EXTRACTE ACTA PLE
CARÀCTER: ORDINARI
DATA: 27 DE MAIG DE 2014
NÚM: 7/2014

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovar, si procedeix, esborranys actes anteriors.
- Núm. 5/2014, de data 28 d'abril de 2014.
- Núm. 6/2014, de data 29 d'abril de 2014.
S'aproven per unanimitat de tots els membres presents.
2.- OBRES PÚBLIQUES I SERVEIS
2.1 Aprovar, si procedeix, les tarifes pel servei d'abastament d'aigua potable.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, i el vot en contra del PSC,
PxC i PP.
"PRIMER.- Aprovar l’increment de les tarifes pel servei d’abastament d’aigua potable, les
quals es detallen a l’Annex 1 adjunt, proposat per l’empresa Sorea SA, que és superior a
l'aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya per tal de donar
compliment a la previsió continguda en el Decret 339/2001, de 18 de desembre regulador
del procediment simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes que regula el Decret
149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.
TERCER.- Traslladar aquest acord a l’empresa Sorea SA., com a concessionari del contracte
de gestió del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable."
2.2. Donar compte de l'escrit enviat per aquest Ajuntament a la Confederación
Hidrográfica del Ebro, en data 11 de març de 2014 i, amb número de registre de
sortida 697.
3 .- HISENDA
3.1. Aprovar, si procedeix, bases reguladores dels ajuts destinats a les despeses
derivades de les transmissions de l'habitatge habitual en els supòsits d'execució
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hipotecària, les quals no poden ser assumides pels obligats al pagament.
S'aprova, per majoria absoluta, amb el vot a favor d'ERC, CiU, PSC i PP i l'abstenció de
PxC.
"PRIMER.- Aprovar inicialment les Bases reguladores dels ajuts econòmics destinats a les
despeses derivades de les transmissions de l'habitatge habitual en els supòsits d'execució
hipotecària, les quals no poder ser assumides pels obligats al pagament.
SEGON.- Sotmetre aquest acord a informació pública mitjançant la publicació de l’Edicte en
el BOP i en el tauler d’anuncis, pel termini de 30 dies hàbils, a efectes de presentar-se
reclamacions o al·legacions, que de presentar-se’n seran resoltes pel Ple.
Si transcorregut aquest termini no se'n presenten, s'entendrà aprovat definitivament, i es
publicarà el contingut íntegre de les Bases als efectes oportuns."
3.2. Donar compte de la informació relativa a l'execució pressupostària del primer
trimestre de 2014, comunicada per al compliment de les obligacions contemplades a
l'Ordre HAP/2105/201, de 10 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions
de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3.3. Donar compte de l'informe d'intervenció, referent al compliment del principi
d'estabilitat pressupostària de la liquidació del pressupost de l'exercici 2013, el
compliment de la regla de la despesa i del límit del deute.
4.- CONTROL DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
4.1 Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local següents:
- Núm. 15/2014, de data 22 d'abril de 2014.
- Núm. 16/2014, de data 29 d'abril de 2014.
- Núm. 17/2014, de data 6 de maig de 2014.
- Núm. 18/2014, de data 13 de maig de 2014.
4.2 Donar compte de la relació de Resolucions d'Alcaldia següents:
- Núm.5/2014, (del número 140/2014 al número 170/2014)
4.3 Donar compte de la relació de Resolucions de Presidència següents:
- Núm. 4/2014 (del número 11/2014 al número 12/2014)
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5. Mocions de Control
No en presenten cap.
6. Precs i preguntes
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