AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)
DECRET 29/2018.
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En base als següents antecedents
Al c) La Coromina núm. 1 del Pla de Sant Tirs hi ha un edifici d’habitatges i un local
als baixos que durant molts anys havia estat un restaurant, i segons dades cadastrals és
propietat de Francisca Martín Suárez i d’Hereus de José Rabasa Roqué.
A l’edificació de referència hi ha instal·lats 5 comptadors del servei de subministrament
d’aigua potable.
Des de l’any 2010 fins a data d’avui, els propietaris han retornat sistemàticament els
rebuts de l’aigua, i malgrat que per part de l’ajuntament se’ls ha ofert facilitats i s’hi ha
parlat en diverses ocasions, la negativa a pagar ha persistit.
Actualment tenim constància de que no resideix ningú en tot l’edifici, per la qual cosa
no cal comptar el servei de subministrament d’aigua.
Des de l’Ajuntament es va demanar a la Sra. Francisca Martín Suàrez que sol·licités la
baixa dels 5 comptadors de l’edifici, per no generar despeses innecessàries a
l’Ajuntament, que entre altres, fa anys que s’està fent càrrec del cànon de sanejament
que correspon satisfer a l’Agència Catalana de l’Aigua. La senyora Martín no ha cursat
mai aquesta sol·licitud.
La Sra. Francisca Martin Suárez, malgrat figurar empadronada al pis 2n 1a, ha
comunicat a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet que resideix a Cambrils, província de
Tarragona .
El deute des de l’any 2010 fins l’any 2016 ascendeix a 2.404,45,-€
HE RESOLT
Donar de baixa d’ofici els 5 comptadors de subministrament d’aigua potable de
l’edifici del c) La Coromina núm. 1 del Pla de Sant Tirs.
Comunicar aquesta resolució a la Sra. Francisca Martín Suàrez.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri
El Pla de Sant Tirs, 26 de febrer del 2018. L’alcaldessa
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