ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 2/2019
Ajuntament en Ple de Llavorsí
Acta de la sessió ordinària de 2 d’abril de 2019
Horari: de 18 a 19:40 hores.
Lloc: Sala d’actes de l’edifici de l’Ajuntament.
Hi assisteixen: Josep Vidal Bringué, alcalde, Jordi Fillet Carrera, Marc Barrufet
Grau, Sara Suils Frade, Anna Panisello Mas, Margarita Hernán Arregui i Joan Ordi
Gomà, regidors/es.
Jordi Viñas Barceló, secretari.

1r. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Seguidament es sotmet a aprovació l’acta de la sessió anterior, de 29 de gener de
2019, que ja s'havia tramès als regidors/es juntament amb la convocatòria.
La regidora Anna Panisello vol fer constar que la moció a proposta de les
associacions ramaderes del Pallars Sobirà en defensa de la ramaderia extensiva del
Pirineu Català que es transcriu al punt 8è. de l’esborrany de l’acta no es va aprovar
per unanimitat com es diu erròniament a l’esborrany sinó que es va deixar sobre la
taula la seva consideració per a una propera sessió un cop s’hagi pogut estudiar més
detingudament.
Per unanimitat s’acorda modificar el redactat erroni de l’aprovació i fer constar
aquest nou redactat:
“Per unanimitat s’acorda posposar la decisió sobre l’aprovació d’aquesta moció a
una propera sessió, després d’haver-la estudiat més detingudament.”
El regidor Marc Barrufet vol fer constar que al 8è. paràgraf del punt 5è. de
l’esborrany de l’acta es fa constar la resposta de Joan Ordi a una pregunta seva, però
no es fa constar la pregunta, de forma que no queda clar el que va preguntar.
Per unanimitat s’acorda fer constar també la pregunta de forma que aquell 8è.
paràgraf del punt 5è. restaria redactat de la següent forma:
“Joan Ordi manifesta que el seu grup considera que aquest augment és insuficient.

Marc Barrufet li pregunta si creu que és insuficient també pels veïns dels nuclis
agregats, perquè diu que l’oposició considerava que els veïns dels nuclis agregats no
havien de tenir aquest dret.
Joan Ordi respon que creu que l’augment és insuficient no només pels veïns de
Llavorsí i Aidí sinó també per als de la resta dels nuclis agregats sempre que
compleixin les condicions.”
Amb aquestes correccions s’aprova l’acta per unanimitat.

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.
Anna Panisello pregunta sobre el contingut del registre de 4 entrades:
-La de 4-2-2019 de l’Agència Tributària de l’Estat sobre embargament comercial a
un proveïdor.
-La de 27-2-2019 de febrer d’Hisenda fent un requeriment sobre la SMDELL, SL.
-La d’1-3-2019 referent a una queixa per la dificultat de pas dels vianants per la
vorera de la carretera davant la façana de casa Mallol quant es retiren les jardineres i
aparquen vehicles.
-La de 21-3-2019 dels SSTT d’Urbanisme amb l’informe favorable de la retirada de
la línia d’edificació de la carretera pel canvi d’ús de l’edifici de la serradora.
El secretari es compromet a passar la informació d’aquestes entrades per correu e. a
tots els regidors.
Pel que fa a publicacions oficials d’interès per a la Corporació, el secretari informa:
-de la publicació al BOE de 5 de març del RDL 7/2019, d’1 de març de mesures
urgents en matèria d’habitatge i lloguer i de la publicació al DOGC de 7 de març del
DL 5/2019, de 5 de març, de la Generalitat, de mesures urgents per millorar l’accés a
l’habitatge.
Ambdós decrets llei han de ser convalidats de forma prèvia a la seva vigència pel
Congrés i pel Parlament de Catalunya respectivament.
Informa que l’article 8.3 del Decret Llei de la Generalitat afegeix un nou apartat, el 2
bis, a l'article 100 del text refós de la Llei d'urbanisme amb el següent redactat:
“2 bis. En sòl urbà consolidat, la modificació del planejament que, sense incrementar
l'edificabilitat, comporta la destinació parcial de l'edificació de sòls residencials

