ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 2/2017
Ajuntament en Ple de Llavorsí
Acta de la sessió ordinària d’11 de maig de 2017
Horari: de 18 a 20 hores i 45 minuts.
Lloc: Sala d’actes de l’edifici de l’Ajuntament.
Hi assisteixen: Josep Vidal Bringué, alcalde, Jordi Fillet Carrera, Marc Barrufet
Grau, Anna Panisello Mas, Anselm Segalàs Sala (fins al punt 7è.) i Margarita Hernán
Arregui, regidors/es.
Excusa la seva absència: Sara Suils Frade
Jordi Viñas Barceló, secretari.
1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior que ja s'havia tramès als regidors
juntament amb la convocatòria.

2n. CORRESPONDÈNCIA I PUBLICACIONS OFICIALS
S’ofereix als regidors de fer els aclariments que calguin sobre la correspondència
tramesa i rebuda des de la darrera sessió ordinària que se’ls hi ha tramés per correu e.
No se’n demana cap.
-Seguidament el secretari informa de la publicació al BOE de 22-02-2017 de la
Orden ETU/130/2017, de 17 de febrer, per la qual s’actualitzen els paràmetres
retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de
producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables, a efectes de la
seva aplicació al semiperíode regulatori que va començar l’1 de gener de 2017.
Informa que per les instal·lacions tipus amb Codi d’identificació IT-00680
corresponent a centrals hidroelèctriques d’1Mw de potència o inferior, posades en
funcionament a l’any 2005, com la de l’ajuntament (640 Kw de potència nominal), la
retribució a la inversió ha pujat un 2,35%, en el nostre cas, de 120.230,40 € anuals
durant el trienni 2014-2016 a 123.053,44 € anuals durant el trienni 2017-2019.
Informa que, a més, per a aquest tipus de central s’afegeix per primer cop una
retribució a l’operació de 2,819 €/Mwh de producció al 2017 que augmentarà a 4,391

€/Mwh al 2018 i a 4,494 €/Mwh al 2019, que per a una producció mitjana de 2.500
Mwh anuals representa un nou increment de més d’un 8% addicional, en total un
augment de més del 10% respecte a la retribució del trienni 2017-2019.
Pel que fa a les centrals del Santa Magdalena, amb codi d’identificació IT-00698 i
IT-00700, la retribució a la inversió, de la qual depèn aproximadament el 50% del
cànon que la Societat propietària abona als ens locals propietaris dels terrenys
comunals ocupats, ha augmentat en mitjana ponderada en un 17,73% i, per tant, es
pot esperar que a part de les variacions de l’altre 50% que dependran del preu de
mercat de l’energia, el cànon augmenti durant el trienni, 2017-2019, en quasi un 9%
respecte al pressupostat per a aquest Ajuntament per 2017, que és de 44.140,00 €
(incloent el 15% reservat per a millores forestals).
-També s’informa de la publicació al DOGC de 10-03-2017, de la Resolució
TES/430/2017, de 2 de març, per la qual es fa pública la convocatòria, per l'Agència
Catalana de l'Aigua, de subvencions adreçades als ens locals per a la realització
d'inversions per a l'execució d'actuacions d'abastament en alta, en el trienni 2017 a
2019.
El secretari informa que enguany aquesta línia d’ajuts també inclou les inversions en
actuacions de desinfecció (cloració), en dipòsits reguladors, en rehabilitació i
recuperació de pous, i en abastaments a “nuclis disseminats” (en aquest darrer cas
amb subvenció màxima del 50%)
Informa que per a municipis de fins a 500 habitants la subvenció pot arribar a un
màxim del 90% de la inversió en funció de la puntuació obtinguda, però que cal
descomptar un tram de la inversió de 300 € per cada 1000 m3 de consum al municipi
que com que aquest municipi el consum anual és d’uns 25.000 m3, cal descomptar
una part de la inversió de 7.500 € no subvencionables per a cada actuació. El termini
de presentació de sol·licituds finalitza demà dia 12 de maig.
I es preveu que es torni a convocar al 2018 i al 2019.
L’alcalde exposa que s’ha estat estudiant demanar aquests ajuts per a sistemes de
filtració que evitin la terbolesa de l’aigua provinent de captacions superficials en dies
de fortes pluges, però que o bé son sistemes molt complexes i cars no justificables
pels pocs dies en que caldria o bé son molt simples, poc fiables i que assolirien un
percentatge de subvenció molt baix perquè, com informa el secretari, no es
subvencionable un primer tram d’uns 7.500 €.
També informa que amb les obres previstes per enguany i per l’any 2018 que ja
tenen el finançament màxim del Pla d’Aigües triennal, 2016-2018, de la Diputació de
Lleida creu que no es necessita acudir a aquesta convocatòria que té uns percentatges
de subvenció inferiors a les d’aquest Pla de la Diputació i és menys restrictiu en la
tipologia de les obres subvencionables, i que encara que es ve limitant a 20.000 €
anuals per cada trienni pels ajuntaments de fins a 1.000 habitants, també es poden

