la taxa de subministrament 
d’aigua potable 

 

CONCEPTE TAXA AIGUA POTABLE VIGENT 
PROPOSTA 

2018 

Quota aigua Canal d’Urgell  25,00 € 25,00 € 

CONSUM DOMÈSTIC   

Fins a 16 m3 7,68 € 8,48 € 

De 16,01 a 30 m3 0,58 € 0,64 €/m3 

De 30,01 a 60 m3 0,86 € 0,95 €/m3 

Més de 60 m3 1,10 €/m3 1,22 €/m3 

Manteniment comptador 9,20 € 9,20 € 

Connexió 150,00 € 150,00 € 

Instal·lació comptador 62,00 € 62,00 € 

Arqueta pel trasllat de comptador  154,00 € 154,00 € 

Escomesa 1 – 20 mm 351,72 € 351,72 € 

Escomesa 2 – 25 mm 377,82 € 377,82 € 

Escomesa 3 – 40 mm (no inclòs arqueta) 365,61 € 365,61 € 

Consum mitjançant sortidors d’aigua amb 1,49 €/m3 1,59 €/m3 
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clau magnètica per a ús agrícola/ramadera 

Clau magnètica per a ús agrícola/ramadera 

** 

15,00 € 15,00 € 

 

Intervencions.- 

1) Sr. Alcalde.- Explica l’orígen de la proposta, derivada de l’anunci del 
Consell Comarcal de la Segarra d’un increment del 20% en els costos 
fixos l’any 2018 i següent.  Informa que el rendiment del servei en 

baixa és correcte, i que l’aigua no es pot subvencionar, ja que així ho 
estableix la Directiva marc de l’aigua. 

 
2) Sr. Ramon Ribera.- Manifesta que aquest increment era previsible, 

com s’esdevé any rera any, i anuncia el seu vot en contra. 

 

Sense cap altra intervenció, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta ,amb el 

resultat següent: 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT ( 6 vots) 

-En contra, grup del PP ( 1 vot) 

-Abstencions: cap 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 

dret de la corporació.  

 

 

4. Modificació del reglament del servei de subministrament 
domiciliari d’aigua potable 

 

L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple la proposta d’acord següent: 

Vista la necessitat de modificar el reglament del servei de subministrament 
domiciliari d’aigua potable, a criteri del tècnic informant ( s’adjunta la proposta 

de reglament amb les modificacions proposades, marcades en groc , en les 
quals s’obre una finestra en clicar amb el text nou proposat, o indicant que es 
suprimeix),  amb la finalitat de: 

 
a) Efectuar les adequacions normatives pertinents 
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b) Adequar el redactat a la realitat de la prestació del servei, suprimint tot 
allò que no es correspon amb l’operativa de la gestió. 

c) Incorporar obligacions addicionals. 
d) Incorporar restriccions a l’obtenció de determinades bonificacions. 

 
Atès el que estableix l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local, i l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril,  i l’article les amb relació a l’aprovació o modificació d’ordenances o 
reglaments; 

 
Atès que l’acord d’aprovació pel Ple no requereix d’un quòrum especial ( article 

47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
Per la qual cosa, l’Alcalde sotmet al Ple l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 

 
Primer. Aprovar inicialment la proposta, en els termes proposats. 
 

Segon. Obrir un tràmit d’informació pública per un període de 30 dies hàbils, 
mitjançant anuncis en els taulers municipals, en el BOPLleida i en un diari de 

circulació d’àmbit provincial, per tal que els interessats puguin presentar 
reclamacions i suggeriments. 
 

En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà 
definitiu, seguint l’expedient els seus tràmits.  

 
 

Intervencions.- 

 

1) Sr. Alcalde.- Explica l’origen de la proposta, que no és altra que 

l’adaptació normativa derivada de l’informe del tècnic comarcal, i també 
de la implementació de noves mesures restrictives per a la determinació 

del consum en cas de fuites ocasionals.  
 

2) Sr. Ramon Ribera.- Anuncia que s’abstindrà. 

