ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
DE L’AJUNTAMENT
AMB DATA 20 DE MAIG DE 2019

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 03/2019
Caràcter: Ordinari
Data: 20 de maig de 2019
Horari: 12.10 h a 12.25 h
Lloc: Sala de sessions de la Casa Consistorial
A la sala de sessions de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de l’Ajuntament
de Lles de Cerdanya en sessió ordinària a les 12:10 hores del dia 20 de maig
de 2019. Constatada l’existència del quòrum necessari per a la seva vàlida
constitució, l’alcalde obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos
a l’ordre del dia.

ASSISTENTS
- Andreu Grau Ginesta, alcalde president
- Pau Roig Campi, primer tinent d’alcalde
- Joan Pallarès Goset, regidor
- Emili Barnola Gasch, regidor

- Roser Aduà Jubés, secretària interventora de la Corporació.

No hi assisteixen els senyors regidors:
- Joan Gispert Gázquez, regidor
- Lídia Brugulat Visa, regidora
- Antonio Gispert Gázquez, regidor

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, l'alcalde pregunta si algun membre de la corporació
ha de formular alguna observació a l’acta de les sessions anteriors de data 1
d’abril i 30 d’abril de 2019, respectivament. No se’n formula cap, per la qual
cosa l’acta es considera aprovada.
2.

APROVACIÓ DEL PADRÓ D’ESCOMBRARIES DE L’EXERCICI 2019

A continuació es dóna compte dels padró municipal d’arbitris, relatiu a les taxes
i preus públics (escombraries), per a l’exercici de 2019, al qual s’ha efectuat les
modificacions d’altes i baixes corresponents i canvis de nom dels contribuents
que ho han sol·licitat. Assabentats dels continguts i de les modificacions
introduïdes que, en són correctes.
El Ple de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya acorda per unanimitat dels seus
membres assistents (4 vots a favor):
PRIMER. Donar aprovació inicial al padró d’escombraries per l’exercici de 2019.
SEGON. Efectuar la corresponent informació pública amb inserció d’anunci al
BOP de Lleida pel termini d’un mes, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler
del web de l’Ajuntament.
TERCER. Fer tramesa a l’Organisme Autònom de Recaptació un cop resoltes
les reclamacions i aprovat definitivament, per a la seva mecanització i posterior
posta al cobrament a través del Recaptador
3.

APROVACIÓ DEL PADRÓ DE L’AIGUA DE L’EXERCICI 2019

A continuació es dóna compte dels padró municipal d’arbitris, relatiu a la taxa
(subministrament aigua), per a l’exercici de 2019, al qual s’ha efectuat les
modificacions d’altes i baixes corresponents i canvis de nom dels contribuents
que ho han sol·licitat. Assabentats dels continguts i de les modificacions
introduïdes, que en són correctes.
El Ple de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya acorda per unanimitat dels seus
membres assistents (4 vots a favor):
PRIMER. Donar aprovació inicial al padró de subministrament d’aigua per
l’exercici de 2019.
SEGON. Efectuar la corresponent informació pública amb inserció d’anunci al

BOP de Lleida pel termini d’un mes, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i al tauler
del web de l’Ajuntament.
TERCER. Fer tramesa a l’Organisme Autònom de Recaptació un cop resoltes
les reclamacions i aprovat definitivament, per a la seva mecanització i posterior
posta al cobrament a través del Recaptador de Contribucions de la Zona.

4.

DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DELS DECRETS D'ALCALDIA

DECRETS D'ALCALDIA 2019

NÚMERO

DATA

22/2019

31/03/2019

23/2019
24/2019
25/2019

02/04/2019
15/04/2019
15/04/2019

26/2019

16/04/2019

27/2019

03/05/2019

28/2019

06/05/2019

29/2019

06/05/2019

CONCEPTE
JAUME CAMPI GINESTA. Inf. Suspensió d'obre 1914-IT. Ampliació de jardí i construcció d'una piscina
soterrada en una vivenda, situada a Cal Campi de Travesseres.
Aprovació fres març
COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ NOU, 3. MIQUEL PLUVINET BITRIA. Inf. Fav. Dev. Fiança
HOTEL FONDA CAMPI, PAU ROIG CAMPI. Canvi de titularitat
DAVID SERVAT CAPDEVILA i JOSEP SERVAT CAPDEVILA. Canvi de titularitat nínxols cementri de Lles
de Cerdanya
Adjudicació contracte menor a l'empresa RIPOLL OLIVERAS SL per a la millora de la xarxa de distribució
d'aigua potable i clavegueram de Lles de Cerdanya
Aprovació fres abril
JORDI GASCH ECHEVERRIA. Inf. Fav. 1919-LO llicència d'obres de "Substitució de teules del paller de
Cal Ferrader"

El Ple es dóna per assabentat, i ratifica el contingut dels Decrets que així ho
requereixen.
5.

HISENDES LOCALS
PAGAMENTS PER CÀRRECS BANCARIS

DATA

IMPORT

BERNET ( FRA 521) Neteja ajuntament març

02/04/2018

867,17 €

GAS BADIA (FRA 904000167) Reparar instal·lació pisos quartel

02/04/2019

1081,70 €

INSTAL·LACIONS VILANA (FRA 190371) Revisió elèctrica cap del Rec.

02/04/2019

2.074,62 €

CONSELL COMARCAL DE LA CERDANYA (Deixalles març)

08/04/2019

2.306,24 €

AGENCIA CATALANA DEL AIGUA Canon

08/04/2019

1.265,90 €

ZARDOYA OTIS A COMPTE FRES ASCENSOR AJUNTAMETN

08/05/2019

881,71

ZARDOYA OTIS A COMPTE FRESA ASCENSOR AJUNTAMENT

08/05/2019

721,65 €

ZARDOYA OTIS A COMPTE FRES

09/05/2019

336,71 €

El Ple es dóna per assabentat.
6.

TORN OBERT DE PARAULA

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual,
com a secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

L’alcalde

