ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE PRADELL DE LA
TEIXETA DE DATA 25 D’ABRIL DE 2013
Òrgan:
Data:
Caràcter de la sessió:
Lloc:
Hora inici:
Hora final:

Ple de l’Ajuntament 4/2013
Dijous 25 d’abril del 2013
Ordinària
Sala de Plens de l’Ajuntament
17.42 hores
18.35 hores

Assisteixen:
Sr. Miquel Cabré Just, regidor
Sr. Roger Cabré Mas, regidor
Sr. Joan Banús Masdeu, regidor
Sr. Francesc Sans Vives, regidor
Sr. Josep Guillén Viñas, Secretari - interventor
No assisteix: Sra. Misericòrdia Ferré Duran, regidora

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 25 de març de 2013.
2. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats i dels informes aprovats.
3. Aprovació de la creació de la Caixa General de Dipòsits de l’Ajuntament de Pradell de la

Teixeta

4. Proposta de requeriment de full d’apreuament als interessats dels expedients d’expropiació

forçosa 1/2013/EXP i 2/2013/EXP.

5. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal

d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2013, i que conté la xifra total
d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2012.

6. Proposta d’acord d’adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del subministrament

d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci català pel
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp. 2012/01)

7. Proposta d’aprovació de la moció en relació a l’estat del ferm de la carretera N-420 del tram

Falset - Móra d’Ebre.

8. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
9. Precs i preguntes
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Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia, desenvolupament de la sessió i
acords que es transcriuen a continuació:

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinària del 25 de març de
2013.
Havent-se lliurat una còpia de l’esborrany a cada regidor mitjançant correu electrònic, no es
presenten objeccions a la redacció de l’acta de la sessió del ple ordinària celebrada el 25 de
març de 2013.
Sotmesa a votació, la proposta d’acta resulta aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents.

2. Donar compte dels decrets d’alcaldia aprovats.
Per part de l’òrgan de Secretaria es procedeix a llegir els diferents Decrets d’Alcaldia que queden
enumerats a continuació, dels quals se’n dóna compte al Ple.
Decret nº 27, de 4
d’abril de 2013
Decret nº 28, de 12
d’abril de 2013
Decret nº 29, de
d’abril de 2013
Decret nº 30, de
d’abril de 2013
Decret nº 31, de
d’abril de 2013
Decret nº 32, de
d’abril de 2013
Decret nº 33, de
d’abril de 2013
Decret nº 34, de
d’abril de 2013
Decret nº 35, de
d’abril de 2013
Decret nº 36, de
d’abril de 2013

12
12
12
12
12
12
18
22

DE LLICÈNCIA D’OBRES MENORS EN SNU A LES PARCEL·LES 58 I
59 DEL POLÍGON 5, GRANJA LES BASSES
DE RATIFICACIÓ DE INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL
COMPLIMENT DEL PLA D’AJUSTAMENT QUE ESTABLEIX L’ORDRE
HAP/2105/2012, DE 1 D’OCTUBRE
D’APROVACIÓ DE PRIMERA CERTIFICACIÓ DE L’OBRA
“REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI”.
D’APROVACIÓ DE PROJECTE TÈCNIC DE “INSTAL·LACIÓ DE
CALEFACCIÓ A L’EDIFICI POLIVALENT DE LA SOCIETAT”
D’APROVACIÓ DE PROJECTE TÈCNIC DE “ADEQUACIÓ DEL PARC
INFANTIL DE LA PLAÇA DEL CASTELL”
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 1/2013
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE DESPESES DE GAS DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL BAR-RESTAURANT
D’APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DE IMPOST SOBRE L’INCREMENT
DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 2/2013
D’AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A TREBALLS APÍCOLES A LA
PARCEL·LA 126 DEL POLÍGON 2
D’APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DEL PLE
ORDINARI MUNICIPAL 4/2013

3. Proposta d’aprovació, si s’escau, de la constitució de la Caixa General de
Dipòsits de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta.
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Als efectes de la recepció, custòdia i devolució dels dipòsits i garanties que es constitueixin als
serveis municipals de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta, es proposa la votació de dit
mecanisme financer per a la gestió de dipòsits i garanties per aquesta administració pública,
aquesta Alcaldia proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:
Primer i únic.-

Aprovar la constitució de la Caixa General de Dipòsits de l’Ajuntament
de Pradell de la Teixeta.

Sotmès a votació els acords resulten aprovats per UNANIMITAT dels membres assistents.