acollir les EMDs amb subvencions de fins a 10.000 € més cada trienni i, en tots els
casos, fins al 95% de la inversió.
S’acorda doncs no demanar cap ajut a aquesta convocatòria.

3è. LIQUIDACIÓ I COMPTE GENERAL EXERCICI 2016
1) LIQUIDACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ 2016
El secretari dóna compte dels estats de la liquidació del pressupost de l’exercici de
2016 aprovada per l’alcaldia amb el següent resum per capítols:
PPT. INI

Liq. 2016
INGRESSOS
CAP
1
2
3
4
5
TOTAL
7
TOTAL
TOTAL

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
INGRESSOS ORDINARIS
Transferències de Capital
INGRESSOS CAPITAL
INGRESSOS

PPT.DEF

RECON.

ING/PAG

PDT.

0,00
161.761,29 161.761,29 146.445,31 146.445,31
0,00
8.000,00
8.000,00
7.593,18
7.593,18
1.580,74
391.616,07 391.616,07 419.409,44 417.828,70
288.554,43 288.554,43 297.853,77 143.925,97 153.927,80
0,00
52.334,46 52.334,46 43.911,96 43.911,96
902.266,25

902.266,25

62.359,61

62.359,61

62.359,61
964.625,86

62.359,61
964.625,86

915.213,66 759.705,12 155.508,54
0,00
25.018,62 25.018,62
25.018,62 25.018,62
0,00
940.232,28 784.723,74 155.508,54

DESPESES
1
2
3
4
TOTAL

TOTAL
TOTAL

Despeses de personal
Despeses en béns i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
DESPESES ORDINÀRIES
6 Inversions reals
9 Passius financers
DESPESES DE CAPITAL
DESPESES

309.526,44 310.426,44 303.105,24 303.105,24
334.916,96 342.516,96 315.687,58 309.219,74
800,00
800,00
338,92
338,92
27.336,36 26.836,36 24.206,15 24.206,15
672.579,76

680.579,76

161.046,10 153.046,10
131.000,00 131.000,00
292.046,10
964.625,86

284.046,10
964.625,86

643.337,89 636.870,05

57.939,54
70.731,94

57.939,54
70.731,94

128.671,48 128.671,48
772.009,37 765.541,53

0,00
6.467,84
0,00
0,00
6.467,84
0,00
0,00
0,00
6.467,84

i en concret s'informa de les raons de les desviacions més importants respecte a les previsions
inicials en les diferents partides d'ingressos i despeses.
També s'informa del següent detall del romanent de tresoreria:

2) ROMANENT DE TRESORERIA AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ:
1. (+) FONS LÍQUIDS A 31-12-2016

551.700,55

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31-12-2016
Del pressupost corrent:
155.508,54
De pressupostos tancats:
9.094,14
D'operacions no pressupostàries:
27.117,18
Suma
191.719,86
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12-2016
Del pressupost corrent:
6.467,84
De pressupostos tancats:
--D’operacions no pressupostàries:
161.002,52
Suma
167.470,36
4. (+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva:

400,00

ROMANENT TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

576.350,05

ROMANENT DE TRES. PER DESPESES GRALS

576.350,05

La Corporació es dóna per assabentada de la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament de l'exercici de 2016.