 
 

 
3) Sr. Francesc Fornells.-  Manifesta la seva disconformitat amb com 

s’ha tramitat aquesta proposta, amb una urgència excessiva, sense 

haver tingut temps d’analitzar be la proposta, per la qual cosa votarà en 
contra. 
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Sense cap altra intervenció, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta ,amb el 

resultat següent: 

VOTACIÓ: 

-A favor, Aleix Bochaca, Josep Ma.Ribera, Josep Freixes, Joan Marbà i Gemma 

Manau. 

-En contra, Francesc Fornells 

-Abstencions: Ramon Ribera  

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 

dret de la corporació.  

 

 

5. Expedient núm. 3 de modificació de crèdits 

 

L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple la proposta següent: 

“”Atesa que segons proposta d’alcaldia, existeix la necessitat de realitzar 

despeses que no es poden ajornar per a l’exercici següent, que es descriuen 

seguidament: 

 

Crèdits extraordinaris: 

*Reposició i instal·lació de comptadors del servei municipal de 

subministrament domiciliari d’aigua potable…… 10.000 euros 

*Obres de condicionament i legalització d’instal·lacions de l’enllumenat públic 

exterior municipal…… 13.602,91 euros 

* Equipament informàtic … 3.000 euros 

 

Suplement de crèdit: 

*Aportació serveis socials Consell Comarcal ….    1.000.- euros 

* Adquisició de mobiliari d’oficina  ……………………….          1.250.- euros 

 

Atès que el crèdits extraordinaris es corresponen a inversions que es poden 
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qualificar com a financerament sostenibles, en tant que poden tenir reflex 

pressupostari en algun dels grups de programa detallats en la Disp.addicional 

16a del RD-L 2/2004, de 5 de març, reguladora de les hisendes locals ( En 

endavant TRLHL), segons proposta que més endavant s’especificarà, i que, per 

tant, es poden finançar amb càrrec al superàvit pressupostari disponible; 

 

Atès que de la modificació de crèdits núm. 2/2017, es dedueix que actualment  

no existeix endeutament net pendent d’amortitzar; 

 

Atès que les despeses previstes com a suplements de crèdit, en tractar-se de 

despeses corrents o d’inversió financerament no sostenible, s’han de finançar 

en tot cas amb càrrec al romanent de tresoreria general disponible deduït de 

la última liquidació pressupostària , sempre justificant que aquestes despeses , 

pel seu import escàs, i tenint en compte la informació sobre l’evolució del 

superàvit pressupostari i la regla de la despesa, es considera que no es posa 

en risc el compliment d’aquests objectius en finalitzar l’exercici de 2017; 

 

 
Vist que amb data de 30 d’octubre s’ha emès informe de secretaria-
Intervenció, pel qual s’informa favorablement la proposta d'Alcaldia. 

 
 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 
de març, i en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 

Bases del Règim Local, l’alcalde proposa al ple l’adopció del següent 
 

 
ACORD 
 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 

3/2017 del Pressupost en vigor, de crèdits extraordinaris i suplements de 
crèdit que es descriu seguidament: 
 

 

Despesa Aplicació 

pressupostà
ria 

Previsi

ó 
inicial  

Modificac

ió de 
crèdit 

prevista  

Previsió 

definitiv
a 

 

Modificac
ió 

Finançame

nt 

Comptado

rs aigua 

161.62300 0 10.000 10.000 Crèdit 

extra. 

Superàvit 
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Legalitzac

ió 
instal·laci
ó 

enllumen
at 

165.63300 0 13.602,9

1 

13.602,

91 

Crèdit 

extra. 

Superàvit 

Equipame
nt 

informàtic
s 

491.62600 0 3.000 3.000 Crèdit 
extra. 

Superàvit 

Aportació 
S.Socials 
CCS 

231.46501 3.200 1.000 4.200 Supleme
nt 

Romanent 
tresoreria 

Mobiliari 
oficina 

920.62500 350 1.250 1.600 Supleme
nt 

Romanent 
tresoreria 

 
 

 
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el 

Butlletí Oficial de la Província, pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el Ple. 
L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 

s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un 
termini d'un mes per resoldre-les. 

 
 

Sense cap altra intervenció, el Sr. Alcalde sotmet a votació la proposta ,amb el 

resultat següent: 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT ( 6 vots) 

-En contra, cap 

-Abstencions: grup del PP ( 1 vot) 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 

dret de la corporació.  