4. Proposta de requeriment de full d’apreuament als interessats dels expedients
d’expropiació forçosa 1/2013/EXP i 2/2013/EXP.
Atès que en data 22 de febrer de 2013 es va rebre memòria de valoració de les finques
afectades per Pla especial urbanístic, redactada per l’enginyer agrònom Francesc Primé Vidiella
(expedient SAM 800433-2013-157-1200-000325), memòria tècnica valorada de conformitat amb
el Real Decret Legislatiu 2/2008 de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl, i
Reglament de valoracions de la Llei del Sòl, aprovat pel Real Decret 1492/2011, de 24 d’octubre.
Atès que en data 27 de març de 2013 es notifica a REUS NOU SL l’acord d’aprovació definitiva
de la relació de béns i drets a expropiar i acord de declaració de necessitat d’ocupació. La
notificació conté la comunicació als propietaris de la possibilitat de convenir en el termini de 15
dies hàbils un acord amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels béns a expropiar
i el termini de desallotjament. No es produeix cap proposta ni comunicació per la part expropiada.
Atès que en data 4 d’abril de 2013 es notifica als Srs. EUSTAQUIO MORENTE BUENO i
CAROLINA LORENZO SALVAT l’acord d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets a
expropiar i l’acord de declaració de necessitat d’ocupació. La notificació conté la comunicació als
propietaris de la possibilitat de convenir en el termini de 15 dies hàbils un acord amb
l’Ajuntament, lliurement i per avinença, l’alienació dels béns a expropiar i el termini de
desallotjament. No es produeix cap proposta ni comunicació per la part expropiada.
Atès que en data 16 d’abril de 2013 es notifica mitjançant burofax a REUS NOU SL la
convocatòria per arribar a mutu acord sobre la transmissió dels béns i drets objectes de
l’expedient d’expropiació, convocant a la part expropiada el dilluns 22 d’abril de 2013 a les 12:00
hores a la seu consistorial, indicant que en cas que no s’arribi a un acord, s’entendrà que no ha
estat possible arribar a l’adquisició per avinença i continuarà el procediment expropiatori. La part
expropiada no es presenta a la cita indicada.
Atès que en data 16 d’abril de 2013 s’envia burofax als Srs. EUSTAQUIO MORENTE BUENO i
CAROLINA LORENZO SALVAT la convocatòria per arribar a mutu acord sobre la transmissió
dels béns i drets objectes de l’expedient d’expropiació, convocant a la part expropiada el dilluns
22 d’abril de 2013 a les 11:00 hores a la seu consistorial, indicant que en cas que no s’arribi a un
acord, s’entendrà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença i continuarà el
procediment expropiatori. La notificació no es practica degudament d’acord amb l’article 59 de
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
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En compliment del que disposen l’article 29 i concordants de la Llei d’expropiació forçosa de 16
de desembre de 1954, l’Alcalde proposa al ple l’adopció del següent acord:
Primer.Requerir als interessats en els expedients 1/2013/EXP i 2/2013/EXP
d’expropiació forçosa per què en el termini de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de
la recepció del present requeriment, presentin per escrit, davant l’Ajuntament, el full
d’apreuament dels béns i drets esmentats, especificant motivadament el valor en què els
estimen, com també qualsevol altres al·legacions que considerin pertinents. Informar que el full
d’apreuament pot anar acompanyat, si s’escau, d’una valoració pericial elaborada per un
facultatiu competent.
Segon.Comunicar que la data legal d’inici de la present peça separada de determinació
del preu just ha estat fixada en el dia 26 de març de 2013, com a dia següent a aquell en què va
adquirir caràcter definitiu en via administrativa l’acord d’aprovació de la relació de béns i drets
que s’expropien. Es referiran a la data esmentada totes les taxacions que es facin respecte als
béns i drets expropiats. En cas de no estar conforme amb la data fixada, podran raonar que se’n
fixi una altra, juntament amb la formulació del full d’apreuament.
Tercer.Disposar que les finques expropiades en virtut d’aquests expedients hauran de
ser desallotjades pels seus titulars i ocupants en un termini màxim de cinc mesos, comptadors
des de l’endemà d’haver rebut el present requeriment.
Sotmesa a votació nominal i secreta l’acord resulta aprovat per UNANIMITAT dels membres
assistents.

5. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2013, i
que conté la xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a
terme durant l’exercici 2012.
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal
d’habitants referida a l’1 de gener de 2013, que recullen el resultat de les actuacions dutes a
terme durant l’exercici 2012.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el
Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers
d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els
diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2013.
De conformitat amb els articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la
qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció
General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions
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tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, el Ple, per unanimitat, ACORDA:
Primer.Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2013, i que conté la
xifra total d’habitants del municipi resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici
2012. El resum que s’aprova és el següent:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL de Pradell de la Teixeta
Data: 31/03/2013
Hora: 10:37:34
Càlcul segons data de variació: 31/12/2012
Homes
Homes
83

%
43,23

Dones
Dones
109

%
56,77

Població
Total Població
192

% Total
100

Segon.Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2013, que resulta
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants
empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució
de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del padró municipal i
sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels regidors presents.

6. Proposta d’acord d’adjudicació del contracte derivat de l’acord marc del
subministrament d’electricitat destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel
Consorci català pel desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp.
2012/01)
1.- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/01) que resten incorporats en
l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
2.- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp 2012/10) que resten integrats en
l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.
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3.- El 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat
el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada inicial d’un
any, des de l’ 1 d’abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot
seguit es detallen:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

152,356

Sublot 2 (2.1A)

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

4.- Que en compliment del que s’estableix a la clàusula 21.F del Plec de clàusules
administratives particulars (PCAP) s’ha constituït la corresponent garantia definitiva dels
contractes derivats de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica amb destinació als
ens locals de Catalunya per un import de 1.893.860,00 €.
5.- Que mitjançant escrit presentat al Consorci Català pel Desenvolupament Local en data 22 de
març de 2013 pel Sr. Antoni Franquesa i Tomàs, en representació de l’entitat Union Fenosa
Comercial S.L, aquesta comercialitzadora ha comunicat la seva disposició a continuar amb el
subministrament d’electricitat als Ajuntaments que actualment n’estan rebent el subministrament,
en virtut de l’Acord Marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Expedient 001/2009) i que es troben al corrent de pagament, mantenint- ne
les condicions actuals fins el proper 30 de juny de 2013, o fins el moment que es faci efectiva la
contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, si aquesta efectivitat es produís en
data anterior.
6.- S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció d’aquest Ajuntament
sobre la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de l’Acord marc adjudicat
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de subministrament d’energia elèctrica
a favor d’ Endesa Energia SAU. Així mateix consta el caràcter favorable sobre l’adhesió d’aquest
Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de
Catalunya es realitzi en les adquisicions en les diverses categories de béns mobles, productes i
serveis pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d’ara endavant, TRLCSP) en que es determina que els
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ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que
siguin necessaris per al compliment i la realització dels seus fins institucionals
2. Article 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (d’ara en endavant TRLCSP), que determina que
els òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un o varis empresaris per tal de
fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant un
determinat període de temps.
3. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització del contracte administratiu mitjançant la
signatura, per les parts del contracte, dels corresponents documents contractuals.
4. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de contractació
centralitzada de les Entitats locals.
5.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya
(Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
6- Clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc abans
esmentat pel que fa a l’abonament del descompte del 1,5 % sobre el preu establert per realitzar
el pagament previ al termini establert a l’article 216.4 del TRLCSP.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus membres presents el
següent:
ACORD
Primer.Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energia SAU, el contracte administratiu
pel subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament com a derivat de l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya (expedient 2012/O1)
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia Sau en
data 29 de gener de 2013 pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2014.
Segon.Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes en
el Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc, les condicions particulars del
subministrament elèctric que figuren en l’Annex d’aquest acord en allò que no contradiguin ni
s’oposin a les previsions del Plec de l’Acord marc i els preus establerts en el quadre següent:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

Euros/ kW i any

P2
174,136

P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

152,356

Sublot 2 (2.1A)

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

Sublot 4 (2.0 A)

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
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183,228

