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ACTA DE LA SESSIÓ DEL  PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 

 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.: 04/2021 

Caràcter: extraordinari  

Data: dimarts 25 de maig de 2021 

Horari: 14.01 a 14.05  

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament 

 

ASSISTENTS 

Maria Mercè Rubió Carré (IxC-AM) 

Josep Ma. Moragues Perramon  (IxC-AM) 

Teresa Romeu Vallverdú (IxC-AM)  

Ramon Alentorn Gorgues (IxC-AM)  

 

Joan Súria Orobitg, secretari interventor 

 

ABSENTS 

Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) (s’excusa) 

Sandra Martínez Azor (IxC-AM) (s’excusa) 

Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM) (s’excusa) 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Proposta d’aprovació de la memòria valorada “Restitució de camins de la xarxa 

municipal” 

2. Proposta d’aprovació de la memòria valorada “Restitució de la pista municipal de la 

Pobla de Cérvoles a Cervià de les Garrigues” 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

Prèvia la convocatòria a l’efecte, assisteixen els regidors i les regidores ressenyats 

anteriorment, constituint el nombre legal de membres per a la vàlida celebració de la sessió, 

assistits pel secretari interventor de l’ajuntament, senyor Joan Súria Orobitg, que dóna 

testimoni de l’acte.   
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1. Proposta d’aprovació de la memòria valorada “Restitució de camins de la xarxa 

municipal” 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA RESTITUCIÓ DE 

CAMINS DE LA XARXA MUNICIPAL 

 

La finalitat que es persegueix amb aquesta memòria valorada redactada pels serveis tècnics 

de la Diputació de Lleida  i que compta amb un pressupost de  477.014,15 € (IVA inclòs) es 

concórrer a les línies de subvenció ofertes  per les diferents administracions. 

 

D’acord amb  la vigent normativa reguladora del règim local.  

 

Per tot això, s’adopta el següent  A C O R D: 

 

1. Aprovar inicialment la memòria valorada “Restitució de camins de la xarxa municipal” 

amb un pressupost de 477.014,15 € (IVA inclòs) 

 

2. Sotmetre aquest acord a informació pública al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-

tauler municipal per tal que, en el termini de 30 dies pugui ser consultada la 

documentació a l’oficina municipal i es puguin formular al·legacions. Transcorregut 

aquest període sense cap al·legació formulada s’entendrà aprovat definitivament. 

 

3. Aprovar la corresponent sol·licitud de subvenció” 

 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

 

2. Proposta d’aprovació de la memòria valorada “Restitució de la pista municipal de la 

Pobla de Cérvoles a Cervià de les Garrigues” 

 

La senyora alcaldessa presenta la següent proposta: 

 

“PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA RESTITUCIÓ DE LA 

PISTA MUNICIPAL DE LA POBLA DE CÉRVOLES A CERVIÀ DE LES GARRIGUES 
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La finalitat que es persegueix amb aquesta memòria valorada redactada per l’arquitecta 

Aurora Santallúsia Fontova i que compta amb un pressupost de  151.449,01 € (IVA inclòs) 

es concórrer a les línies de subvenció ofertes  per les diferents administracions. 

 

D’acord amb  la vigent normativa reguladora del règim local.  

 

Per tot això, s’adopta el següent  A C O R D: 

 

4. Aprovar inicialment la memòria valorada “Restitució de la pista municipal de la Pobla 

de Cérvoles a Cervià de les Garrigues” amb un pressupost de 151.449,01 € (IVA inclòs 

 

5. Sotmetre aquest acord a informació pública al Butlletí Oficial de la Província i a l’e-

tauler municipal per tal que, en el termini de 30 dies pugui ser consultada la 

documentació a l’oficina municipal i es puguin formular al·legacions. Transcorregut 

aquest període sense cap al·legació formulada s’entendrà aprovat definitivament. 

 

6. Aprovar la corresponent sol·licitud de subvenció” 

 

 

Presa en consideració la proposta, es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels regidors 

i regidores presents. 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 

estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

El secretari interventor Vist i plau 

 L’alcaldessa 
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