Ple Ordinari: 21/04/2009

AJUNTAMENT
DE
BELLCAIRE D’URGELL
(LLEIDA)

Ple Ordinari: 21/04/2009/03
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
D’URGELL CELEBRADA EN DATA DE VINT-I-UN D’ABRIL DE DOS MIL NOU.Assistents
Alcalde:
Sr. Xavier Bergé i Mediavilla (CIU).
Regidors/Regidores:
Sra. Ramona Salla i Estopà (CIU),
Sr. César Milla González (CIU),
Sr. Lluís Antoni Sabaté Rúbies (CIU),
Sr. Vicent Font i Bernaus (ERC),
Sr. Jaume Montfort i Samà (ERC),
Sra. Raquel Codina i Osés (ERC) i,
Sr. Joaquim Mas i Trullols (PSC).
Secretària:
Sra. Anna Llinàs Rovira.
ORDRE DEL DIA:
1
Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
2
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3
Ratificació, si s’escau, de la concessió de diverses llicències d’obres (relació
núm. 01/2009).
4
Aprovació, si s’escau, de la relació de factures de la corporació corresponents al
període: 29 desembre 2008-31 març 2009.
5
Aprovació, si s’escau, de la incorporació del Jutjat de Pau d’Alòs de Balaguer a
l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 56, amb seu a Bellcaire
d’Urgell.
6
Aprovació, si s’escau, de l’inici de l’expedient de delimitació del terme municipal
de Bellcaire d’Urgell amb els termes municipals de Linyola, Bellmunt d’Urgell i
Penelles, així com del nomenament de la Comissió municipal de delimitació de
Bellcaire d’Urgell.
7
Adjudicació provisional, si s’escau, de l’obra “Urbanització i Enjardinament dels
carrers Ermengol IV i mossèn Enric Servat: Fase I”, inclosa en el Fons Estatal
d’Inversió Local.
8
Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de diverses subvencions.
9
Assumptes d’urgència, si n’hi ha.
10
Precs i preguntes.
A Bellcaire d’Urgell, a vint-i-un d’abril de dos mil nou, essent les vint hores i prèvia
convocatòria de sessió ordinària, es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
els membres de la corporació esmentats més amunt, sota la presidència del Sr. Xavier
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Bergé Mediavilla i assistits per la secretària de la corporació, tot excusant-se d’assistir-hi la
Sra. M. José Navarro i Tolosa, absent del municipi.
L’objecte de la reunió es celebrar Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Bellcaire
d’Urgell en primera convocatòria i, un cop comprovat per la secretària l’existència del
quòrum legal necessari perquè pugui començar, ho comunica a l’alcalde-president que la
declara oberta i pública i es procedeix a donar compte dels següents punts de l’Ordre del
dia:
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.-

1r.-

Declarat obert l’acte per l’alcalde-president i havent-se procedit d’acord amb 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, es donen per llegides les actes corresponents a la sessió
ordinària de 30 de desembre de 2008, a la sessió extraordinària de 20 de gener de 2009 i a
la sessió extraordinària de 5 de març de 2009.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar les
actes més amunt esmentades. Un cop sotmesa la proposta a votació i debat, s’obtenen vuit
(8) vots a favor de l’alcalde i dels regidors/regidora Sra. Ramona Salla i Estopà, Sr. César
Milla González, Sr. Lluís Sabaté i Rúbies, Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr. Jaume Montfort i
Samà, Sra. Raquel Codina i Osés i Sr. Joaquim Mas i Trullols. per la qual cosa s’acorda per
unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de nou que formen la corporació:




Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el dia 30 de desembre de 2008,
no havent-se formulat cap rectificació ni observació en contra.
Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el dia 20 de gener de 2009,
no havent-se formulat cap rectificació ni observació en contra.
Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el dia 5 de març de 2009, no
havent-se formulat cap rectificació ni observació en contra.

2n.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.-

D’acord amb el que preveu l’article 42 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,
es dóna compte al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell de la relació de decrets dictats
per l’alcalde-president des del dia 23 de desembre de 2008 fins al dia 17 d’abril de 2009. La
relació de decrets és la que segueix:
NÚM.
074

DATA

RESUM

28/12/2008 Declarar l’exempció en el pagament de l’IVTM al subjecte passiu
propietari del vehicle amb matrícula 3276 BFD, per raó de condició
de persona amb un grau de minusvàlua igual o superior al 33%.
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075

28/12/2008 Concessió llicència d’obres 04LLOBR28/08: Promocions Viola, SL:
Obra: “Reparació de cuina i bany i substitució de finestres a la Masia
Bofill del Pedrís”. Import PEM: 20.000,00 €.

076

28/12/2008 Concessió llicència d’obres 04LLOBR29/08: Gas Natural
Distribución SDG, SA. Obra: “Obertura de cata per a
subministrament de gas al carrer Bonavista, 31”. Import PEM:
240,40 €.

077

28/12/2008 Concessió llicència d’obres 04LLOBR30/08: Gas Natural
Distribución SDG, SA. Obra: “Obertura de rasa per a
subministrament de gas a l’avinguda 11 de Setembre/carrer Dr.
Fleming”. Import PEM: 11.394,96 €.

078

28/12/2008 Concessió llicència d’obres 04LLOBR31/08: Gas Natural
Distribución SDG, SA. Obra: “Obertura de rasa per a
subministrament de gas al carrer Dr. Fleming, 4”. Import PEM:
3.077,12 €.

079

29/12/2000 Iniciar expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR01/09).

080

29/12/2000 Iniciar expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR02/09).

081

31/12/2008 Pròrroga del pressupost 2008 per a l’exercici 2009.

NÚM.

DATA

RESUM

001

12/01/2009 Devolució d’ingressos indeguts al subjecte passiu M. Carme
Romiguer Daroca, per la taxa dels tiquets del sopar de Cap d’Any
2008. Import: 130,00 €.

002

12/01/2009 Aprovació del pressupost del contracte menor de serveis amb
l’empresa “ABS Informática, SL” per al manteniment de diversos
programes informàtics. Import: 1.826, 83 €, IVA inclòs.