63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

21,893189

Tercer.Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat
que consta en el document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que figura
com Annex d’aquest acord el qual com a document contractual serà subscrit per ambdues parts.
Quart.Que per raó d’interès públic i atesa que és la opció que garanteix el manteniment
de les millors condicions possibles, s’acorda continuar rebent, mentre no es faci efectiva la
contractació amb la nova adjudicatària, Endesa Energia SAU, el subministrament d’energia
elèctrica de la comercialitzadora Union Fenosa Comercial, S.L, de conformitat amb la proposta
emesa per part d’aquesta a la qual fa referència l’antecedent cinquè del present acord.
Cinquè.Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de l’empresa
subministradora com abonaments a compte, amb regularització final en la liquidació del
contracte, als efectes de procedir a la domiciliació bancària per tal d’obtenir el descompte de l’1,5
% previst en la clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives particulars de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica i de gas natural amb destinació a les entitats
locals de Catalunya.
Sisè.Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada
que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi, de conformitat amb les previsions de
l’article 205 del TRLCSP, pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. en les diverses
categories de béns mobles, productes i serveis.
Setè.Facultar al Sr. Miquel Cabré Just, Alcalde de l’Ajuntament, per la signatura amb
l’empresa Endesa Energia SAU de l`Annex que configura el document contractual específic del
contracte derivat de l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin
necessàries pel desplegament i execució del present acord.
Vuitè.Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament als
efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa Endesa
Energia SAU per la realització de gestions i resolució d’incidències en l’execució del contracte al
Sr. Roger Cabré Mas, en càrrec de regidor municipal i com auxiliars del mateix al Senyor Josep
Guillén Viñas, en càrrec de Secretari-interventor municipal.
Novè.Notificar els apartats primer, segon i tercer i quart d’aquest acord a Endesa
Energia Sau com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat per tal que en un termini màxim de vint dies hàbils formalitzi el
document de condicions particulars que figura com annex d’aquest acord i on hi consta la
corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.
Desè.Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català
pel Desenvolupament Local.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per UNANIMITAT dels regidors presents.
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7. Proposta d’aprovació de la moció en relació a l’estat del ferm de la carretera N420 del tram Falset - Móra d’Ebre.
Atès l’estat de conservació en que es troba el ferm de la Carretera N-420, tram Falset a Móra
d’Ebre, que ha obligat a la senyalització vertical de l’esmentat tram que adverteix als usuaris del
mal estat del mateix, alhora que limita la velocitat.
Atesa la importància que l’esmentat tram té pels habitants de la comarca que l’ha d’utilitzar per
desplaçar-se per motius laborals, educatius, comercials, i el més important, sanitaris, donat que a
Móra d’Ebre es troba un dels hospitals de referència dels habitants de la comarca, i atès que no
hi ha rutes alternatives que es puguin utilitzar per fer l’esmentat desplaçament.
Atès que des de l’acabament de les obres de la variant de Falset, s’ha produït un augment
considerable del trànsit en la carretera N-420, inclosos l’’augment de vehicles pesats.
Atès que el mal estat del ferm, no només implica molèsties i perjudicis pels usuaris de la mateixa,
sinó, que suposen un augment del risc de patir un accident de trànsit donat el seu evident
deteriorament, es proposa al ple municipal, l’adopció dels següents acords,
Primer.-

Sol·licitar del Ministeri de Foment del Govern de l’Estat la immediata realització
de les obres de conservació i millora en la carretera N-420, tram Falset a Móra
d’Ebre, que garanteixi les condicions de seguretat i comoditat que s’ha d’exigir a
una carretera de les característiques de la N-420.

Segon.-

Notificar aquest acord als consells comarcals del Baix Camp, de la Ribera d’Ebre
i de la Terra Alta, per tal que adoptin acords sol·licitant la reparació de
l’esmentada carretera.

Sotmesa a votació l’anterior moció, s’aprova per UNANIMITAT dels membres assistents.

8. Donar compte de les llicències d’obres aprovades.
Vistes les llicències urbanístiques atorgades per aquest Ajuntament, es dóna compte de les
llicència d’obres menors aprovades, que es relacionen a continuació:
Llicència ICIO número
02/2013 de 04-04-2013

Granja Les Basses (parcel·les 58 i 59 del polígon 5).
Instal·lació i muntatge de panell “Sandwich Miniona Isovela” de
30 mm., color teula (“Rosso Antico”) a la coberta de la nau,
feta a dues aigües de 6.500 mm. I una llargada de 96 metres,
acollada sobre perfil galvanitzat de 40x40x2mm.
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9. Precs i preguntes.
En el torn de precs i preguntes, el regidor Francesc Sans Vives (UMdC) fa esment de l’estat
inacabat dels treballs de neteja de les herbes i matolls que han sortit a la zona del Corral Nou, i
al camí d’accés a aquest. Fa l’observació que caldria millorar la neteja i desbrossament que ha
fet la brigada municipal, ja que no s’ha fet el camí de pujada d’accés a aquest espai municipal de
l’àrea de lleure. Finalitza amb l’observació que a la Plaça dels Vellets s’haurien d’arrancar les
males herbes, per tal de cuidar la imatge i estètica del poble.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió, essent l’hora que
s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a Secretari, en dono fe.
L’Alcalde,
MIQUEL CABRÉ JUST

El Secretari-interventor,
JOSEP GUILLÉN VIÑAS
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