Ple ordinari del 02-06-96
* Habilitar el Molí de l'Oli com a

lloc de celebració dels matrimonis civils,
juntament amb el local de la Sala de Plens.
* Aprovació de la memòria valorada de l'obra d'AMPLIACIÓ SALES ESPORTIVES I EQUIPAMENT DEL PAVELLÓ MUNICIPAL D'ESPORTS, amb un
pressupost de contracta de 6.500.000 Ptes.
* Aprovació del projecte tècnic d'ENLLUMENAT PÚBLIC FASE Al A LA
LOCALITAT DE LA POBLA DE SEGUR, amb un pressupost de contracta de
7.730.052 Ptes.
* Acceptar l'ajuda inclosa en el programa general del Pla Únic d'Obres i Serveis
de Catalunya, any 1996, per finançar l'obra CONDICIONAMENT
DE L'ESCORXADOR MUNICIPAL.
* Aprovar el document de comprorrús d'aportació de quotes dels professionals
càrnies a l'obra de condicionament de l'escorxador municipal de la Pobla de
Segur.
=Sol.Iícitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca el màxim d'ajuts
econòmics possibles dins les línies que tingui previstes tant, de fons procedents
de la Unió Europea com del propi Departament.
* Aprovar l'expedient de contractació de l'obra de condicionament de l'escorxador municipal de la Pobla de Segur.
* Aprovar definitivament l'Estudi de Detall d'ordenació de volums de la parcella
situada a l'Av. Estació, cantonada amb els carrers "I" i "E", per a la construcció
dels habitatges de l'Incasol.
* Aprovar definitivament el Projecte d'Urbanització d'un tram del carrer "E"
contigu als mateixos habitatges.
* Aprovar la proposta i el conveni tramès per la Fundació Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona, acceptant els drets i les obligacions que se'n deriven
relatiu a la cessió de la titularitat de la biblioteca que té en aquesta localitat, a
favor de l'Ajuntament de la Pobla de Segur.
* Iniciar la tramitació de l'expedient procedent que ha de conduir a l'adquisició
de Casa Boixareu dins el conjunt de Casa Mauri, autoritzant el Sr. Alcalde a la
signatura del document de comprorrús entre l'Ajuntament i el Sr. Josep M. Boixareu.

Ple extraordinari del 09-07-96
* Sol.licitar al Departament d'Agricultura,

Ramaderia i Pesca un ajut de
30.000.000 de ptes. dins el programa 5b cofinançat pel FEDER per al projecte
de dotació de serveis a la zona industrial del sector Migdia i 4.750.000 ptes. per
a la reposició del mur de contenció a la Plaça del Pou.

Ple ordinari del 24-07-96
* Aprovar l'adhesió d'aquest municipi

a la xarxa Catalana de Ciutats Saludables.
* Aprovar la delimitació de l'àmbit en el terme municipal de la Pobla de Segur
del Pla Especial d'àmbit supramunicipal de la zona del llac de Sant Antoni, amb
el següent llistat de necessitats que cal que contempli:
- Regulació i zonificació dels usos de la làmina d'aigua del llac.
- Distribució de les zones d'aparcament de barques.
- Previsió de construcció d'una minipresa que possibiliti l'aprofitament de la cua
del llac.
- Previsió d'un passeig ecològic a tot l'entorn del llac.
'muru
r:;:::::"""""';;-:-:""""'--""""'--""

Government of Catalonia — Sota l'arbre (1992-2003), 10/1996, page 2

Passat l'estiu, amb tota la seva activitat cultural, lúdica, festiva i la sorprenent inauguració del magnífic passeig de
l'Àrea Vacacional, del que de tot plegat se'n fa ressò aquest
número de Sota l'Arbre, cal emprendre aquest últim trimestres de l'any amb els objectius de, a més de l'activitat
pròpia dels projectes endegats i per endegar, preparar la
proposta de tributs i el pressupost per a 1997.
No cal que us digui que estem davant d'un període que si
bé es preveu actiu per l'economia, imposa a les Administracions un esforç rigorós d'austeritat.
En el proper butlletí que sortirà abans de final d'any, us
faré una amplia exposició d'aquest dos temes (Tributs i
Pressupost) que se'ns dubte suposen la veritable voluntat
de desenvolupament municipal proposada per l'equip de
Govem.
Respecte als tributs us anticipo que els que influencien
més en el desenvolupament econòmic del poble (construccions, instal-Iaclons, obres i activitats econòmiques)
no sofriran cap increment. La resta tindrà un augment
màxim del 3 % previst per l'inflacció.
Respecte a l'IBI (Contribució Urbana) augmentarà perquè
inclourà la taxa de clavegueram, tribunes i previsió d'incendis que desapareixeran. Amb aquesta proposta el contribuent podrà desgravar-se a la declaració de renda unes
quantitats que fins ara no ho podia fer, i suposant només
un augment real del 2,3 %.
Bé de tot això com s he dit en parlarem al proper butlletí,
que com aquest vindrà ple de l'activitat municipal i de tota
la societat poblatana.
Narcís Balagué i Bosch, el vostre Alcalde.