plurifamiliars a habitatges de protecció pública de conformitat amb l'article 57.7 se
subjecta als requisits següents:
a) No pot afectar els solars adjudicats en un procediment de repartiment equitatiu de
beneficis i càrregues entre els propietaris afectats mentre no hagi transcorregut el
termini per a edificar-los establert pel planejament prèviament executat o, si aquest
no el va establir, tres anys des que van adquirir la condició legal esmentada.
b) Els nous habitatges de protecció pública no computen a l'efecte d'aplicar els
paràmetres urbanístics de la zona que regulen la densitat de l'ús residencial.
Tanmateix, la ràtio entre el sostre construït destinat a aquests nous habitatges i el seu
nombre no pot superar els 70 m2 per habitatge.”
Aquesta modificació es permetria la construcció d’una promoció d’habitatges de
protecció oficial al solar pendent d’edificar de la UA 1 de les NSPU de Llavorsí com
s’havia plantejat sense el límit de tres habitatges que imposa la densitat establerta per
les NSPU per a aquesta UA.
No obstant això es comenta que amb la recent modificació del Reglament del Domini
Públic Hidràulic, aquest solar té una gran part de la seva superfície inundable que es
considera en zona de flux preferent, cosa que no prohibiria però encariria i
condicionaria la construcció d’aquesta promoció.
-També informa de la publicació al BOE de 30 de març del RDL 10/2019, de 29 de
març, pel qual es prorroga per 2019 la destinació del superàvit de comunitats
autònomes i dels ens locals per a inversions financerament sostenibles i s’adopten
altres mesures en relació amb les funcions del personal dels ens locals amb
habilitació de caràcter nacional.
Recorda que la relació de grup de programes de despesa a les que es pot destinar el
superàvit és cada cop més àmplia.
I informa que les mesures relacionades amb els funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional es refereix a les seves funcions en les entitats d’àmbit territorial
inferior al municipi (o sigui a les EMDs) atribuint la seva regulació a les CCAA.

3r. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA
DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A L’EXECUCIÓ DE L’OPERACIÓ
“FOREST4LOCAL” I D’ENCÀRREC DE GESTIÓ PEL MANTENIMENT
DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, COFINANÇAT PER FEDER
(Xarxa de calor amb biomassa per edificis públics)
L’AJUNTAMENT, per decret d’Alcaldia d’1 de juny de 2016, va prendre
coneixement de l’operació “FOREST4LOCAL”, i va autoritzar a la DIPUTACIÓ a

que, cas de consolidar el finançament de l’actuació, dugui a terme la referida
actuació, l’AJUNTAMENT es va comprometre a participar en el finançament del
cost de les actuacions incloses en l’operació “FOREST4LOCAL” a desenvolupar en
el seu terme municipal.
Per Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual es seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, es va aprovar el projecte presentat per
DIPUTACIÓ, l’operació “FOREST4LOCAL”, amb una despesa elegible final de
3.711.282,75 €, i un cofinançament FEDER 50% d’aquesta despesa elegible
(1.855.641,38 €).
En el marc d’aquesta actuació es preveu l’adquisició i posada en funcionament de
diverses instal·lacions tèrmiques alimentades amb biomassa llenyosa forestal i
destinades a equipaments públics.
El pressupost total de les actuacions a realitzar en el terme municipal de LLAVORSÍ
és de 251.178,15 € (IVA inclòs) amb el següent desglossament:
Actuació
Xarxa de calor per biomassa al municipi de
Llavorsí.