 

6. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència 
(AMI) 

 

L’Alcalde sotmet al Ple la proposta següent: 
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Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) ; 

 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, 

constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde o Tinent d’Alcalde, per signar els documents 

necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords. 
 

Tercer.- Delegar en l’Alcalde i en absència d’aquest al Tinent d’Alcalde per 
representar aquest Ajuntament davant l’Associació. 
 

Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de 
Municipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic i 

també a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 

Intervencions.- 

1) Josep Ma. Ribera.- La moció reflecteix el suport d’una àmplia majoria 

de veïns a les accions que duu a terme aquesta entitat. 
 

 

 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT ( 6 vots) 

-En contra, grup del PP ( 1 vot 

-Abstencions: cap) 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 

dret de la corporació.  

 

 

7. Mocions  
 

7.1.MOCIÓ CONDEMNA ACTUACIÓ REPRESIVA EN EL 

REFERENDUM DEL PASSAT DIA 1 D’OCTUBRE DE 2017  
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Es dona lectura a la moció següent: 

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la 

vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència 

davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els 

nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, 

pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 

democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 

Per aquest motiu, el GRUP MUNICIPAL DEL PEeCAT proposa l’adopció de la 

següent   

MOCIÓ: 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència 

injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra 

veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i 

exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van 

provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues 

policials d’ahir a Catalunya.  

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de 

Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici 

democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i 

drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat 

assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 

conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, 

Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i 

desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals . 

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de 

més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les 

urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui 

se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades. 
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SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la 

comunitat internacional. 

Intervencions.-  

1) Ramon Ribera.-  Diu que recorda temps passats. Només es veu una 
part de la situació. Els incompliments legals han portat a l’actuació de 

les forces de l’ordre, es tracta d’una provocació. 
2) Josep Ma. Ribera.- Cal dir que segons els sindicats, el dispositiu 

estava mal dissenyat, i que el Sr. Enric Millo, delegat del Govern, va 
demanar perdó. 

 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT ( 6 vots) 

-En contra, grup del PP ( 1 vot 

-Abstencions: cap) 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 

dret de la corporació.  

 

7.2.MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DEL PRESIDENTS D’ANC I 

ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ i JORDI CUIXART 

Es llegeix la Moció següent: 

El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els 

presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional 

Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que 

l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació. 

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va 

tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del 

segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir 

idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors 

democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978. 

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del 

segle XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de 

col·lectius socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en 

tots els tractats internacionals. 
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No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les 

empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica 

d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat 

d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies 

als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la 

llibertat de reunió i de manifestació. 

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan 

algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans 

europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també 

d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura. 

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de 

l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és 

desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la 

nostra cohesió social. 

Per tots aquests motius, el grup municipal del PDeCAT proposa l’adopció de 

la següent 

  

MOCIÓ 

  

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea 

Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. 

  

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides 

i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de 

la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat 

que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

  

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, 

així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 

  

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant 

l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 

  

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament 

Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets 

Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
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Intervencions.-  

1) Ramon Ribera.- No sabia que fossin polítics. No estem en una 
dictadura. Hi ha d’haver un procés. 

2) Josep Freixes.- Recorda que es va intentar dissoldre la manifestació.  
 

VOTACIÓ: 

-A favor, grup del PEdCAT ( 6 vots) 

-En contra, grup del PP ( 1 vot 

-Abstencions: cap) 

La proposta s’aprova amb el vot favorable de la majoria legal de membres de 

dret de la corporació.  

 

8. Dació de compte de l’acord del Consell de Govern del dia 

18/9/2017 sobre manifest de suport al referèndum ( s’adjunta 
acord escanejat) 

 

Es dona compte de l’acord del Consell de Govern de referència, del qual el Ple 

se’n té per assabentat. 

 

9. Donar compte de decrets d’alcaldia 

 
 
Es dona comte dels decrets d’alcaldia del núm. 71 fins el núm.102. 