3) INFORME COMPTE GENERAL DE 2016
Es sotmet a informe de la Comissió Especial de Comptes que, segons acord del Ple
de 9 d’agost de 2007, està integrada per tots els membres del mateix Ple, els estats
del Compte General de l'Ajuntament de l’exercici de 2015 que ha estat format pel
secretari-interventor i que integra els de la SMDELL, SL, els resultats dels quals són
els següents:
a) Ajuntament de Llavorsí:
RESULTAT NET DE L’EXERCICI:
296.894,39
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
186.317,44
ROMANENT DE TRES. PER DESP. GENERALS A 31-12-2016 : 576.350,05
b) SMDELL, SL
RESULTATS NET DE L’EXERCICI:

6.690,27

Amb el vot a favor dels sis regidors assistents dels set que composen la Corporació,
s’aprova informar favorablement aquest compte general de 2016 i d’acord amb el
que disposa l'article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovada pel RDL 2/2004, de 5 de març, s’acorda la seva exposició al públic al tauler
municipal d’edictes i al BOP, per termini de 20 dies durant els quals i vuit més, els
interessats podran presentar les reclamacions, objeccions i observacions que creguin
oportunes.

4t. SUBVENCIÓ FEDER - DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A XARXA DE
CALOR AMB BIOMASSA A DETERMINATS EDIFICIS PÚBLICS DE
LLAVORSÍ
S’informa que la Diputació de Lleida ja té la resolució provisional de la convocatòria
de subvencions del FEDER 2014-2020, eix prioritari 4, i que ha resultat admès el
projecte global presentat d’instal·lacions de biomassa a les Terres de Lleida
anomenat “ForestLocal4” dins aquesta línia d’ajuts a la producció i distribució
d'energia derivada de fonts renovables per a usos tèrmics, en particular, la
biomassa.
La Diputació ja ha publicat que la subvenció obtinguda per a aquest projecte global
“ForestLocal4” és de 1.855.641 € sobre una inversió prevista de 3.711.282 € més
IVA i abasta actuacions de 66 municipis, dels quals, a la comarca del Pallars Sobirà,
només s’inclou el presentat en el seu dia per l’Ajuntament de Llavorsí.
Recorda que aquesta actuació titulada: “Implantació d’una xarxa de calor per
biomassa al municipi de Llavorsí”, té un pressupost de 207.585,25 € més IVA,
segons avantprojecte redactat per Wattenergia, SL, i preveu una caldera d’estella
forestal de 200 Kw de potència, la xarxa de calor que ha d’alimentar a sis edificis
públics que son: l’edifici del parc de bombers, l’edifici de Casa Bauret, l’edifici de
les escoles, l’edifici del menjador escolar, l’edifici de l’ajuntament i l’edifici del Parc
Natural de l’Alt Pirineu i els emissors de calor necessaris (radiadors) als edificis que
no en tenen.
La subvenció del FEDER és del 50% del pressupost sense IVA a la que s’afegirà una
subvenció del 25% de la Diputació.
S’informa que la Diputació no ha notificat encara formalment a l’Ajuntament aquest
atorgament perquè està a l’espera de disposar de la Resolució definitiva i a poder
informar si l’IVA no subvencionat haurà d’anar íntegrament a càrrec de
l’Ajuntament o la Diputació també assumirà una part.
La Corporació es dóna per assabentada.

