Ajuntament de Castell de Mur
*Actes Ple*

SR. REGIDOR

Per la present sou convocat a la sessió del Ple de l'Ajuntament :
Sessió: ordinària
Dia: DIJOUS 16 DE NOVEMBRE DE 2017
Hora: 18 h.
Lloc: Ajuntament.
Ordre del dia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
DECRETS D’ALCALDIA
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
OBRES MUNICIPALS
SUBVENCIONS
PRESSUPOST 2018
DESPAXT D’OFICI I ALTRES ASSUMPTES
INFORMES, PRECS I PREGUNTES

Atentament.

Josep Maria Mullol i Miret
Alcalde
Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 13 de novembre de 2017
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E D I C T E

El proper dijous, 16 de novembre de 2017, a les 18 h. s’ha convocat Ple ordinari
d’aquest Ajuntament, amb l’ordre del dia que a continuació s’assenyala:

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
DECRETS D’ALCALDIA
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
OBRES MUNICIPALS
SUBVENCIONS
PRESSUPOST 2018
DESPAXT D’OFICI I ALTRES ASSUMPTES
INFORMES, PRECS I PREGUNTES

Josep Maria Mullol i Miret
Alcalde

Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 13 de novembre de 2017

Ajuntament de Castell de Mur
*Actes Ple*

ACTA SESSIÓ
ORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CASTELL DE MUR EL DIA 16 DE NOVEMBRE
DE 2017

Essent les 6:05 hores, es reuneixen a la Casa Consistorial, els membres de
l’Ajuntament, a fi de celebrar sessió extraordinària sota la presidència del Sr.
Alcalde, Josep Maria Mullol i Miret.
Hi són presents:
X
X
X
X

Sra. Conxi Rodríguez Fernández
Sr. Miquel López Porrera
Sr. Ramon Salse Ferriz
Sr. Josep Castells i Farré

Assistits per la Secretària accidental de la Corporació, Elena Muñoz i Camarasa,
que dona fe de l’acte.
Atesa l’existència de quòrum suficient d’acord amb l’art. 90 del ROF, el Sr.
President declara obert l’acte públic, passant-se a tractar els assumptes inclosos a
l’ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
DECRETS D’ALCALDIA
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
OBRES MUNICIPALS
SUBVENCIONS
PRESSUPOST 2018
DESPAXT D’OFICI I ALTRES ASSUMPTES
INFORMES, PRECS I PREGUNTES

1. APORVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
Es dona compte al Ple del contingut de l’esborrany de l’acta de les sessions
extraordinàries del 5 d’octubre i del 26 d’octubre de 2017, i per unanimitat dels
membres presents, s’acorda l’aprovació.
2. DECRETS D’ALCALDIA
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Es dóna compte al Ple de les relacions del registre de factures del programa de
comptabilitat que tot seguit es relacionen, aprovades per decret d’Alcaldia de la
data que s’indica:
Relació
Període
Import €
Decret Alcaldia/data
10/2017
Octubre 2017
26.516,86
17/31-10-2017
TOTAL

26.516,86

Detingudament examinades, el Ple, per unanimitat dels presents acorda ratificar
els decrets d’aprovació de les relacions del registre de factures de juny i juliol de
2017.

3. LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
No en hi cap.
4. OBRES MUNICIPALS
No en hi ha cap en curs actualment.

5. SUBVENCIONS
S’informa al Ple de l’atorgament de les següents subvencions:
De la Diputació de Lleida: Socorrista 2017: 4.500 €, inclou sous i quota patronal.
Consultori local 2017: 9.500 € sobre un pressupost de 10.028,59 €.
Servei d’ocupació de Catalunya SOC: subvenció per un contracte en pràctiques,
Resolució TSF/1779/2017: 11.000 €. Cal iniciar la contractació el dia 30 de
novembre.
6. PRESSUPOST 2018
Es dóna compte el Ple del projecte de pressupost per a l'exercici de 2018, el qual
conté totes les obligacions i drets que es preveuen liquidar durant el present
exercici, així com la resta de documentació preceptiva que forma part de
l’expedient i que configura les previsions pressupostàries per 2018;
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Es dóna lectura de les obligacions ordinàries, així com dels ingressos del mateix
caràcter i de les inversions que es preveuen realitzar durant l'esmentat exercici i
del seu finançament.
Vistos els informes que obren a l'expedient i la legislació aplicable, determinada
pels articles 168 i següents del “REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales” , i resta de normativa aplicable de règim local; el Ple, per
unanimitat dels presents, acorda:
PRIMER. APROVAR INICIALMENT el Pressupost de l'Ajuntament de Castell
de Mur per a l'exercici de 2018, el resum per capítols dels quals es el següent:
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
Cap. I: Impostos directes
Cap. II: Impostos indirectes
Cap.III: Taxes i altres ingressos
Cap.IV: Transferències corrents
Cap.V: Ingressos Patrimonials
OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.VI: Alienació inversions reals
Cap.VII: Transferències capital
Cap.VIII: Actius financers
Cap.IX: Passius financers
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

€
84.800,00
7.000,00
21.900,00
126.721,00
9.200,00
6.500,00
461.171,09

717.292,09

DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
Cap. I: Despeses personal
Cap. II: Despeses bens corrents i serveis
Cap.III: Despeses financeres
Cap.IV: Transferències corrents
Cap. V: Fons de contingència
OPERACIONS DE CAPITAL
Cap.VI: Inversions reals
Cap.VII: Transferències capital
Cap. VIII: Actius financers
Cap.IX: Passius financers
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