003

12/01/2009 Aprovació del pressupost del contracte menor d’obres amb
l’empresa “Instal·lacions S. Garralón” per a l’arranjament de 6
garlandes del taller. Import: 2.046,24 €, IVA inclòs.

004

12/01/2009 Aprovació del pressupost del contracte menor de serveis amb
l’empresa “Neteges Solinet, SL” per dur a terme els serveis de
neteja de les dependències municipals (ajuntament, guarderia,
dispensari i col·legi públic). Període: 10 mesos. Import: 20.583,27 €,
IVA inclòs.

005

12/01/2009 1/Aprovació del pressupost del contracte menor de serveis amb
l’arquitecte Sr. Antoni R. Macià Pelegrí per a tasques
d’assessorament general i tècnic en matèria d’arquitectura i
urbanisme. Període: 12 mesos. Import: 2.923,20 €, IVA inclòs.
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2/Aprovació del pressupost del contracte menor de serveis amb
l’arquitecte tècnic Sr. Josep M. Profitós Jové per a tasques
d’assessorament general i tècnic en matèria d’arquitectura i
urbanisme. Període: 12 mesos. Import: 4.872,00 €, IVA inclòs.
006

15/01/2009 Inici expedient per a elaborar l’Ordenança municipal per a la Gestió
dels Residus de la Construcció de Bellcaire d’Urgell.

007

15/01/2009 Aprovació del pressupost del contracte menor de subministrament
amb l’empresa “Sorigué, SA” de material per a la construcció.
Import: 7.744,68 €, IVA inclòs.

008

15/01/2009 Inici expedient per a la concessió, si s’escau, de les llicències
urbanístiques, ambiental i d’activitats sol·licitada per la FUNDACIÓ
PRIVADA MARGARIDA DE MONTFERRATO, per tal de realitzar en
SNU, la “Construcció d’una planta de producció d’energia elèctrica
de 500 kW a partir del biogàs produït per procés anaeròbic de
residus ramaders i agrícoles”.

009

16/01/2009 Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de
Bellcaire d’Urgell per al dia 20 de gener de 2009, a les 21.00 hores.

010

16/01/2009 Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 500,00 € al CEIP
Bonavista, en concepte de subvenció per poder fer front a les
despeses ocasionades per les Jornades culturals 2008.

11

19/01/2009 Adhesió al Conveni de col·laboració entre el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACMC per tal de
col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de competències
de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil.

12

19/01/2009 Inici expedient LLAI01/2009: Sr. Jordi Pons Mitjans.

13

22/01/2009 1/Designar com a nova responsable de les tasques de gestió
d’usuaris de la plataforma eaCAT a la Sra. Anna Llinàs Rovira,
secretària-interventora de la corporació.
2/Renovar el certificat emès per la plataforma eaCAT a favor del Sr.
Xavier Bergé Mediavilla, alcalde-president de la corporació.

14

22/01/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR03/09):
Sr. Joan Carrasco Sánchez.

15

23/01/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR01/09: Sra. Maria Navau Batalla.
Obra: “Canviar banyera per un plat de dutxa”. Import PEM: 500,00 €.

16

28/01/2009 Autorització, disposició, reconeixement i pagament de les classes de
música desembre 2008. Import: 1.430,10 €.
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17

30/01/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR04/09):
Gas Natural Distribución SDG, SA.

18

30/01/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR02/09: Sr. Vicent Font Bernaus.
Obra: “Refer una paret de 5 metres”. Import PEM: 500,00 €.

19

30/01/2009 Inici expedient per a la concessió de la pròrroga de la llicència
d’obres major sol·licitada per l’empresa “Promotecno-Torres, SL”,
aprovada pel Ple el 24/11/2006, per dur a terme la “Construcció de
65 pisos i 13 cases a l’avinguda 11 de Setembre/carrer
Bonavista/carrer SN”.

20

30/01/2009 Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions derivades
de les factures presentades durant el mes de gener de 2009. Import:
42.298,61 €.

021

02/02/2009 Aprovació de les factures de la relació núm. 01/2009 i ordenació del
seu pagament. Import: 17.650,94 €, IVA inclòs.

022

02/02/2009 Aprovació de les factures de la relació núm. DOM01/2009 i
ordenació del seu pagament. Import: 10.329,62 €, IVA inclòs.

023

03/02/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR05/09):
Sra. Antònia Ros Coll.

024

03/02/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR06/09):
Sr. Ramon Pallàs Folch.

025

03/02/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR03/09: Sr. Joan Carrasco
Sánchez. Obra: “Reformar el lavabo i eixamplar una finestra”. Import
PEM: 3.000,00 €.

026

09/02/2009 Autorització, disposició, reconeixement i pagament de les classes de
música gener 2000. Import: 1.272,60 €.

027

09/02/2009 Aprovació de les factures de la relació núm. 02/2009 i ordenació del
seu pagament. Import: 24.335,90 €, IVA inclòs.

028

11/02/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR07/09):
Sr. Francesc Riera Cuberes.

029

11/02/2009 Generació de crèdits [Fons Estatal d’Inversió Local: Urbanització i
Enjardinament dels carrers Ermengol IV i mossèn Enric Servat: Fase
I], per un import de 228.137,98 €..

030

17/02/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR04/09: Gas Natural Distribución
SDG, SA. Obra: “Obertura de cata per a subministrament de gas al
carrer Balaguer, 16”. Import PEM: 240,40 €.
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031

17/02/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR05/09: Sra. Antònia Ros Coll.
Obra: “Tirar 2 envans, refer-los i enguixar-los (12 m²) i enguixar
parets de les golfes”. Import PEM: 1.500,00 €.

032

17/02/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR06/09: Sr. Ramon Pallàs Folch.
Obra: “Enrajolar les escales, posar pedra a una part de la paret (14
m²) i enrajolar el garatge (40 m²)”. Import PEM: 1.500,00 €.