5è. CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’INSTITUT D’ESTUDIS
ILERDENCS, ANY 2017
S’informa que al BOP núm. 67, de 5 d’abril de 2017, i 70, de 10 d’abril de 2017, es
van publicar les convocatòries de les diferents línies de subvenció que anualment
atorga l’Institut d’Estudis Ilerdencs i que el termini de presentació de sol·licituds
d’aquests ajuts finalitza el passat 5 de maig en un cas i el 10 de maig en els altres.
L’alcalde informa que ha presentat les següents sol·licituds pels projectes que
s’esmenten:
. AJUTS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS MOBLES)
Ha sol·licitat l’ajut màxim del 90%, sobre un pressupost de 2.054,58 € (IVA inclòs),
per a l’adquisició d’un conjunt de 10 taules i 20 bancs pel local sociocultural.
. AJUTS PER A EQUIPAMENTS CULTURALS (BÉNS IMMOBLES)
Ha sol·licitat l’ajut màxim del 90%, sobre un pressupost de 16.428,56 € (IVA
inclòs), per a l’actuació de “Millora i redistribució del local sociocultural del c/ de la
Farga” que inclou: la instal·lació d’una porta corredora, aïllament acústic del fals
sostre i instal·lació de radiadors i col·locació d’un taulell.
. AJUTS PER A RESTAURACIÓ DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
Ha sol·licitat l’ajut màxim del 90%, sobre un pressupost de 14.007,54 € per a la
“Substitució del paviment de fusta de l’església de Santa Anna de Llavorsí”
Recorda que per a les dos primeres actuacions ja es van demanar ajuts a la
convocatòria de l’any passat que van ser desestimats.
I recorda que l’any passat es va demanar ajut per a la reparació de la coberta de
l’església de Santa Anna que també va ser desestimat i que ara es demana per reparar
el paviment de fusta per considerar-lo encara més urgent.
Per unanimitat s’acorda ratificar aquestes tres sol·licituds de subvenció a l’IEI per a
aquestes actuacions que ja es venen sol·licitant des de fa anys tant pel nou equip de
govern com per l’anterior i que fins ara han estat desestimades sempre.
Finalment s’informa que per a les subvencions pel catàleg de l’oferta cultural ja es
triarà una actuació adequada al programa de la propera festa major.

6è. LICITACIÓ PERMISOS DE CAÇA TEMPORADES 2017/18 A 2020/21
S’informa que s’ha encomanat la redacció d’un nou Pla Tècnic de Gestió Cinegètica
(PTGC) de l’Àrea Privada de Caça (APC) L-10323, que gestiona aquest Ajuntament
com a propietari majoritari dels terrenys que inclou.
L’alcalde proposa com ja es ve fent des de fa dos temporades que, en comptes
d’adjudicar la gestió de tot l’aprofitament d’aquesta APC, s’adjudiqui només
l’aprofitament dels permisos que realment tenen una cotització econòmica important
com son els de caça de cérvols, daines i cabirols mascles i isards d’ambdós gèneres,
mantenint el mateix ajuntament la gestió de l’aprofitament del altres permisos
d’aquestes espècies, dels senglars i de la caça menor, de forma que els veïns
beneficiaris dels terrenys comunals, els socis de la Societat local de caçadors i les
persones invitades per aquesta puguin gaudir-ne lliurement d’aquest aprofitament.
A aquest efecte es presenta l’esborrany del plec de clàusules administratives
particulars del procediment negociat per a l’adjudicació de diversos permisos de caça
major a l’APC L-10323 durant quatre temporades (2017/2018 a 2020/2021) que té
com a característiques especials que només inclou els permisos de caça esmentats,
que el preu base serà variable en funció dels permisos de caça d’isards que
s’obtinguin cada any, amb un mínim global també en funció dels permisos que
s’autoritzin globalment per les quatre temporades.
Els criteris de valoració de les ofertes estaran en un 50% en funció de l’oferta
econòmica i l’altre 50% en funció del coneixement de l’APC L-10.323 pel licitador o
per les persones a qui cedeixi els permisos, que en tot cas hauran de ser persones
físiques, per acreditació dels anys en que es caça en aquesta Àrea, pels anys
d’antiguitat com a soci de la societat local de caçadors, i del seu compromís pel
respecte i conservació dels valors ambientals i cinegètics de l’APC, criteris que es
valoraran per la Mesa de contractació per qualsevol mitjà que estimi oportú.
Per unanimitat s’acorda aprovar aquest esborrany de plec de clàusules
administratives d’aquest procediment negociat en el ben entès de que els preus bases
de la licitació es determinaran quan es disposi del PTGC aprovat pel DARPA i es
conegui el número de permisos de cada espècie que inclou.
7è. CONTRACTACIÓ MENOR D’OBRES INCLOSES AL PRESSUPOST DE
2017
L’alcalde recorda que al pressupost d’enguany es preveu, entre d’altres la realització
d’aquestes tres obres:
1) Ampliació del pas al carrer del Portal amb un pressupost de 24.789,48 €,