Pressupost
previst
207.585,25 €

IVA

TOTAL

43.592,90 €

251.178,15 €

La DIPUTACIO dura a terme la contractació de les instal·lacions tèrmiques i el seu
manteniment que conformen la totalitat del projecte FOREST4LOCAL.
L’AJUNTAMENT és compromet a aportar al finançament de l’operació
“FOREST4LOCAL” la quantitat de 51.896,31 € que correspon al 25% de les
despeses elegibles acceptades del pressupost de les actuacions a realitzar en el terme
municipal
L’AJUNTAMENT aportarà aquesta quantitat en el període de 3 anys i es distribuirà
de la forma següent:
-

Abans del 31 de desembre de 2019: 17.298,77€
Abans del 31 de desembre de 2020: 17.298,77€
Abans del 31 de desembre de 2021: 17.298,77€

El darrer pagament s’ajustarà al final de l’execució total de l’operació d’acord amb la
certificació final que es presenti al FEDER, una vegada finalitzat el procés de
contractació que durà a terme la DIPUTACIÓ per a l’execució de l’operació
“FOREST4LOCAL”.

L’ajuntament ja disposa al seu pressupost per a 2019 la consignació de despesa per a
aquesta anualitat i es compromet consignar la despesa plurianual per atendre aquestes
quantitats en els dos exercicis següents.
La proposta de conveni que formula la Diputació de Lleida, preveu l’encàrrec de
gestió de la contractació i del manteniment de les instal·lacions tèrmiques de
biomassa llenyosa forestal previstes en el nostre terme municipal incloses en el
projecte Forest4Local.
La fórmula legal adient per articular aquests serveis és l’encàrrec de gestió, previst a
l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i a
l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, que exigeixen la signatura d’un conveni per
formalitzar l’encàrrec.
En virtut del que s’ha exposat, el Ple d’aquest Ajuntament a proposta de la Diputació
de Lleida per unanimitat
ACORDA
PRIMER.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i
l’Ajuntament de LLAVORSÍ per a l’execució de l’operació “FOREST4LOCAL”.
Adquisició i manteniment de les instal·lacions tèrmiques.
SEGON.- Encarregar a la Diputació de Lleida la gestió de la contractació agregada
del manteniment de les instal·lacions tèrmiques de biomassa previstes en el nostre
terme municipal.
TERCER.- Facultar l’alcalde per formalitzar els documents que siguin necessaris per
a l’execució d’aquest acord i, en especial, per a la signatura del conveni.
4t. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’HABILITACIÓ D’UNA SALA
DE VETLLES A L’EDIFICI DE L’ANTIGA SERRADORA
L’Alcalde exposa el projecte d’habilitar una sala de vetlles a l’edifici de l’antiga
serradora, avui propietat de l’Ajuntament, utilitzant la meitat sud de l’edifici i
mantenint la part nord com a magatzem municipal, segons projecte redactat per
l’arquitecte tècnic, Jordi Mestre González, datat al gener de 2019, amb un pressupost
d’execució per contracte de 145.817,80 € dels quals la Diputació de Lleida té el
compromís de finançar-ne 90.000,00 €.
El secretari informa que, al tractar-se d’un projecte que implica un canvi d’ús d’un
edifici existent en sòl no urbanitzable i no disposar el municipi del catàleg
d’edificacions existents en sòl no urbanitzable, d’acord amb el que disposen els art.

