Ajuntament de
la Vila de l’Albi

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Sessió: 02/2018
Data: 05 d’abril de 2018
Caràcter: Ordinària.
Hora d’inici: 20:00 hores
Hora d’acabament: 20:20 hores
Lloc.- Sala de sessions, Casa de la Vila
Amb l’assistència
Sra. Anna Feliu i Moragues, alcaldessa (PDeCat )
Sr. Adrià Vives Rufié, regidor (PDeCat )
Sra. Àngela Cornet Vives, regidora (PDeCat )
Sra. Ivet Martí Rué, regidora (Tots Fem l’Albi.- Acord Municipal, TFA-AM)
Amb la inassistència de:
Sr. Jordi Bernat Rossell, regidor (PDeCat )
Sra. Gemma Bernat Feliu, regidora (Tots Fem l’Albi.- Acord Municipal, TFA-AM)
Sr. J. Oriol Bernat Badia, regidor (Tots Fem l’Albi.- Acord Municipal, TFA-AM)
Assistits per la secretaria-interventora Sra. M. Carme Cortasa Ferrer
Una vegada comprovada l’existència del quòrum suficient per entendre vàlidament constituït
el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb el que disposen els articles 46.2.c) de la Llei 7/85 de 2
d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local i 98.c) 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
dona la sessió per iniciada amb el següent:
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior.
2. Despatx d’ofici.
3. Aprovació de les dues festes locals per a l’any 2019
4. Aprovació inicial mapa de capacitat acústica del municipi.
5. Assumptes d’urgència.
6. Precs i preguntes.
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1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior.
Es proposa l’aprovació de l’esborrany de de l’Acta de Ple del dia 8 de febrer de 2018.
De conformitat amb el que estableix 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,
l’alcaldessa pregunta als regidors si volen presentar-hi alguna esmena. Com que no hi ha
cap regidor ni regidora que manifesti la voluntat d’efectuar esmenes a les actes esmentades.
El Ple aprova l’acta per UNANIMITAT dels presents.
2.- Despatx d’ofici.
- Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern.
S’adjunta les actes de les sessions de Junta de Govern de 18 de gener, 8 i 22 de febrer i 8
de març de 2018.
- Donar compte dels Decrets de l’alcaldia.

Núm.
1
2
3
4
5

Data
21/02/2018
21/02/2018
12/03/2018
14/03/2018
21/03/2018

Assumpte
Inici Exp. Baixa Padró Habitants
Llicencia activitat_ Cesar Roca
Inici procediment nomenament Jutge de Pau
Aprovació Pla Pressupostari Mig Termini 2019-2021
Aprovació liquidació Pressupost 2017

L’Alcaldessa explica els acords adoptats per la junta de govern i els decrets.
El Ple es dona per assabentat.

3.- Aprovació de les dues festes locals per a l’any 2019
Amb l’objectiu de poder avançar la publicació de festes laborals per a l’any 2019, la
Conselleria de Treballs, Afers Socials i Famílies, inicia la preparació de l’Ordre de Festes
Locals a Catalunya per a l’esmentat any.
D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors dues festes locals retribuïbles i no
recuperables han de ser proposades pel ple de la Corporació dels respectius municipis,
tenint en compte que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb
cap dels dies que s’indiquen a l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al DOGC
número 7135, de 6 de juny de 2016.
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Per tot això, per UNANIMITAT dels presents s’ACORDA
Primer. Escollir com a tals per a l’any 2019 els dies 2 d’agost i 26 de setembre.
Segon. Comunicar l’acord als Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
4.- Aprovació del Mapa de capacitat acústica de l’Albi
Els mapes de capacitat acústica son un instrument que estableix la zonificació acústica del
municipi i els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica, es a dir,
fixen la qualitat acústica del territori.
La finalitat dels mapes que disposar de l’instrument normatiu necessari per exercir les
competències que la normativa atorga als ajuntaments en matèria de soroll i vibracions.
Atès que la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament estableixen la
necessitat d’elaborar i aprovar un mapa de capacitat acústica del municipi per part de
l’Ajuntament.
Atès que el mapa de capacitat acústica del municipi de l’Albi va ser aprovat definitivament
per la Comissió Territorial d’Urbanisme es sessió celebrada el 15 de juny de 2006, cal
actualitzar-lo per adequar-lo a la normativa vigent
Vista la necessitat de l’actualització i adequació del Mapa de capacitat acústica de l’Albi va
sol·licitar l’assistència tècnica per la seva actualització a la Direcció General de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat.
Atès que en data 9 de març de 2018, s’ha rebut la proposta mapa de contaminació acústica
elaborada pels tècnics de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del
Departament de Territori i Sostenibilitat, que està a disposició a la secretaria de
l’Ajuntament.
Per tot això, per UNANIMITAT dels presents s’ACORDA
Primer.- Aprovar inicialment l’esmentat mapa.
Segon.- Sotmetre al tràmit d’informació pública aquest acord i el mapa esmentat durant el
termini de trenta dies mitjançant edicte al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, a fi de
que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin
oportunes.
Tercer.- Cas que no es presentin reclamacions, el present acord inicial esdevindrà
definitivament aprovat.
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Quart.- Notificar del present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat.
5.- Assumptes d’urgència.
No ni ha.
6.- Precs i preguntes.
Es comenta a petició de la Sra. Ivet Marti, la realització de les obres de millora del serveis
del casal i les obres de millora de l’avinguda Catalunya i quan de temps duraran les obres.
I la previsió de la realització del camí al dipòsit municipal de l’aigua.
L’Alcaldessa comenta que son obres molt necessàries ja que es necessitava donat l’estat en
que estaven. Que les obres dels serveis del casal s’acabaran en breu. I que les obres de
l’avinguda Catalunya es preveuen per mes d’abril, i la durada dependrà de la climatologia
durant la realització de l’obra.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió quan són les 20:20 hores de la
qual de la qual jo com a secretaria estenc aquesta acta dels acords adoptats a la sessió
plenària.

Vist-i-plau
L’alcaldessa

M. Carme Cortasa Ferrer

Anna Feliu Moragues
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