2) Reparació de la pavimentació de la trobada entre el c/ del Portal i la carretera,
amb un pressupost de 23.838,90 € i
3) Tractament d’aigua de les piscines, amb un pressupost de 12.227,06 €.
En els tres casos es tracta d’obres menors i els pressupostos esmentats son amb
l’IVA inclòs.
Informa que ha demanat oferta als contractistes que ha considerat més adequats per a
cada obra i ha obtingut per a la primera una oferta de Construccions Ansay per
23.393,25 €, per a la segona una oferta de Riu Noguera per 21.511,02 € i una oferta
de la mateixa Riu Noguera pel preu del pressupost però amb l’oferta d’oferir com a
millora unes escales d’obra a la cantonada de la piscina, d’1,20 m. d’ample amb
acabat de gresite.
Informa que dins de les seves atribucions ha acordat adjudicar aquestes obres en
contractació menor d’acord amb aquestes ofertes.
La Corporació es dóna per assabentada.
8è. FUNCIONAMENT PISCINES TEMPORADA D’ESTIU 2017
Socorristes piscines
L’alcalde informa de tres sol·licituds rebudes fins ara per a treballar com a socorrista
a les piscines municipals durant la propera temporada, entre les que hi ha la d’Andrea
de Otero que ja ve fent aquesta feina els darrers anys.
Informa que ha anunciat que fins al proper dia 15 es poden presentar més ofertes.
Per unanimitat s’acorda, contractar per a aquesta funció i amb les mateixes
condicions de l’any passat, entre els dies 20 de juny i 11 de setembre a Andrea de
Otero i delegar a l’Alcalde la selecció de l’altre socorrista sempre que compleixi tots
els requisits exigits i tingui experiència en aquesta tasca.
També s’acorda sol·licitar a la Diputació de Lleida una subvenció tan àmplia com
sigui possible per a les despeses de contractació de les socorristes a la convocatòria
que segurament es publicarà properament.
Bar piscines
També com l’any passat, es proposa fer un arrendament/concessió gratuït del bar
amb l’obligació de la neteja dels vestidors i de mantenir obert el bar com a mínim
durant l’horari esmentat.

L’alcalde informa de les quatre ofertes presentades fins ara per a l’arrendament del
bar i, que també ha anunciat que fins al proper dia 15 s’admetran més ofertes.
Per unanimitat s’acorda delegar en l’alcalde la selecció de l’adjudicatari amb les
mateixes condicions de l’any passat sempre que disposi de l’experiència suficient per
portar el bar i fer aquesta funció amb garanties de bon servei als usuaris.
9è, FUNCIONAMENT DEL CASAL INFANTIL D’ESTIU
L’alcalde informa que enguany es vol tornar a oferir el servei de casal infantil d’estiu
durant els mesos de juliol i agost donat que s’ha convertit en un servei necessari per a
les famílies treballadores amb nens i perquè l’ajuntament disposa dels locals
adequats per fer-ho i hi ha monitores disposades.
En concret informa que les mateixes monitores de l’any passat, Marta Pareja i Anna
Solé, amb les quals tots els pares van quedar molt contents l’any passat, estan
disposades a repetir aquest estiu.
Anna Panisello, en nom del seu grup, manifesta que com ja van dir l’any passat,
estan d’acord en que l’ajuntament continuï prestant aquest servei aquesta temporada
però sempre i quan no generi dèficit perquè considera que és un servei que se’n
gaudeixen majoritàriament famílies d’altres municipis.
L’alcalde li respon que això podria ser així per a la llar d’infants però no per al casal
infantil a on majoritàriament s’inscriuen els nens de famílies residents o estiuejants al
municipi.
No obstant això, informa que esperarà al resultat del període de preinscripció que
s’ha obert fins al 16 de juny i que està en contacte amb l’alcalde de Vall de Cardós
per coordinar que només hi hagi un casal entre aquests dos municipis, si convé
demanant al Consell Comarcal la seva col·laboració amb el transport dels nens.
Les tarifes seran com l’any passat així com, en el seu cas, les condicions laborals de
les monitores que amb la nova normativa caldrà que siguin dues en tot el període de
funcionament..
10è. CONTRACTACIÓ D’ALTRE PERSONAL TEMPORAL D’ESTIU
L’alcalde també informa que està previst que enguany la Diputació de Lleida torni a
convocar els ajuts per a les despeses de funcionament dels consultoris locals i
recorda que amb aquests despeses es ve incloent les de contractació laboral de dos
zeladors de reforç per a la temporada d’estiu amb jornada parcial de 24 hores
setmanals.