47.3. c), i la d.t. 15a. del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya aprovat pel
DL 1/2010, de 3 d’agost, i l’art. 47.2 del Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, cal tramitar un expedient
d’aprovació del projecte d’aquesta actuació específica per la comissió territorial
d’urbanisme seguint el procediment establert pels articles 49 a 56 d’aquest
Reglament, amb la documentació de l’art. 50.1 amb una informació pública pel
termini d’un mes, l’aprovació prèvia pel Ple i l’aprovació definitiva per la comissió
territorial d’urbanisme.
També informa que, paral·lelament el S.T. de Carreteres de Lleida, a petició de
l’ajuntament, estan tramitant l’expedient de la modificació de la línia d’edificació al
tram corresponent de la carretera C-13 per possibilitar la seva autorització d’aquesta
actuació, actualment en el tràmit també d’informació pública segons el seu edicte
publicat al DOGC núm. 7815 de 21 de febrer de 2019, que ja ha rebut l’informe
favorable de ST d’Urbanisme de Lleida de 14 de març de 2019.
Joan Ordi pregunta quins recursos propis posava l’ajuntament en aquest projecte.
L’alcalde respon que la diferència entre el pressupost i la subvenció de la Diputació
de Lleida son uns 55.000 €.
Sotmés a votació, la Corporació pels 4 vots a favor dels regidors de l’equip de
govern, l’abstenció de la regidora Margarita Hernán i dos vots en contra del regidor
Joan Ordi i de la regidora Anna Panisello, aprova, de forma prèvia, aquest projecte
d’actuació específica en sòl no urbanitzable i l’inici de l’expedient esmentat, sense
perjudici de tornar a sotmetre-ho al Ple si es presentessin al·legacions durant el tràmit
d’informació pública.
Joan Ordi i Anna Panisello justifiquen el seu vot en contra perquè creuen que haventhi ja equipaments com aquest a Rialp i a Escaló creuen que no és necessari un altre a
Llavorsí.
L’alcalde respon que és absurda aquesta argumentació perquè aquestes sales son
cada cop més necessàries i estan cofinançades generosament per la Diputació de
Lleida i que també la tenen projectada a Esterri d’Àneu i pregunta si és que la
voldran fer ells si algun dia governen.
En Joan Ordi conclou que voten en contra perquè la ubicació no la troben adequada i
perquè no troben necessari un d’aquests equipaments a Llavorsí.
Seguidament s’acorda passar al punt 6è. i deixar el punt 5è. del sorteig de la mesa
electoral pel final de la sessió per fer-ho amb l’ordinador de secretaria.

6è. LIQUIDACIÓ I COMPTE GENERAL EXERCICI 2018
1) LIQUIDACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT DE LLAVORSÍ 2018
A petició de l’alcalde, el secretari dóna compte dels estats de la liquidació del
pressupost de l’exercici de 2018 aprovada per l’alcaldia amb el següent resum per
capítols:
LIQUIDACIÓ 2018 PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST PRESSUPOST DRETS/OBLIGACIONS INGRESSAT/