033

17/02/2009 Inici expedient per a la concessió, si s’escau, de les llicències
urbanístiques, ambiental i d’activitats sol·licitada pel Sr. Cosme
Vives Gasull, per tal de realitzar en SNU, la “Instal·lació d’una
explotació bovina d’engreix a emplaçar al polígon 11, parcel·la 4 del
paratge Pedrís”.

034

17/02/2009 Proposar atorgar al Sr. Joan Baró Solsona llicència ambiental per
exercir l’activitat d’ampliació i unificació de les explotacions bovines
de cria i engreix situades al polígon 10, parcel·la 12 del TM de
Bellcaire d’Urgell, per assolir una única explotació ramadera amb
capacitat per a 360 vedells de cria i 360 vedells d’engreix, amb les
condicions especificades en l’informe integrat de l’OGAU.

035

23/02/2009 Aprovació del pressupost del contracte menor de serveis amb
l’empresa “Subirós, representacions artístiques, SL” per a la
contractació de les actuacions de Carnestoltes 2009. Import:
2.888,40 €, IVA inclòs.

036

23/02/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR08/09):
Sra. Sílvia Ramon Hernández.

037

24/02/2009 Aprovació de la devolució de la fiança a l’empresa “Catubex, SL” per
la manca d’execució de l’obra “Urbanització carrer T”, per causa no
imputable al contractista. Import: 3.937,31 €.

038

24/02/2009 Devolució d’ingressos indeguts a l’Agrupació de Secretaries de
Jutjats de Pau de Bellcaire d’Urgell de la subvenció atorgada per
Resolució JUS/2330/2008, de 27 de juny, per les despeses de
funcionament d’aquesta Agrupació durant l’exercici 2008. Import:
4.194,40 €.

039

24/02/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR07/09: Sr. Francesc Riera
Cuberes. Obra: “Arranjar el terrat del darrere (47 m²)”. Import PEM:
4.875,00 €.

040

25/02/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR09/09):
Sr. Joan Balagué Pons.

041

27/02/2009 Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de la Llar d’Infants,
gener 2009. Import: 630,50 €.
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042

27/02/2009 Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de l’Aula municipal de
Música, gener 2009. Import: 948,00 €.

043

27/02/2009 Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions derivades
de les factures presentades durant el mes de febrer de 2009. Import:
56.037,00 €.

044

27/02/2009 Aprovació de les factures de la relació núm. DOM02/2009 i
ordenació del seu pagament. Import: 21.851,13 €, IVA inclòs.

045

27/02/2009 Aprovació de les factures de la relació núm. 03/2009 i ordenació del
seu pagament. Import: 32.678,43 €, IVA inclòs.

046

27/02/2008 Autorització, disposició, reconeixement i pagament al Sr. Domingo
Sala Flores, en concepte d’hores extraordinàries a la Planta
Potabilitzadora durant el 2n semestre, exercici 2008. Import:
1.080,00 €.

047

27/02/2009 Autorització, disposició, reconeixement i pagament al Sr. Xavier
Bergé Mediavilla, en concepte de dietes, locomoció i desplaçaments
durant el 2n semestre, exercici 2008. Import: 699,20 €.

048

02/03/2009 Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de
Bellcaire d’Urgell per al dia 5 de març de 2009, a les 21.00 hores.

049

03/03/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR08/09: Sra. Sílvia Ramon
Hernández. Obra: “Posar formigó al garatge (40 m²)”. Import PEM:
300,00 €.

050

04/03/2009 Autorització, disposició, reconeixement i pagament de les classes de
música febrer 2000. Import: 1.537,20 €.

051

05/03/2009 Concessió llicència d’obres 04LLOBR32/08: Sr. Felip Infiesta García.
Obra: “Arranjar la teulada de l’edifici del carrer Barcelona, 15”.
Import PEM: 12.000,00 €.

052

05/03/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR10/09):
Sr. Vicent Font Bernaus.

053

05/03/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR11/09):
Gas Natural Distribución SDG, SA.

054

05/03/2009 Requeriment paralització immediat d’obres iniciades al Sr. Cosme
Vives Gasull, per manca de llicència d’obres i d’activitats.

055

10/03/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR09/09: Sr. Joan Balagué Pons.
Obra: “Fer paviments, posar biga i tensors i arranjar cabana”. Import
PEM: 7.590,00 €.
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056

10/09/2009 Inici expedient de segregació sol·licitada pel Sr. Jaume Cercós Font
i la Sra. Francisca Pons Sales.

057

17/03/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR10/09: Sr. Vicent Font Bernaus.
Obra: “Arrebossar paret lateral (35 m²) i posar biga al magatzem”.
Import PEM: 1.000,00 €.

58

17/03/2009 Aprovació del pressupost del contracte menor de serveis amb
l’empresa “Consulting i Economia Local, SL” per dur a terme la
gestió comptable de l’exercici 2007. Import: 3.944,00 €, IVA inclòs.

059

17/03/2009 Inici expedient per a la concessió de la pròrroga de la llicència
d’obres major sol·licitada per l’empresa “Odeyser, SL”, aprovada pel
Ple el 24/11/2006, per dur a terme la “Construcció d’un edifici
plurifamiliar de 23 habitatges i aparcament entre els carrers mossèn
Cinto Verdaguer, Dr. Fleming i l’avinguda 11 de Setembre”.

060

17/03/2009 Aprovació del pressupost de la subvenció anual atorgada al Club
Escola Futbol Urgell, per un import total de 4.410,00 €, a pagar en 6
mensualitats (735,00 €/mes).

061

19/03/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR12/09):
Sr. Ramon Torres Palau.

062

20/03/2009 Autorització, disposició i pagament a la funcionària Sra. Anna Llinàs
Rovira : curs formació professional 4t Seminari d’Actualització
Jurídica, organitzat pel Col·legi de Secretaris juntament amb la
Diputació de Lleida [any 2009]. Import: 275,00 €.

063

20/03/2009 Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de la Llar d’Infants,
febrer 2009. Import: 630,50 €.

064

20/03/2009 Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de l’Aula municipal de
Música, febrer 2009. Import: 1.046,00 €.