També informa que les persones contractades l’any passat per a aquesta funció, Alba
Garrote i Guerau Marqués ja han presentat sol·licitud per repetir aquest any.
Per unanimitat s’acorda repetir aquesta contractació amb les mateixes condicions de
l’any passat però condicionant-ho a la convocatòria dels ajuts de la Diputació de
Lleida per a aquestes depeses

11è. INFORMACIÓ AL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE LA
DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA I ALTRES INFORMES DE L’ALCALDIA
En compliment del que disposa l’article 42 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, el secretari, d’ordre de
l’alcalde, dóna compte succinta al Ple de les següents resolucions que ha adoptat des
de la darrera sessió ordinària i altres d’anteriors que no s’havien comunicat:
-

-

-

-

-

-

Decret de 31 de desembre de 2016, de transferència de crèdits entre diferents
partides dins de la mateixa àrea de despesa, amb un total de 14.000,00 €.
Decret de 3 de març de 2017, d'aprovació de relació de factures rebudes al febrer
de 2017.
Decret de 6 de març de 2017, de conformitat amb la comunicació prèvia de REE,
SA per a pintar els pòrtics de les seves línies d’A.T. a la subestació
transformadora de Llavorsí.
Decret de 22 de març de 2017, d'acceptació de responsabilitat municipal en un
sinistre amb danys a un vehicle de Judit Fors Aldrich estacionat a un espai per
aparcament públic d’Arestui, atès que la pòlissa, d’assegurança de responsabilitat
civil municipal també inclou la de les EMDs.
Decret de 29 de març, de declaració d’urgència i necessitat de l’actuació “Obres
d’esplanació tram: pk 6+520 al pk 6+800 al camí de Baiasca” per a les quals es
demana subvenció al Departament de Governació.
Decret de 31 de març de 2017, d'aprovació de relació de factures rebudes al mes
de març de 2017.
Decret de 31 de març de 2017, d'aprovació de relació de altres pagaments i
assabentat d’ingressos corresponents al mes de març de 2017.
Decret de 18 d’abril de 2017, de conformitat amb la comunicació prèvia d’obra
menor de Marta Castellarnau Masa, per a repassar la pintura de la façana est de
l’edifici de l’Hotel del rei de Llavorsí.
Decret de 18 d’abril de 2017, de conformitat amb la comunicació prèvia d’obra
menor de Jordi Segalàs Solé, per a les obres de millores a l’interior dels dos
habitatges existents a l’edifici del c/ Sta. Anna, 12 de Llavorsí.
Decret de 25 d’abril de 2017, de conformitat amb la comunicació prèvia d’obra
menor d’Ildefonso Llopis Llorach, per a la col·locació de tres finestres tipus
Vélux de 66 x 118 cm. En el llosat de l’edifici de la Ctra. de la Vall d’Aran, 39
de Llavorsí.

A proposta del secretari, per unanimitat s’acorda que les relacions mensuals de
factures i d’altres pagaments i ingressos es trametran telemàticament amb la
convocatòria de cada sessió.