PDT. COBRAR

INICIAL

O DE PAGAR

DEFINITU

RECONEGUTS/DES

PAGAT

CAPÍTOL

INGRESSOS
1 Impostos directes

184.990,50

184.990,50

192.736,33

192.736,33

0,00

5.000,00

5.000,00

3.717,82

3.717,82

0,00

3 Taxes i altres ingressos

373.017,44

373.017,44

498.399,34

478.653,16

19.746,18

4 Transferències corrents

376.883,85

376.883,85

378.668,86

283.668,86

95.000,00

5 Ingressos patrimonials

50.822,76

50.822,76

46.635,74

46.635,74

0,00

990.714,55

990.714,55

1.120.158,09 1.005.411,91

114.746,18

7 Transferències de Capital

421.225,75

421.225,75

292.991,74

180.973,57

112.018,17

TOTAL

INGRESSOS CAPITAL

421.225,75

421.225,75

292.991,74

180.973,57

112.018,17

TOTAL

INGRESSOS

1.413.149,83 1.186.385,48

226.764,35

2 Impostos indirectes

TOTAL

INGRESSOS ORDINARIS

1.411.940,30 1.411.940,30

DESPESES
1 Despeses de personal

316.493,91

328.093,91

327.976,12

327.976,12

0,00

2 Despeses en béns i serveis

345.044,47

342.044,47

335.103,77

329.013,86

6.089,91

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

4 Transferències corrents

29.260,00

23.260,00

22.468,75

22.468,75

0,00

DESPESES ORDINÀRIES

690.799,38

693.399,38

685.548,64

679.458,73

6.089,91

6 Inversions reals

650.139,92

647.539,92

586.978,65

485.226,18

101.752,47

9 Passius financers

71.001,00

71.001,00

70.911,18

70.911,18

0,00

721.140,92

718.540,92

657.889,83

556.137,36

101.752,47

1.343.438,47 1.235.596,09

107.842,38

3 Despeses financeres

TOTAL

TOTAL

DESPESES DE CAPITAL

TOTAL

DESPESES

1.411.940,30 1.411.940,30

i en concret 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 31-12-2018

717.271,93

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A 31-12-2018
Del pressupost corrent:
226.764,35
De pressupostos tancats:
3.557,95
D'operacions no pressupostàries:
46.829,26
Suma
277.151,56
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12-2018
Del pressupost corrent:
107.842,38
De pressupostos tancats:
--D’operacions no pressupostàries:
142.688,73
Suma
250.531,11
4. (+) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva:

1.200,00

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

745.092,38

ROMANENT DE TRES. PER DESPESES GRALS

745.092,38

La Corporació es dóna per assabentada de la liquidació del pressupost de
l'Ajuntament de l'exercici de 2018.
3) INFORME COMPTE GENERAL DE 2018
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 2018 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:
TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA:
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA:
RESULTAT DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA:
RESULTAT NET DE L’EXERCICI:

1.413.149,83
- 685.548,64
727.601,19
727.601,19

ROMANENT DE TRES. PER DESP. GENERALS A 31-12-2018: 745.092,38

b) SMDELL, SL
TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA:
TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA:
RESULTAT DE EXPLOTACIÓN:

185.171,82
- 184.981,82
190,00

RESULTAT NET DE L’EXERCICI:
205,48
Amb el vot a favor dels quatre regidors de l’equip de govern amb l’abstenció dels
tres regidors del grup de l’oposició que sumen els set membres de la Corporació,
s’aprova informar favorablement aquest compte general de 2018 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.

7è. INFORMACIÓ AL PLE DELS DECRETS D'ALCALDIA DES DE LA
DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA
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 30 de desembre de 2018, de transferència de crèdits entre diverses
partides del pressupost dins de les mateixes àrees de despesa amb un import total
de 14.200,00 €.
Decret de 2 de gener de 2019, d'aprovació de la 1a. relació de factures del mes de
gener de 2019.
Decret de 31 de gener de 2019, d'aprovació de la 2a. relació de factures del mes
de gener de 2019.
Decret de 28 de febrer de 2019, d'aprovació de la relació de factures del mes de
febrer de 2019.
Decret de 28 de febrer de 2019, d’assabentat de la comunicació prèvia d’obra
menor de Joan Ordi Feliu per la instal·lació de calefacció de gas-oil a l’edifici del
c/ del Portal, 12 de Llavorsí.
Decret de 28 de febrer de 2019 de Resolució de desestimació del recurs de
reposició de REE, SAU contra la liquidació de la taxa per ocupació del sòl i vol
de terrenys de domini públic amb línies d’alta tensió, corresponent a l’any 2012,
per import de 20.901,00 €.
Decret d’1 de març de 2019 de Resolució de desestimació del recurs de reposició
de REE, SAU contra la liquidació de la taxa per ocupació del sòl i vol de terrenys
de domini públic amb línies d’alta tensió, corresponent a les anualitats 2014 a
2017, per import total de 83.604,00 €.

-

-

-

Decret de 7 de març de 2019 de Resolució d’estimació del recurs de reposició de
REE, SAU contra la liquidació de la taxa per ocupació del sòl i vol de terrenys de
domini públic amb línies d’alta tensió, corresponent a l’any 2013, per import de
20.901,00, per haver-se practicat la liquidació fora de termini.
Decret de 13 de març de 2019, d’assabentat de la comunicació prèvia d’obra
menor de Josep Gasia Gabernet per la reforma de dos banys a l’edifici del c/
Carruga, 15 de Llavorsí.
Decret de 2 d’abril de 2019, de sol·licitud a l’ACA que tingui per personat a
aquest Ajuntament en l’expedient UDPH2018003840 sobre autorització del
conegut com a Festival Doctor Músic d’Escalarre 2019.