065

20/03/2009 Inici expedient canvi titular de l’activitat de cuina central emplaçada
al carrer Tarragona, 42.

066

24/03/2009 Resolució expedient de segregació sol·licitada pel Sr. Jaume Cercós
Font i la Sra. Francisca Pons Sales.

067

25/03/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR14/09):
Sr. Josep M. Sabaté Torres.

068

31/03/2009 Inici expedient LLAI02/2009: Sra. Cèlia Gomà Farré.

069

31/03/2009 Aprovació pagament grups polítics 1r trimestre 2009.

070

31/03/2009 Pagament dietes i assistències 1r trimestre 2009.
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071

31/03/2009 Aprovació de la liquidació de la Societat General d’Autors i Editors,
exercici 2008. Import: 3.606,43 €.

072

31/03/2009 Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions derivades
de les factures presentades durant el mes de març de 2009. Import:
64.902,39 €.

073

31/03/2009 Aprovació de les factures de la relació núm. DOM03/2009 i
ordenació del seu pagament. Import: 12.865,20 €, IVA inclòs.

074

31/03/2009 Aprovació de les factures de la relació núm. 04/2009 i ordenació del
seu pagament. Import: 25.396,03 €, IVA inclòs.

075

02/04/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR15/09):
Sr. Josep Guàrdia Manuel.

076

02/04/2009 Inici expedient agrupació i segregació Promocions Les Sogues
3032, SL.

077

03/04/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR12/09: Sr. Ramon Torres Palau.
Obra: “Arranjament façana”. Exempt.

078

03/04/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR17/09):
Sr. Josep Pedrol Castells.

079

03/04/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR14/09: Sr. Josep M. Sabaté
Torres. Obra: “Fer una paret (12 m²) al carrer Les Sogues”. Import
PEM: 500,00 €.

080

06/04/2009 Autorització, disposició, reconeixement i pagament de les classes de
música març 2008. Import: 1.874,25 €.

081

07/04/2009 Autorització utilització Sala d’Actes de l’Ajuntament dels dies 16 al
24 d’abril de 2009 pel CEIP Bonavista.

082

07/04/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR13/09):
Sr. Josep M. Arrufat Solé.

083

07/04/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR16/09):
Sr. Josep Balcells Sabanés.

084

07/04/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR11/09: Gas Natural Distribución
SDG, SA. Obra: “Obertura rasa per a subministrament de gas al
carrer Ventura Gassol, 18”. Import PEM: 2.884,80 €.

085

07/04/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR33/08: Sr. Antoni Guasch
Castells. Obra: “Arranjar el magatzem que va caure de l’av. 11 de
Setembre”. Import PEM: 2.500,00 €.
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086

15/04/2009 Inici LLAI03/2009: Sr. José Ortuño Saura.

087

15/04/2009 Sol·licitud subvenció per a l’Agrupació de Jutjats de Pau amb seu a
Bellcaire d’Urgell.

088

15/04/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR13/09: Sr. Josep M. Arrufat Solé.
Obra: “Fer un dipòsit de purins al polígon 13, parcel·la 107”. Import
PEM: 6.000,00 €.

089

15/04/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR15/09: Sr. Josep Guàrdia Manuel.
Obra: “Arranjar el terrat”. Import PEM: 1.500,00 €.

090

15/04/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR16/09: Sr. Josep Balcells
Sabanés. Obra: “Canviar la porta del cobert del carrer Jaume
Arquer, 40”. Import PEM: 1.000,00 €.

091

15/04/2009 Concessió llicència d’obres LLOBR17/09: Sr. Josep Pedrol Castells.
Obra: “Canviar les teules d’un magatzem i posar-hi uralita al Pedrís”.
Import PEM: 1.600,00 €.

092

15/04/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR18/09):
Sr. Antoni Solà Escolà.

093

15/04/2009 Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR19/09):
Gas Natural Distribución SDG, SA.

094

16/04/2009 Inici canvi titular d’activitat: Sr. Cayetano Pla Joval.

095

17/04/2009 Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de
Bellcaire d’Urgell per al dia 21 d’abril de 2009, a les 21.00 hores.

El Ple de l l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell es dóna per assabentat.
3r.RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE DIVERSES LLICÈNCIES
D’OBRES (RELACIÓ NÚM. 01/2009).Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la
consideració del Ple la ratificació de les diverses llicències d’obres atorgades des del dia 28
de desembre de 2008 fins al dia 17 d’abril de 2009.
Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM,
per a manifestar que ratifica les llicències atorgades, sempre que compleixin amb la
normativa urbanística legal vigent i tinguin l’informe favorable del tècnic municipal
competent.
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Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERCAM, per a manifestar que si hi ha l’informe favorable del tècnic municipal competent, el seu
grup ratifica l’aprovació de les dites llicències.
Proposta d’Acord i Votació:
Un cop efectuades totes les manifestacions anteriors, examinats els expedients de llicències
d’obres que es presenten a la ratificació del Ple de l’Ajuntament i vistos els informes
favorables del tècnic municipal que els integren, el Sr. alcalde proposa ratificar els
expedients d’atorgament de les llicències urbanístiques produïts entre el dia 28 de desembre
de 2008 fins al dia 17 d’abril de 2009 que a continuació s’especificaran, entenent-se totes
elles atorgades salvat el dret de propietat i sens perjudici del de terceres persones i, si
s’escau, havent d’acomplir les condicions que constin als respectius expedients i aprovant
les liquidacions corresponents a l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
actualment vigent.
D’acord amb l’exposat i amb el que disposen l’article 53.1.r) 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 i
l’article 72.1. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, es proposa al Ple de l’Ajuntament de
Bellcaire d’Urgell ratificar la concessió de llicències urbanístiques constructives atorgades
per l’Alcaldia que a continuació es relacionen. Un cop sotmesa la proposta a votació i debat,
s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde i dels regidors/regidora Sra. Ramona Salla i
Estopà, Sr. César Milla González, Sr. Lluís Sabaté i Rúbies, Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr.
Jaume Montfort i Samà, Sra. Raquel Codina i Osés i Sr. Joaquim Mas i Trullols. per la qual
cosa s’acorda per unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de nou que formen la
corporació:
Primer.- Ratificar els expedients d’atorgament de llicències urbanístiques següents:
NÚM.
EXPEDIENT

PERSONA
SOL·LICITANT

OBRA

IMPORT
PEM

04LLOBR28/08

Promocions
Obra

SL: Reparació de cuina i bany i substitució
de finestres a la Masia Bofill del Pedrís

20.000,00 €.