 

71 Llicència obres núm. 8: Reforma línea ENDESA 06-07-2017 

72 
Llicència obres núm. 9: Repàs teulada magatzem Marc 

Verdés 

06-07-2017 

73 Adjudicació contracte menor serveis taller de pintura 10-07-2017 

74 
Memòria inversions pavimentació camins convocatòria 

2018-2020 

10-07-2017 

75 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 11-07-2017 

76 Llicència us privatiu associació de joves espais i 17-07-2017 
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instal·lacions municipals 

77 
Indemnització Alcalde: del 13 de maig al 16 de juny de 

2017 

20-07-2017 

78 Relació despeses personal juny 20-07-2017 

79 
Acceptació acumulació plaça de secretari interventor 

Antoni Esqué 

24-07-2017 

80 
Aprovació memòria valorada adaptació a la normativa de 

diverses instal·lacions elèctriques  en baixa tensió. 
24-07-2017 

81 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 27-07-2017 

82 

Adjudicació per emergència treballs d’adaptació a la 

normativa de diverses instal·lacions elèctriques 

municipals de baixa tensió 

31-07-2017 

83 Llicència obres núm. 10: Garatge Francisco Sala 10-08-2017 

84 
Llicència obres núm. 11: Tapiar porta Josep Sebastià 

Tarruella 
10-08-2017 

85 
Llicència obres núm. 13: Arrebossat paret interior Lluís 

Barrocal 
10-08-2017 

86 
Llicència d’obres construcción granja avícola CAMAR 

2016SL 
21-08-2017 

87 Decret assumpció Sr. Rodríguez funcions Santiago Tolosa 04-09-2017 

88 
Llicència obres núm. 12: Repintat de façana Manel 

Marsiñach 
13-09-2017 

89 
Llic.obres núm.14: Reforma coberta magatzem Josep M. 

Carulla 
14-09-2017 

90 
Llic. obres núm 15: Repàs teulada i varis Pancho Francis 

Trainor 
14-09-2017 

91 Relació despeses Santiago Tolosa, juliol i agost  18-09-2017 

92 
Indemnització Alcalde: del 13 de maig al 16 de juny de 

2017 
18-09-2017 

93 
Aprovació sol·licitud Eudald Graells per disposar 

subministrament aigua potable sortidors  

18-09-2017 
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94 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 19-09-2017 

95 
Aprovació sol·licitud Francesc Tarruella  per disposar 

subministrament aigua potable sortidors 
27-09-2017 

96 Llicència de segregació i agrupació Sílvia Peribañez 02-10-2017 

97 Aprovació de memòries valorades 05-10-2017 

98 Conformitat, aprovació i comptabilització factures 10-10-2017 

99 Llic. obres núm 18: Instal·lació antena TV Josep Bochaca  11-10-2017 

100 Llic. obres núm 16: Restauració façana Enric Ribalta  11-10-2017 

101 

 

Indemnització Alcalde: del 15 de setembre al 19 

d’octubre de 2017 23-10-2017 

102 Relació despeses Josep Rodriguez Morera setembre 23-10-2017 

 

El Ple se’n té per assabentat. 

 

10. Informes de l’Alcaldia 
 

El Sr. Alcalde informa sobre els assumptes següents: 

a) Informa que es donarà resposta als requeriments formulats pel Sr. 
Ramon Ribera. 

b) Amb relació a la Moció de 20/7/2017, segons informe de la Lletrada Sra. 
Ester Sancho, es tracta d’acords adoptats i en vigor. 

El Sr. Ramon Ribera vols que consti que el que proposa ja està acordat. 
c) Sobre la gravació dels plens, el Sr. Alcalde considera que no és 

necessari. En Ramon Ribera vol que consti que no es vol votar. 

 
 

11. Precs presentats pel Sr. Ramon Ribera Marsiñach (Grup 
municipal del PP) 

 

Es fa constar que han estat contestats en el punt anterior, d’informes de 

l’alcaldia. 

12. Torn obert de paraules 
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El Sr. Francesc Fornells pregunta sobre la il·luminació del Santuari, i l’horari 

d’aquesta il·luminació.  

L’Alcalde respon que tot el que és el convent està parat, i que el que es busca 

és una reducció de despesa. 

 

 
Sense cap altre assumpte a tractar el Sr. Alcalde dona per acabada la sessió, 
de la qual com a secretària n’estenc aquesta acta, que signo amb el seu vist-i-

plau. 
 

VIST-I-PLAU  
L’alcalde-president, 
 

 
 

 
Alix Bochaca Bertran 
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