FITXER ACORDS DE L’AJUNTAMENT PLE ANY 2013
DATA
--------

ACTA
---------

ACORD
----------------------------------------------------------------------

02.01.13

13/00

Diligència d’obertura

19.02.13

13/01

extraordinària

1/1- aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, núm. 07/2012, 27.12.2012.
2/1- ratificació decret alcaldia núm. 7/2013, 30.01.2013. sol·licitud subvenció per al
desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic.
3/1- expedient de BAIXES DE DRETS RECONEGUTS en exercicis anteriors que resten
pendent de cobrament.
4/1- informe de l’alcaldia, decret 23/2013, de 12.02.2013, INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS DE CRÈDITS al pressupost de l’exercici del 2013.
5/1- donar compte dels informes de MOROSITAT elaborats en compliment de la llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
6/1- sol·licitud subvenció programa LEADER anualitat 2012.
7/1- sol·licitud subvenció PUOSC 2013-2016.
8/1- programa inversions locals 2013/2016 de la diputació de Lleida.
9/1- programa d’arrendaments i subministraments del pla d’acció local 2013/2016 de la
diputació de Lleida.
10/1- aprovació revisió anual del PADRÓ municipal d’habitants.
11/1- rectificació de l’INVENTARI de béns i drets municipals.
12/1- aplicació als valors cadastrals de l’IBI d’urbana els coeficients que estableixi a l’efecte la
LPGE pel 2014.
05.04.13

13/02

ordinària

Declaració urgència

1/2- aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, núm. 01/2013, 19.02.2013.
2/2- nomenament JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
3/2- informe tresorera LIQUIDACIÓ 2012.
4/2- modificació de les ordenances fiscals.
5/2- declaració obres d’especial interès i utilitat municipal.
6/2- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ del departament d’ensenyament.
7/2- adhesió a la declaració institucional de la diputació de Lleida sobre l’avantprojecte de llei
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
8/2- donar compte dels informes de MOROSITAT elaborats en compliment de la llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
9/2- 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).10/2- CADASTRE D’URBANA. Valoració de caràcter parcial.
11/2- Mocions, resolucions, precs i preguntes.

09.07.13

13/03

ordinària

Declaració urgència

1/3- aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, núm. 02/2013, 05.04.2013.
2/3- ratificació decret alcaldia núm. 104/2013, 15.05.2013. Projecte construcció en sòl no
urbanitzable.
3/3- modificació de les ORDENANCES FISCALS per l’exercici econòmic del 2013.
4/3- delegació a la diputació de Lleida de les facultats que aquest ajuntament té atribuïdes en
matèria de recaptació en via executiva de determinats ingressos de dret públic.
5/3- fixació FESTES LOCALS any 2014.
6/3- aprovació definitiva de l’estat i comptes anuals de l’exercici del 2012.
7/3- aprovació del pla d’específic municipal (PEM) de protecció civil de Vilagrassa.
8/3- sol·licitud de pròrroga del programa viure al poble del FEDER de Catalunya 2007-2013, eix
4.
9/3- donar compte dels informes de MOROSITAT elaborats en compliment de la llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
10/3- aprovació de l’INVENTARI de béns i drets municipals.
11/3- expedient de declaració de BÉ CULTURAL D‘INTERÈS NACIONAL, en la categoria de
monument històric, a favor de l’església de santa maria de Vilagrassa.
12/3- mocions, resolucions, precs i preguntes.
- MOCIÓ d’adhesió al pacte nacional pel DRET A DECIDIR
30.09.13

13/04

ordinària

1/4- aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, núm. 03/2013, 09.07.2013.
2/4- ratificació decret alcaldia núm. 159/2013, 13.08.2013. aprovar sol·licitud plans locals de
JOVENTUT subvenció activitats.
3/4- ratificació decret alcaldia núm. 164/2013, 28.08.2013. aprovar sol·licitud ICD subvenció
activitats.
4/4- al·legació a la declaració de zones especials de conservació (ZEC).
5/4- informe PONÈNCIA valors parcial municipi de Vilagrassa.
6/4- aprovació del MARC PRESSUPOSTARI a mig termini.
7/4- aprovació pla d’AUTOPROTECCIÓ llar municipal picarol.
8/4- aprovació liquidació definitiva de les CONTRIBUCIONS ESPECIALS als beneficiaris de
les obres de dotació de serveis i pavimentació del carrer de la capella.
9/4- expedient de MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2013.
10/4- mocions, resolucions, precs i preguntes.
02.12.13

13/05

extraordinària

1/5- aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, núm. 04/2013, 30.09.2013.
2/5- aprovació imposició i ordenació de les CONTRIBUCIONS ESPECIALS als beneficiaris de
les obres de dotació de serveis i pavimentació del carrer de la MURALLA.
3/5- donar compte dels informes de MOROSITAT elaborats en compliment de la llei 15/2010,
de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
4/5- BAIXA DE DRETS reconeguts en exercicis anteriors.
5/5- BAIXA D’OBLIGACIONS reconegudes en exercicis anteriors.
6/5- modificació de les ORDENANCES FISCALS per l’exercici econòmic del 2014.

7/5- sol·licitud SUBVENCIÓ diputació de Lleida per a inversions per a la millora en la gestió de
l’AIGUA d’ús públic.
8/5- aprovació CONVENI d’encàrrec de prestació de serveis SALUT pública entre l’agència de
salut pública de Catalunya i l’ajuntament de Vilagrassa.
9/5- acceptació de les ajudes, normativa i existència de la consignació pressupostària. PUOSC
2013. construcció d’una PISTA poliesportiva.10/5- MOCIÓ per tal que es doni suport a la modificació dels decrets autonòmics 160/1996 i
161/1996, de 14 de maig, per tal de que no es retiri la compensació del cost del MENJADOR ni
del transport escolar als pobles agregats.
23.12.13

13/06

ordinària

1/6- aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, núm. 05/2013, 02.12.2013.
2/6- aprovació del PRESSUPOST GENERAL de l’ajuntament de l’exercici econòmic del 2014.
3/6- aprovació dels PADRONS FISCALS de l’exercici econòmic del 2014 i fixació del
calendari de cobrança.
4/6- mocions, resolucions, precs i preguntes.
del cost del menjador ni del transport escolar als pobles agregats.