04LLOBR29/08

Gas Natural Distribución Obertura de cata per a subministrament
de gas al carrer Bonavista, 31
SDG, SA.

240,40 €.

04LLOBR30/08

de
rasa
per
a
Gas Natural Distribución Obertura
subministrament de gas a l’av. 11 de
SDG, SA.
Setembre/carrer Dr. Fleming

11.394,96 €.

04LLOBR31/08

de
rasa
per
a
Gas Natural Distribución Obertura
subministrament de gas al carrer Dr.
SDG, SA.
Fleming, 4

3.077,12 €

Viola,

LLOBR01/09

Maria Navau Batalla

Canviar banyera per un plat de dutxa

500,00 €

LLOBR02/09

Vicent Font Bernaus

Refer una paret de 5 metres

500,00 €
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LLOBR03/09

Joan Carrasco Sánchez

Reformar el lavabo i eixamplar una
finestra

3.000,00 €

LLOBR04/09

Gas Natural Distribución Obertura de cata per a subministrament
de gas al carrer Balaguer, 16
SDG, SA

240,40 €

LLOBR05/09

Antònia Ros Coll

Tirar 2 envans, refer-los i enguixar-los
(12 m²) i enguixar parets de les golfes

1.500,00 €

LLOBR06/09

Ramon Pallàs Folch

Enrajolar les escales, posar pedra a
una part de la paret (14 m²) i enrajolar
el garatge (40 m²)

1.500,00 €

LLOBR07/09

Francesc Riera Cuberes

Arranjar el terrat del darrere (47 m²)

4.875,00 €

LLOBR08/09

Sílvia Ramon Hernández

Posar formigó al garatge (40 m²)

04LLOBR32/08

Felip Infiesta García

Arranjar la teulada de l’edifici del carrer
Barcelona, 15

12.000,00 €

LLOBR09/09

Joan Balagué Pons

Fer paviments, posar biga i tensors i
arranjar cabana

7.590,00 €

LLOBR10/09

Vicent Font Bernaus

Arrebossar paret lateral (35 m²) i posar
biga al magatzem

1.000,00 €

LLOBR12/09

Ramon Torres Palau

Arranjament façana

LLOBR14/09

Josep M. Sabaté Torres

Fer una paret (12 m²) al carrer Les
Sogues

500,00 €

LLOBR11/09

Gas Natural Distribución Obertura rasa per a subministrament
de gas al carrer Ventura Gassol, 18
SDG, SA

2.884,80 €

Antoni Guasch Castells

Arranjar el magatzem que va caure de
l’av. 11 de Setembre

2.500,00 €

LLOBR13/09

Josep M. Arrufat Solé

Fer un dipòsit de purins al polígon 13,
parcel·la 107

6.000,00 €

LLOBR15/09

Josep Guàrdia Manuel

Arranjar el terrat

1.500,00 €

LLOBR16/09

Josep Balcells Sabanés

Canviar la porta del cobert del carrer
Jaume Arquer, 40

1.000,00 €

LLOBR17/09

Josep Pedrol Castells

Canviar les teules d’un magatzem i
posar-hi uralita al Pedrís

1.600,00 €

04LLOBR33/08

300,00 €

Exempt

Segon.- Notificar els acords anteriors a les persones interessades als efectes oportuns.

Plaça Major, 1 - Telèfon 973 58 60 05 - Fax 973 58 65 37 - C.P. 25337 - NIF: P-2505600-C

12

Ple Ordinari: 21/04/2009

AJUNTAMENT
DE
BELLCAIRE D’URGELL
(LLEIDA)