12è. INSTÀNCIES, ESCRITS I MOCIONS
Es dóna compte de:
- La petició de la Sra. Maria Elena García Gràcia de protegir amb jardineres a la
vorera oposada l’entrada del gual al pàrquing de l’edifici del c/ de la Farga, 12.
L’alcalde informa que ja li ha respost dient-li que serà suficient amb senyalar amb
color groc una llargada del gual més àmplia.
-La petició de la mateixa Maria Elena Garcia Gràcia, en nom de la comunitat de
veïns d’aquest edifici de talar els arbres que hi ha als marges del riu que amb la fulla
provoquen obturació de les canaleres de desguàs del llosat.
L’alcalde informa que demanarà a l’ACA que tali aquests arbres que, a més, poden
provocar taps als ponts quan les avingudes del riu els desarrelen i arrosseguen.
-La petició d’Agustí Marcial Pallarol del finançament del cost dels materials per
l’obra que proposa i que farà ell mateix per millorar l’accessibilitat a Casa Poblador
d’Arestui així com la senyalització de prohibició d’aparcar.
L’alcalde informa que ha accedit a aquesta petició d’acord amb l’EMD d’Arestui.
-La petició de Josep Maria Montserrat Baró amb diferents reclamacions
corresponents al poble de Romadriu de les que informa que intentarà donar
solucions.
-de l’escrit de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM) informant que han presentat al Govern de l’Estat i als
Grups Parlamentaris del Congrés i del Senat una petició perquè de forma urgent
adoptin iniciatives perquè els ens locals puguin reinvertit el seu superàvit, sense
haver de generar nous ingressos per la mateixa quantia, en qualsevol iniciativa que
considerin oportuna per millorar la qualitat de vida de la ciutadania amb l’únic límit
de no posar en risc la seva estabilitat pressupostària, recolzant els acords adoptats en
aquests sentit per la Federació Española de Municipis i Províncies (FEMP).
-de la moció presentada per l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya “ARCA”
perquè la proposta de llei que es tramita al Parlament de Catalunya sobre un
“Desenvolupament Rural Sostenible en la programació del PDR de Catalunya 2014-

2020 finançat per la U.E”, davant d’un primer redactat exclusivament focalitzat en el
sector primari, adopti un enfocament integrador de les diferents activitats
dinamitzadores del desenvolupament rural en general i que fins ara es ve fomentant
pel Programa Leader mitjançant els Grups d’Acció Local (GAL).
En vista de que la moció inclou una informació molt complerta i complexa, s’acorda
trametre-la telemàticament a tots els regidors per a tornar-la a presentar en el proper
ple amb més coneixement de les propostes concretes que contempla.

13è. TORN OBERT DE PARAULES
Un cop tractats els temes inclosos a l'ordre del dia l’alcalde, en compliment del que
disposa l'article 91.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les Entitats Locals, pregunta si algun grup o regidor desitja sotmetre a la consideració
del Ple per raons d'urgència, qualsevol assumpte no comprés a l'ordre del dia i que no
tingui cabuda al punt de precs i preguntes.
Sol·licitud d’ajut d’urgència al Departament de Governació
L’alcalde informa de les gestions que s’estan fent per solucionar el problema de la carretera
d’accés al poble de Baiasca.
Recorda que després de rebutjar-se el projecte de: “Reparació de l’esllavissada al pk 6+870
de la carretera d’accés a Baiasca”, datat al juliol de 2015, redactat pels serveis tècnics de la
Diputació de Lleida amb un pressupost d’execució per contracte de 124.609,14 €, a base de
pilotatge, es va veure que era molt més prudent plantejar un desviament parcial de forma que
en aquest darrer tram aquest camí es desviés uns metres cap al nord, aprofitant l’existència
d’una pista forestal per tornar a baixar i recuperar el traçat original cap a Baiasca.
Informa que, de moment, s’han plantejat tres actuacions amb aquesta finalitat:
-

La primera titulada “Pas Provisional del PK 6+800 al PK 7+150”, amb un
pressupost de 69.999,99 € està subvencionada al 100% per la Diputació de Lleida i
ja s’està executant per la mateixa Diputació en execució subsidiària des de finals de
l’any 2016.

-

La segona titulada “Pavimentació del pas provisional del PK 6+800 al PK
7+150”, amb un pressupost de 60.475,81 €, està finançada al 100% per subvenció
del Departament de Territori i Sostenibilitat al Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
qui per delegació de l’Ajuntament, executarà l’obra que ja té adjudicada.

