
5 NOTES INFORMATIVES

4rt. INFORMES I DECRETS D’ALCALDIA.
S’adona al Ple dels decrets següents:

19 31-01-08 Aprovació memòria i sol·licitud subvenció PAMER
20 31-01-08 Llicències obres menors exptes. Núms. 125/2007,
  8/2008, 10/2008, 9/2008, 12/2008, 13/2008 i 14/2008
21 01-02-08 Aprovació memòries i sol·licitud de subvenció per a Turisme
22 01-02-08 Aprovació certificació i honoraris Restauració de Forns Comunals.
  Mas d’Abad
23 01-02-08 Aprovació certificació i honoraris d’Urbanització del Mas d’en Ramona
24 01-02-08 Aprovació certificació i honoraris d’Urbanització del Mas dels Calduchs.
25 05-02-08 Adjudicació obra millora Accessos 2007
26 05-02-08 Adjudicació obra Pla Infraestructures 2007
27 05-02-08 Autorització substitució vehicle destinat a taxi. Juan Villalonga Ebri
28 07-02-08 Sol·licitud subvenció foment de l’hàbit lector
29 07-02-08 Sol·licitud subvenció mobiliari agència de lectura.
30 08-02-08 Aprovació liquidació complementària llicència obra menor
  expt. 109/2007 Naguipan, S.L.
31 08-02-08 Llicències obres menors exptes. Núms.15/2008, 16/2008, 17/2008
32 11-02-08 Llicència obra major 12/06 O.M. Jose Antonio Macanás Serrano
33 11-02-08 Llicència obra major 17/07 O.M. Antonio Jansà Sendros
34 11-02-08 Llicència obra major 04/08 O.M. Visitación Boira Mateu

I a continuació el Sr. Alcalde informa el Ple dels se-
güents assumptes:

1) S’ha parlat amb la Conselleria de Medi Ambient 
per què ens faciliten un tractament contra la proces-
sionària dels pins. Esta setmana que ve, vindrà un 
tècnic per valorar si el tractament el fan ells o ens 
indiquen en quin producte ho han de fer els operaris 
de l’Ajuntament.

2) S’han pagat 69.000€ per a retirar el projecte de 
l’antiga carretera i s’ha canviat la direcció de l’obra. 
La setmana que ve ens reunirem amb l’empresa ad-
judicatària per fer les modificacions que faran viable 
este projecte, i en cosa d’un mes s’estima que co-
mençaran les obres.

3) Continuen les negociacions en l’empresa G&C, 
demà mateix tenim una important reunió amb els 
nostres advocats i G&C, de la qual esperem treure 
conclusions quasi definitives.

4) Avui ens hem reunit en representants del circuit de 
velocitat, que ens han informat d’uns lleugers canvis 
en el traçat del mateix i que quasi tenen tots els papers 
per presentar ja la Declaració d’Interès Comunitari. 
En breu ens portaran tots els estudis pertinents per 
fer possible aquesta DIC (estudi acústic, ambiental, 
paisatgístic, etc).

5) S’ha jubilat Juan Tena Bueso, després d’exercir el 
càrrec de peó varis anys a aquest Ajuntament.

6) Seguidament dona la paraula al Sr. Ripollés Gas-
có, el qual diu: que en la sessió anterior, quan el Sr. 
Alcalde va fer menció a una subvenció rebuda de cin-
quanta mil euros per temes culturals, la regidora Sra. 
Orient va anotar un comentari en el seus papers, i que 
l’atzar va voler que se’ls deixés damunt de la taula 
i m’agradaria que constara en acta el comentari : 
“donar un toc als que donen les subvencions” i en-
tre admiracions “Marisol”.  Suposo que vos haureu 
posat en contacte amb la senyoreta Marisol,  no sé si 
va anar a la inauguració de la seu del grup popular 
i li  heu comentat que tanque l’aixeta de les subven-
cions. La veritat és que em pareix increïble tot açò. 
No obstant, m’agradaria tornar-te els papers que et 
vas deixar i comentar que “esgarrife” un poc aquest 
tipus de comentaris perquè el que realment transmet 
aquest comentari és açò, no té altra explicació, ja 
que és molt fàcil informar-se de les subvencions si 
ho pregunteu en Secretaria. Per a nosaltres aquest 
comentari té una interpretació claríssima.

La Sra. Orient diu que ara ho ha dit, per a ells.

El Sr. Hector Ripollés diu: això és el que estimeu a 
aquest poble. Busqueu rèdit polític i voleu que les 
coses vagen ben malament aquesta legislatura, però 
no us preocupeu perquè nosaltres pas a pas anirem 
fent.

A continuació el Sr. Alcalde dóna per conclòs el Ple 
i alça la Sessió, a les vint-i-dos hores i dos minuts, 
de la qual cosa jo, el Secretari, done fe. Vist i plau, 
L’alcalde. 