4t.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENTS AL PERÍODE: 29 DESEMBRE 2008-31 MARÇ 2009.Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la
consideració del Ple l’aprovació de la relació de factures de la corporació corresponents al
període que comprèn des del dia 29 de desembre de 2008 fins al dia 31 de març de 2009.
Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM,
per a manifestar que aprova la relació de factures presentades sempre que hi hagi partida
pressupostària adient.
Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERCAM, per a manifestar també que el seu grup aprova la relació de factures presentades
sempre que hi hagi partida pressupostaria adient.
Proposta d’Acord i Votació:
Un cop efectuades totes les manifestacions anteriors, d’acord amb el que disposen els
articles 184 i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els articles 26, 58, 59 i 60 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè d’aquesta
Llei i els articles 110 i 111 de l’Ordre de 17 de juliol de 1990, per la qual s’aprova la
Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local, en matèria de reconeixement
d’obligacions, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar la relació de
factures presentades a la corporació durant el període comprès des del dia 29 de desembre
de 2008 fins al dia 31 de març de 2009 i que s’insereix en forma annexa en aquesta acta. Un
cop sotmesa la proposta a votació i debat, s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde i dels
regidors/regidora Sra. Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla González, Sr. Lluís Sabaté i
Rúbies, Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr. Jaume Montfort i Samà, Sra. Raquel Codina i Osés i
Sr. Joaquim Mas i Trullols. per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels vuit (8) membres
presents del total de nou que formen la corporació:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentades a la corporació entre els dies 29 de
desembre de 2008 fins al dia 31 de març de 2009, relació que s’insereix en forma annexa en
aquesta acta, per un import total de cent setanta-un mil dos-cents vint euros amb vint-iquatre cèntims (171.220,24 euros), IVA inclòs.
Segon.- Ordenar a la Intervenció l’anotació en els comptes dels reconeixements aprovats i
procedir al seu pagament a mesura que ho permetin les disponibilitats pressupostàries i
econòmiques de la Tresoreria.
5è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA INCORPORACIÓ DEL JUTJAT DE PAU D’ALÒS
DE BALAGUER A L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DE JUTJATS DE PAU NÚM. 56 AMB
SEU A BELLCAIRE D’URGELL.Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que és voluntat de la
Secretaria del Jutjat de Pau d’Alòs de Balaguer incorporar-se a l’Agrupació de Secretaries
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de Jutjats de Pau núm. 56, amb seu a Bellcaire d’ Urgell, voluntat que es manifestat en
l’acord de la sessió plenària de l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer de 22 de desembre de
2008.
D’acord amb el contingut de l’article 4.1 del Decret 75/1997, de 18 de març, pel qual es
regula el procediment per a la creació i la modificació de les Agrupacions de secretaries de
jutjats de pau, cal l’acord favorable del Ple de l’Ajuntament de Bellcaire a la incorporació de
la secretaria del Jutjat de Pau d’Alòs de Balaguer a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de
Pau núm. 56, als efectes que el Departament de Justícia pugui continuar amb la tramitació
administrativa corresponent
Proposta d’Acord i Votació:
Pel motiu acabat d’exposar i d’acord amb l’article 4.1 del Decret 75/1997 abans esmentat, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar la incorporació de la Secretaria
del Jutjat de Pau d’Alòs de Balaguer a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 56
amb seu a Bellcaire d’Urgell. Un cop sotmesa la proposta a votació i debat, s’obtenen vuit
(8) vots a favor de l’alcalde i dels regidors/regidora Sra. Ramona Salla i Estopà, Sr. César
Milla González, Sr. Lluís Sabaté i Rúbies, Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr. Jaume Montfort i
Samà, Sra. Raquel Codina i Osés i Sr. Joaquim Mas i Trullols. per la qual cosa s’acorda per
unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de nou que formen la corporació:
Primer.- Aprovar la incorporació de la Secretaria del Jutjat de Pau d’Alòs de Balaguer a
l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau núm. 56, amb seu a Bellcaire d’Urgell.
Segon.- Notificar l’acord anterior a la Direcció General de Recursos de l’Administració de
Justícia de la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.
6è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INICI D’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL DE BELLCAIRE D’URGELL AMB ELS TERMES MUNICIPALS DE
LINYOLA, BELLMUNT D’URGELL I PENELLES, AIXÍ COM DEL NOMENAMENT DE LA
COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DE BELLCAIRE D’URGELL.Proposta d’Acord i Votacions:
D’acord amb el que preveu l’article 28.1 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 Govern de la
Generalitat ha d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya,
documents cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes municipals i de les
demarcacions comarcals i que s’ajusten al que resulti dels expedients de delimitació i
d’atermenament entre els diferents municipis limítrofs.
Atès que, a aquests efectes, s'ha rebut de la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
sengles cartes en què es comunica a l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell que procedeix iniciar
l’elaboració del mapa municipal de Linyola, Bellcaire d’Urgell, Bellmunt d’Urgell i Penelles
per tal de determinar els seus respectius límits territorials, motiu pel qual aquesta corporació
ha d’adoptar el corresponent acord plenari per a l’inici dels diferents expedients de
delimitació i de nomenament de la comissió municipal de delimitació, que ha d’estar formada
per l’alcalde, per dos regidors, un tècnic i la secretària de la corporació, d’acord amb allò
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previst a l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar l’inici
dels expedients de delimitació i d’atermenament del terme municipal de Bellcaire d’Urgell
amb els de Linyola, Bellmunt d’Urgell i Penelles, així com la composició de la comissió
municipal de delimitació corresponent a tots ells. Un cop sotmesa la proposta a votació i
debat, s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde i dels regidors/regidora Sra. Ramona
Salla i Estopà, Sr. César Milla González, Sr. Lluís Sabaté i Rúbies, Sr. Vicent Font i
Bernaus, Sr. Jaume Montfort i Samà, Sra. Raquel Codina i Osés i Sr. Joaquim Mas i Trullols.
per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de nou que
formen la corporació:
Primer.- Iniciar els expedients de delimitació i d’atermenament del terme municipal de
Bellcaire d’Urgell amb els termes municipals de Linyola, Bellmunt d’Urgell i Penelles.
Segon.- Crear la Comissió municipal de delimitació de Bellcaire d’Urgell, amb motiu de
l’elaboració de qualsevol mapa municipal pel qual el terme municipal de Bellcaire d’Urgell es
pugui veure afectat, la qual –a l’empara de l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, estarà constituïda per les persones següents:
Alcalde de Bellcaire d’Urgell:
Regidors:
Tècnic municipal:
Secretària:

Xavier Bergé Mediavilla
un representant del grup polític CIU
un representant del grup polític ERC
Josep M. Profitós Jové
Anna Llinàs Rovira