-

I per a la tercera actuació, titulada: “OBRES D’ESPLANACIÓ. TRAM: PK
6+520 AL PK 6+800”, amb un pressupost de 59.799,12 €, que executaria
directament l’ajuntament, s’ha demanat una subvenció del 100% d’aquest pressupost
al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Atès que ara aquest departament demana que aquesta petició sigui ratificada pel Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels cinc membres assistents dels set que composen la
corporació, s’acorda ratificar la urgència en realitzar aquesta tercera actuació així com la
sol·licitud a de la subvenció al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge.

Oferiment d’Hisenda d’aplicació d’un coeficient d’actualització dels valors
cadastrals d’1,03 per 2018
És dona compte de que la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida ha informat
que el coeficient d’actualització dels valors cadastrals que la D.G. del Cadastre
proposarà incorporar al projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a
2018 pel municipi de Llavorsí serà d’1,03. Aquesta mesura permet apropar els valors
cadastrals a l’entorn del 50% del valor de mercat.
Informa que si l’Ajuntament vol aplicar aquest coeficient per a l’any 2018
exclusivament o per l’any 2018 i successius ha de comunicar la seva sol·licitud abans
del 30 de maig proper.
Després d’una breu deliberació, per unanimitat s’acorda no demanar l’aplicació
d’aquest coeficient mantenint per a 2018 i següents els valors cadastrals vigents al
2017.
Petició de pròrroga del Conveni amb el DARPA per la gestió forestal a les
forests municipals de forma conjunta amb les de la Generalitat
Es recorda que el conveni signat a aquest efecte el passat 18 de maig de 2015 tenia
només una vigència de tres anys prorrogables per acord d’ambdues parts i que encara
que falti un any per a la seva caducitat, a la reunió de la Comissió mixa de seguiment
d’aquest conveni amb tots els ens locals de la comarca que el van subscriure, es va
demanar que si es tenia la intenció de prorrogar-lo perquè s’estava satisfet amb els
resultats obtinguts o previstos, es comuniqués ja ara al DARPA la intenció de
prorrogar-lo al seu venciment.
Per unanimitat es considera que el conveni es satisfactori pels interessos municipals i
s’acorda comunicar al DARPA la intenció d’aquest Ajuntament de prorrogar-lo.

14è. PRECS I PREGUNTES
D'acord amb el que disposa l'article 102 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, l’alcalde obre un torn de precs i preguntes.
Dates de celebració de la propera Festa Major

A petició de diferents regidors, l’alcalde respon que preveu que les actuacions de la
propera festa major siguin el cap de setmana del 21 al 23 i el dia de santa Anna, 26
del mes de juliol.
Sobre la col·locació d’una cadena a la carretera de La Colomina
La regidora Anna Panisello, com a representant del grup de l’oposició, pregunta per
una cadena que s’ha col·locat a l’accés a la granja de La Colomina.
L’alcalde respon que ell no en te coneixement de la col·locació d’aquesta cadena i
que esbrinarà les raons de la seva instal·lació.
Obres a una parcel·la del càmping municipal
La mateixa regidora, en nom del seu grup, pregunta si unes obres de fonamentació
d’un avanç d’una caravana a una parcel·la del càmping municipal estaven
autoritzades.
L’alcalde respon que no ho estan i que demanarà explicacions als arrendataris.
Període d’obertura del Bar del càmping
La regidor Marga Hernan pregunta si al contracte d’arrendament del servei del
càmping municipal hi ha un període mínim anual d’obertura del bar.
Se li respon que el contracte preveu un període mínim d’obertura anual del càmping
de sis mesos, però no diu res del servei de bar.
Proposta de coordinació dels establiments de bar del poble de Llavorsí.
El grup de l’oposició demana la celebració d’una reunió amb els propietaris dels bars
del poble de Llavorsí amb intermediació de l’ajuntament per evitar que tots tanquen
simultàniament en determinats dies i horaris.
L’alcalde respon que estudiarà la conveniència de convocar una reunió amb aquesta
finalitat.
I un cop tractats tots els temes inclosos a l'ordre del dia, l'alcalde aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde

Jordi Viñas Barceló

Josep Vidal Bringué