La Corporació es dóna per assabentada de tots aquests decrets.

8è. INSTÀNCIES, ESCRITS I MOCIONS
S’informa de la presentació de la següent instància:
-Instància de Maria Àngela Martínez Vilella protestant pel comportament del
secretari el passat dia 26 de març.
Exposa que el passat dia 26 de març es va presentar com a veïna a sol·licitar una
informació que requeria el departament d’Agricultura per la tramitació d’uns
documents oficials. Que va haver de trucar al Sr. Jordi Isus de l’Oficina
d’Agricultura de Sort perquè li pogués facilitar dita informació i que s’ha aprofitat la
trucada per assumptes de la incumbència de l’ajuntament que no eren els assumptes
personals que es tractaven. I que mentre s’estava en conversa li ha requerit el telèfon
varies vegades perquè havia de solucionar altres assumptes i perquè no s’ha de fer
servir un telèfon particular de ningú per assumptes de l’ajuntament. Tot i això ha fet
cas omís i han penjat la conversa quan li estava indicant que volia fer-li una consulta
al Sr. Isus.
Es queixa de que quan s’ha acabat la conversa li ha mostrat el seu disgust al secretari
pel que havia succeït i que ell li ha respost que ell també té moltes queixes sobre el
seu comportament que no les diu i que “s’ha de tenir paciència” i ha afegit que “ara
no tinc perquè fer el que em demanes, passa la setmana que ve a buscar-ho”.
I diu que, com és un document que necessita urgent, amb bones maneres li ha
demanat que si fos tan amable de poder preparar aquest document abans de finalitzar
la jornada li agrairia. I ha accedit.
Sol·licita que no es torni a repetir el utilitzar un telèfon particular per qüestions de
feina i que una persona tingui més o menys empatia amb un veí se li pugui facilitar la
informació que aquest veí necessita sense haver de sofrir males paraules ni haver de

fer tornar aquesta persona perquè no se la vulgui atendre, que se li pugui explicar que
una persona cara al públic ha de intentar mantenir les formes.
El secretari proposa absentar-se de la sessió perquè la Corporació pugui debatre
sense la seva presència sobre aquest incident però els regidors li demanen que
expliqui la seva versió.
En primer lloc manifesta públicament les seves excuses si es considera que el seu
comportament no ha estat correcte.
Exposa que, bàsicament el que diu la instància és cert si bé no deixa del tot clar que
va ser ella la que amb el seu telèfon mòbil va trucar al Sr. Isus i li va passar el telèfon
perquè parlés amb ell. O sigui que ella va fer just el mateix del que es queixa que va
fer el secretari, o sigui, utilitzar un telèfon particular per a un assumpte oficial.
També exposa que ell va estar d’acord a que ella procedís d’aquesta forma quan li va
demanar però li va dir que si ho feia ell aprofitaria per tractar un tema de
l’ajuntament que tenia pendent a parlar amb el Sr. Isus i que la conversa sobre aquest
tema no va durar més d’un minut.
Quant a les queixes perquè li tornés el telèfon mentre estaven en comunicació amb el
Sr. Isus diu que no les va sentir perquè estava concentrat en la conversa que era
important sobre la possible enorme reducció de les pastures comunals que els
pagesos del municipi podran declarar a la DUN.
També manifesta que sempre està molt enfeinat i que per això va voler aprofitar la
trucada i també per això li va dir que ja li facilitaria la seva petició en quant tingués
una estona per dedicar-se, perquè tenia altres assumptes més urgents i que ell no
estava obligat a atendre d’immediat a totes les peticions que li fessin els particulars.
Els regidors demanen passar al següent tema.
Seguidament es sotmet a votació la moció que ja es va transcriure a l’acta de la
darrera sessió i que la seva aprovació va quedar posposada per a aquesta sessió:
-Moció a proposta de les associacions ramaderes del Pallars Sobirà en defensa
de la ramaderia extensiva del Pirineu Català.
Es recorda el contingut d’aquesta moció presentada per les associacions:
Associació de la Vaca Bruna del Pallars Sobirà
Associació Cavall Pirinenc Català del Pallars Sobirà
Associació de l'Ovella Xisqueta del Pallars Sobirà
Associació de Ramaders del Pallars Sobirà”