Tercer.- Notificar els acords anteriors a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya als
efectes oportuns.
7è.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’OBRA “URBANITZACIÓ I
ENJARDINAMENT DELS CARRERS ERMENGOL IV I MOSSÈN ENRIC SERVAT: FASE I”,
INCLOSA EN EL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.Vist que mitjançant acord plenari de 5 de març de 2009 es va aprovar l’expedient i el Plec de
clàusules administratives particulars per l’adjudicació de les obres consistent en la
“Urbanització i Enjardinament dels carrers Ermengol IV i mossèn Enric Servat: Fase I”
(inclosa en el Fons Estatal d’Inversió Local) pel procediment negociat sense publicitat prèvia
per raó de la quantia i tramitació urgent, així com la despesa corresponent a aquesta
contractació per tal de poder procedir a la seva adjudicació.
Que finalitzat el termini per a la presentació de propostes per a aquesta obra, i consultat el
Registre General d’Entrades d’aquesta corporació s’ha de fer constar com a presentades les
TRES empreses licitadores següents:
1) Registre d’Entrada núm. 247, de 08/04/2009: empresa “Garrofé, SAU”.
2) Registre d’Entrada núm. 248, de 08/04/2009: empresa “Áridos Romà, SAU”.
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3) Registre d’Entrada núm. 252, de 09/04/2009: empresa “Catubex, SL”.
Que d’acord amb la clàusula 20 del Plec de clàusules, procedia convocar i reunir la Mesa de
Contractació, la qual cosa s’ha produït el dia 21 d’abril de 2009 a les 12:00 hores i procedintse, en primer lloc, a l’obertura prèvia dels SOBRES NÚM. 1: “Documentació Administrativa”,
per tal de qualificar la documentació en ells continguda. El resultat d’aquesta qualificació ha
estat el següent:
a) Qualificar la documentació com a correcta i declarar l’empresa “Áridos Romà, SAU”
admesa en el procediment de contractació.
b) Concedir un termini de tres (3) dies hàbils a l’empresa “Catubex, SL” per tal de
complementar la documentació no essencial esmenable (DNI del representant;
acreditació solvència financera), per poder declarar-la admesa en el procediment de
contractació.
c) Excloure per la manca de presentació de documentació administrativa i només
presentació d’oferta econòmica a l’empresa “Garrofé, SAU”.
Un cop l’empresa “Catubex, SL”·ha presentar la documentació reclamada, la Mesa de
Contractació, en data de 21 d’abril de 2009 a les 12:30 hores, ha procedit a l’obertura dels
SOBRES NÚM. 2: “Proposta Econòmica” i els SOBRES NÚM. 3 “Documentació
Complementària” amb el següent resultat:
Posteriorment, la Mesa de Contractació, en la mateixa data i a les 12.30 hores, ha procedit a
l’obertura dels SOBRES NÚM. 2: “Proposta Econòmica” i els SOBRES NÚM. 3
“Documentació Complementària” amb el següent resultat:
1. Registre d’Entrada núm. 248, de 08/04/2009: empresa “Áridos Romà, SAU”:
TOTAL: 44,99 PUNTS (2n).
 Oferta Econòmica: SUBTOTAL: 4,99 + 40 = 44,99 PUNTS.
o Pressupost:
màxim 5 punts.
 196.670,67 €, IVA exclòs.
04,99 PUNTS
o Volum de treballadors:
màxim 40 punts.
 16.
40,00 PUNTS
o Millores execució contracte:
màxim 40 punts.
 no.
00,00 PUNTS.
 Documentació Complementària:
SUBTOTAL: 00,00 punts.
o Ampliació termini de garantia:
màxim 15 punts.
 cap.
00,00 PUNTS.
o Reducció termini execució de l’obra:
 15 dies.
o Documentació acreditativa d’obres similars:
 sí.
2. Registre d’Entrada núm. 252, de 09/04/2009: empresa “Catubex, SL”:
TOTAL:
47,20 + 15,00 = 62,20 PUNTS (1r).
 Oferta Econòmica: SUBTOTAL: 05,00 + 02,20 + 40,00 = 47,20 PUNTS.
o Pressupost:
màxim 5 punts.
 196.637,93 €, IVA exclòs.
05,00 PUNTS.
o Volum de treballadors:
màxim 40 punts.

Plaça Major, 1 - Telèfon 973 58 60 05 - Fax 973 58 65 37 - C.P. 25337 - NIF: P-2505600-C

16

Ple Ordinari: 21/04/2009

AJUNTAMENT
DE
BELLCAIRE D’URGELL
(LLEIDA)



 6.
02,20 PUNTS.
o Millores execució contracte:
màxim 40 punts.
 Pavimentació del carrer Francesc Llanes per un import de 22.800,00 €.
40 PUNTS.
Documentació Complementària:
SUBTOTAL: 15,00 PUNTS.
o Ampliació termini de garantia:
màxim 15 punts.
 12 mesos sencers.
15 PUNTS.
o Reducció termini execució de l’obra:
 30 dies.
o Documentació acreditativa d’obres similars:
 sí.

Tenint en compte els aspectes de negociació previstos a la clàusula 15 del Plec de clàusules
administratives particulars, la Mesa de Contractació ha realitzat proposta d’adjudicació en
favor de l’empresa “Catubex, SL“, d’acord amb la documentació presentada i de conformitat
amb l’establert a l’article 135.3 i la DA 2a de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell adjudicar
provisionalment el procediment de contractació més amunt esmentat a l’oferta presentada
pel Sr. Antonio Carbonell Guitart, en nom i representació de l’empresa “Catubex, SL”, tot
seguint les recomanacions de la Mesa de Contractació. Un cop sotmesa la proposta a
votació i debat, s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde i dels regidors/regidora Sra.
Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla González, Sr. Lluís Sabaté i Rúbies, Sr. Vicent Font i
Bernaus, Sr. Jaume Montfort i Samà, Sra. Raquel Codina i Osés i Sr. Joaquim Mas i Trullols.
per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de nou que
formen la corporació:
Primer.- Declarar vàlid el procés de licitació de l’obra “Urbanització i Enjardinament dels
carrers Ermengol IV i mossèn Enric Servat: Fase I” (inclosa en el Fons Estatal d’Inversió
Local) pel procediment negociat sense publicitat prèvia per raó de la quantia i tramitació
urgent, amb diversos criteris de negociació.
Segon.- Adjudicar provisionalment el contracte per a la realització de l’obra esmentada a
l’apartat primer a l’empresa “Catubex, SL”, amb CIF núm. B-25.329.905, per un import de
cent noranta-sis mil sis-cents trenta-set euros amb noranta-tres cèntims (196.637,93
€), IVA exclòs, a càrrec de la partida pressupostària núm. 01.533.632.11 del pressupost
general vigent, i per un termini d’execució de 4 mesos perquè ha estat l’empresa que ha
obtingut la puntuació més alta d’acord amb els criteris de negociació previstos a la clàusula
15a del Plec de clàusules administratives regulador d’aquesta obra, a més de complir tots
els altres requisits exigits.
Tercer.- Notificar els acords anteriors a l’empresa adjudicatària “Catubex, SL” i requerir-la
perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualsevol altre document acreditatiu
de la seva aptitud per a contractar, així com constituir la garantia definitiva per un import del
5% del preu d’adjudicació (9.831,90 €) a fi i efecte de poder procedir a l’adjudicació definitiva
en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils.
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Quart.- Notificar aquest acord d’adjudicació provisional a la resta d’empreses presentades i
que no hagin resultat adjudicatàries als efectes oportuns, i publicar un extracte del mateix en
el Perfil del Contractant de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell i en el BOP de Lleida.
Cinquè.- Facultar l’alcalde de Bellcaire d’Urgell, en nom i representació de l’Ajuntament, per
a la signatura de quants documents públics i/o privats calguin per fer efectives la tramitació i
execució del acords anteriors.

