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Ajuntament de Soriguera
Pallars Sobirá

ANUNCI DE CONVOCATÓRIA DE SESSIó ORDIANARIA
Per la present em plau convocar-los a la sessió ORDINARIA de l'Ajuntament de
Soriguera que tindrá lloc el proper Dimecres DIA 15 de DESEMBRE A LES 2O,OO
Hores, segons l'Ordre del Dia que s'especifica al peu d'aquesta Convocatória.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta anter¡or.

2.- Relació de decrets i la seva ratificació si s'escau.
3.- Aprovació, s¡ s'escau, dels projectes de millora ¡ qualitat d'aigua dels nuclis de
Llagunes, l',lalmercat, Mencui i Vilamur, Tornafort.

4.- Adjudicació, si s'escau, el contracte menor la contractació de les obres de
"Rehab¡l¡tac¡ó de la Planta Baixa de L'antiga Escola del Mestre d'Arcalís".
5.- Conveni de Col.laborac¡ó entre l'Ajuntament de Soriguera i el Consell Comarcal
del Pallars Sobirá en matéria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i polítiques d'igualtat.
6.- Conven¡ de Col.laboració entre l'Ajuntament de Soriguera i el Consell Comarcal
del Pallars Sobirá per la Gestió del Servei de V¡abilitat Hivernal de les Carreteres de
T¡tularitat Municipal
7.- Aprovació, s¡ s'escau, de la modificació de Pressupost del 2017. ÉxP 212Ol7
8.- Aprovació, si s'escau, de la mod¡ficació de pressupost del 2017. ExP 3l21l7

9-. Donar compte de la renúncia de l'Alcalde Sr. Xavier Pedemonte Garcia
10.- Aprovació, si s'escau, del nou Alcalde de l'Ajuntament de Soriguera

9.- Informes de l'Alcaldia, si escau
10.

- Prec ¡ preguntes

Atentament,
L'alcalde

Xavier Pedemonte Garc¡a
Soriguera, 12 de desembre de 2OL7
Plasa de lEsglés,a
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Ajuntament de Soriguera
Pallars Sobirá

Apreciats regidors.

Xavier Pedemonte Garcia, regidor del grup municipal de CUP- APS

a

aquest

Ajuntament, amb aquest escrit, manifesta:

l.

Que atesos els resultats electorals de les daneres eleccions municipals a Soriguera, i
amb la voluntat d'aconseguir un govem sólid i estable al servei dels ciutadans de
Soriguera, es va tancar un acord de govem per [a present legislatura entre els grups
municipals de CUP-APS i Esquerra Republicana de Catalunya a I'Ajuntament de la
Soriguera.

2. Que, entre altres punts, I'acord contemplava l'altemanqa d'ambdues forces polítiques
a l'Alcaldia corresponent a ta CUP-APS els dos primers anys i mig de la legislatura i
t'ultima any i mig de la mateixa al Partit d'Esquerrra Republicana de Catalunya. Aixi
mateix, es va pactar que el Sr. Xavier Pedemonte t'últim any i mig de legislatura seria
nombrat tinent alcalde amb a dedicació exclusiva del 75oA de la jornada i la
remuneració establerta per e[ Decret 69/2008, d'l d'abril. de regulació d'un sistema de
compensacions economiques a favor dels aj untaments perqué abonin retribucions a
determinats carrecs electes locals.
3. Que atés aquest fet, e[ sotasignat va ser elegit aicalde de Soriguera al ple constitutiu
de I'Aiuntament a aquesta legislatura. t'ins el dia d'avui.
Atesos aquests fets, el sotasignat. Xavier Pedemonte Garcia, comunica la seva renúncia
a [a condició d'Atcalde-President de l'Ajuntament de Soriguer4 quedant-se de regidor.
decisió que comunica per tal que el Ple d'aquest Ajuntament procedeixi a elegir un nou
Alcalde.

Xar ier Pedemonte Garcia
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