El text complert està recollit a l’acta de la sessió anterior.
Sotmesa a votació la seva aprovació, per sis vots a favor i el vot en contra del regidor
Joan Ordi, s’acorda aprovar-la íntegrament.

9è. 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, altres assumptes no compresos a l'ordre del dia i que no
tingui cabuda al punt de precs i preguntes.
No és demana cap altra paraula sobre assumptes a tractar per raons d’urgència.

10è. 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.
-Habitatges d’ús turístic
Anna Panisello demana si es pot informar del número d’habitatges d’ús turístic que
hi ha registrats al municipi per si calgués pensar en regular-ho d’alguna manera.
El secretari a petició de l’alcalde informa que son de l’ordre d’una dotzena, però que
ja li informarà amb exactitud.
-Obres a la planta baixa de l’edifici del menjador escolar
La mateixa regidora pregunta sobre les obres que s’estan fent al local de la planta
baixa de l’edifici del menjador escolar i de l’ús que se li voldrà donar.
L’alcalde respon que s’estan obrint finestres a la façana nord per donar ventilació a
aquest local i s’està instal·lant un envà de pladur a l’interior del mur de la façana sud
tot amb la intenció d’evitar les grans humitats que patia.
En quant als usos pensa posar-ho a disposició de l’escola per al que més convingui,
ja sigui per traslladar el menjador escolar a aquesta planta baixa o en funció també de
les previsions del Departament d’Ensenyament per tota l’escola.
-Pla experimenta llar d’infants a l’escola

Finalment la mateixa regidora pregunta sobre la viabilitat d’acollir-se a aquest pla
experimental.
L’alcalde respon que a la darrera visita del Conseller li va preguntar sobre la
possibilitat de que no fos obligatori contractar el personal necessari per aquest Pla
experimental de la borsa de treball del Departament d’Educació i s’admetés la re
col·locació de com a mínim una de les treballadores de les llars d’infants municipals
que s’acollissin al pla, però que li va respondre que ho veia difícil.

5è. SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL DE LES PROPERES
ELECCIONS GENERALS DEL 28 D’ABRIL DE 2019
Després d’haver-se acordat així per unanimitat, es fa aquest sorteig després d’haverse posposat al darrer punt de l’ordre del dia per utilitzar més còmodament
l’ordinador de secretaria per fer-lo.
Es fa aquest sorteig dels membres de la mesa electoral única de les properes
eleccions generals utilitzant l’aplicació informàtica facilitada a l’efecte per l’Oficina
del Cens Electoral i dóna el següent resultat:
PRESIDENTA: MARIA ELENA GARCIA GRÀCIA
PRESIDENT SUPLENT 1r.: JOSEP MARIA IRIMIA SARRAT
PRESIDENTA SUPLENT 2a.: NATÀLIA CERCOS SAHUQUILLO
VOCAL 1r.: JORDI FILLET CARRERA
VOCAL 1a. SUPLENT 1a.: MARIA TERESA MASA CARRERA
VOCAL 1r. SUPLENT 2n.: IVAN CATENA RODÍGUEZ
VOCAL 2a.: MONTSERRAT ALBIÑANA RIERA
VOCAL 2a. SUPLENT 1a.: CONCEPCIÓ PEROT GASIA
VOCAL 2a. SUPLENT 2a.: MERCÉ CERVÓS PRILLO
D’acord amb el que preveu la normativa vigent, es comunicarà aquest resultat a la
Junta Electoral de Zona de Tremp perquè efectuï els nomenaments i les notificacions
corresponents.
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