8è.-

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ATORGAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS.-

Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la
consideració del Ple l’aprovació de tot un seguit de subvencions a les entitats següents:





Club de Futbol Sala de Bellcaire: 750,00 €, per poder fer front a les despeses
ocasionades pel seu funcionament durant la temporada 2008/2009.
IES Ermengol IV: 500,00 €, per poder fer front a les despeses ocasionades per la
realització i edició de la revista escolar NotícIES durant el curs escolar 2008/2009.
Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Bonavista: 750,00 €, per poder fer
front a les despeses ocasionades per la realització d’activitats culturals i esportives
durant el curs escolar 2008/2009.
CEIP Bonavista: 500,00 €, per poder fer front a les despeses ocasionades per les XXI
Jornades Culturals, any 2009.

Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM,
per a manifestar que aprova la relació de subvencions presentades.
Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERCAM, per a manifestar també que el seu grup aprova la relació de subvencions presentades
per l’equip de govern.
Proposta d’Acord i Votacions:
Un cop efectuades totes les manifestacions anteriors, d’acord amb el que disposen les
Bases d’execució del pressupost de l’exercici 2008 prorrogat per a l’exercici 2009, així com
la Llei general de subvencions, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
aprovar la relació de subvencions que tot seguit s’exposen. Un cop sotmesa la proposta a
votació i debat, s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde i dels regidors/regidora Sra.
Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla González, Sr. Lluís Sabaté i Rúbies, Sr. Vicent Font i
Bernaus, Sr. Jaume Montfort i Samà, Sra. Raquel Codina i Osés i Sr. Joaquim Mas i Trullols.
per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de nou que
formen la corporació:
Primer.- Atorgar al Club de Futbol Sala Bellcaire una subvenció de set-cents cinquanta euros
(750,00 €) per poder fer front a les despeses ocasionades pel seu funcionament durant la
temporada 2008/2009, a càrrec de la partida pressupostària 01.451.481.00 del pressupost
general vigent.
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Segon.- Atorgar a l’IES Ermengol IV una subvenció de cinc-cents euros (500,00 €) per poder
fer front a les despeses ocasionades per la realització i edició de la revista escolar NotícIES
durant el curs escolar 2008/2009, a càrrec de la partida pressupostària 01.451.481.00 del
pressupost general vigent.
Tercer.- Atorgar a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Bonavista una
subvenció de set-cents cinquanta euros (750,00 €) per poder fer front a les despeses
ocasionades per la realització d’activitats culturals i esportives durant el curs escolar
2008/2009, a càrrec de la partida pressupostària 01.451.481.00 del pressupost general
vigent.
Quart.- Atorgar al CEIP Bonavista una subvenció de cinc-cents euros (500,00 €) per poder
fer front a les despeses ocasionades per les XXI Jornades Culturals, any 2009, a càrrec de
la partida pressupostària 01.451.481.00 del pressupost general vigent.
Cinquè.- El pagament es començarà a tramitar un cop les persones beneficiàries de la
subvenció hagin justificat les despeses amb factures i/o justificants per un import igual al
doble de la quantitat atorgada d’acord amb el previst a la Llei General de Subvencions.
L’efectivitat del pagament s’haurà d’ajustar a les disponibilitats econòmiques de la
corporació.
Sisè.- Les persones beneficiàries de les subvencions facilitaran tota la informació requerida
per la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell.
Setè.- Notificar aquests acords a les persones beneficiàries de les subvencions atorgades
als efectes oportuns.

9è.-

ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI N’HI HA.-

No n’hi ha.

10è.- PRECS I PREGUNTES.1) Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor del grup municipal PSC-PM, per a
manifestar el següent:
1.1.

1.2.

Que el pati de la guarderia es troba en molt males condicions i que s’hauria
d’arreglar. L’alcalde respon que amb el projecte nou d’ampliació tot això es
solucionarà.
Pregunta a la secretària com està el tema de la parcel·la sobrera. La secretària
respon que precisament aquesta setmana hi ha hagut contesta per part del Registre
indicant que cal que les dades de superfície aprovades com a parcel·la sobrera (88
m²) han de coincidir amb la superfície que consta al Cadastre (91 m²). Per això, ja
s’ha encarregat al tècnic per tal que faci un informe de rectificació de l’amidament
d’aquesta superfície que, posteriorment, s’ha de trametre al Registre.
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2) Pren la paraula el Sr. Jaume Montfort i Samà, regidor del grup municipal d’ERC-AM, per
a manifestar el següent:
2.1.

2.2.

Que en el passat Ple ordinari ja es va comentar el mal estat d’una farola del carrer
Bonavista i que es contestà que la farola ja estava demanada i només calia col·locarla, però això encara no s’ha fet. I que torna a insistir-hi perquè és un tema que ja fa
gairebé dos anys que dura. A més, s’ha de tenir en compte, que les altres faroles no
cremen prou bé i només n’hi ha dues que funcionin.
Que el carrer de can Miquel caldria posar-hi, com a mínim, una mica de grava perquè
el carrer no és segur i és molt fàcil que la gent caigui.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió ordinària a les vint hores i
quinze minuts del dia vint-i-un d’abril de dos mil nou, de la qual s’estén aquesta signada per
l’alcalde-president i jo, la secretària, que en dono fe.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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