€
71.930,00
147.983,09
500,00
3.500,00

491.379,00
2.000,00

717.292,09

SEGON. SOTMETRE l'expedient a informació pública durant un termini de
quinze dies mitjançant publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de
la Província i el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, a efectes de reclamacions,
entenent-lo definitivament aprovat en el cas de que durant l'esmentat termini, no
es presenti reclamacions en contra l'expedient esmentat.
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TERCER. FER CONSTAR expressament, que l'aprovació del pressupost i del seu
expedient, suposa implícitament la de :
Les seves bases d'execució.
La de la plantilla orgànica i la de la relació de llocs de treballs.
La de la resta de documentació que en el mateix hi figura.
7. DESPAXT D’OFICI I ALTRES ASSUMPTES
7.1 CONCESSIÓ ALBERG MONTSEC-MUR
S’informa al Ple que conveni de cessió d’ús de l’alberg Montsec-Mur, signat entre
el Consorci del Montsec i la Fundació Pere Tarrés en data 12 de juny de 2003, i
autoritzat per acord del Ple de 17 d’abril de 2003, finalitza el proper 2018, i atès
que el Consorci del Montsec es va dissoldre al 2012, (acord del Ple de 22/11/12,
de ratificació de l’aprovació inicial de la dissolució) és necessari regularitzar la
situació.
És proposa la convocatòria de la concessió administrativa per a l’explotació de
l’alberg Montsec Mur, pel procediment obert, en aplicació dels articles 109 i 157
a 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic TRLCSP, de
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen, amb varis criteris d’adjudicació.
S’inicia un intercanvi d’impressions en el que intervenen tots els assistents, on és
conclou que a l’hora d’establir els criteris per a l’adjudicació s’ha de tenir molt en
compte la solvència i experiència de l’adjudicatari, i incloure als plecs la
possibilitat de desestimar ofertes desproporcionades o anormals respecte a les
proposicions amb contingut econòmic. També coincideixen tots els assistents en
valorar la finalitat social de l’alberg.
Per tot el qual el Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER. INICIAR expedient per a la concessió administrativa per a l’explotació
i gestió de l’alberg Montsec Mur, pel procediment obert, amb l’elaboració dels
plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte, seguin les
directrius de prioritzar la solvència de l’adjudicatari i la finalitat social de l’alberg.
7.2 SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS SGAE: ADHESIÓ A
LA TARIFA PLANA
S’informa al Ple de la possibilitat d’adhesió a la tarifa simplificada d’acord amb el
conveni subscrit entre ACM, la FMC i la SGAE.
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Pel tram de població del municipi de Castell de Mur correspon un import fixe de
432 euros més IVA 21% anuals, que cobreix totes les festes majors i altres
representacions artístiques que puguin tenir lloc al municipi, llevat de
representacions dramàtiques.
El ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER. ADHERIR-SE al conveni subscrit entre ACM, la FMC i la SGAE,
SEGON. ADHERIR-se a la tarifa simplificada en la modalitat pagament únic
abans de l’1 de maig de cada anualitat.
TERCER. FACULTAR l’alcalde, Sr. Josep Maria Mullol i Miret per a signar tota
la documentació necessària per a donar acompliment al present acord.
7.3 DEVOLUCIÓ AVAL OBRA “MODIFICACIÓ DE L’ACCÉS,
RECONSTRUCCIÓ DEL PAS DE RONDA I MIRADOR DE LA TORRE
DE L’HOMENATGE DEL CASTELL DE MUR”
Vista la petició presentada per l’empresa Excavacions Casanovas SLU,
adjudicatària de l’obra de referència en data 25/08/2017, de devolució de l’aval de
l’entitat CaixaBank, amb núm. de registre 9340.03.1147229-69, de data 4 de gener
de 2011, per un import de 7.609,35 €, corresponent a la garantia definitiva de l’obra
“Modificació de l’accés, reconstrucció del pas de ronda i mirador de la torre de
l’homenatge del Castell de Mur”.
Vist l’informe de la Sra. Gemma Reguart i Querol, directora facultativa de l’obra
i arquitecte municipal, de data 15 de novembre de 2017, en el que fa constar que
les obres executades es troben en un estat correcte i que es pot procedir a retorn de
la garantia a l’empresa adjudicatària.
Àmpliament sobrepassat el termini de garantia establert, i d’acord amb l’art.102
del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, el Ple, per unanimitat dels
assistents, acorda:
PRIMER. RETORNAR l’aval de l’entitat CaixaBank, amb núm. de registre
9340.03.1147229-69, de data 4 de gener de 2011, per un import de 7.609,35 €, a
l’empresa adjudicaria de l’obra “Modificació de l’accés, reconstrucció del pas de
ronda i mirador de la torre de l’homenatge del Castell de Mur”, Excavacions
Casanovas SLU, sense més tràmit.
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SEGON. FACULTAR l’alcalde, Sr. Josep Maria Mullol i Miret per a donar
compliment al present acord.
7.4 RATIFICACIÓ DEL SUPORT AL PLA D’ACTIVACIÓ FORESTAL
DE CATALUNYA
Donat compte al Ple de l’esborrany de l’Acta de la Comissió Comarcal del dia 9
de maig de 2017 i de l’Acord de Govern pel qual s’aprova el Programa d’activació
de la gestió forestal a Catalunya.
Atès que la Comissió Comarcal acorda demanar el suport als alcaldes i presidents
de les EMD integrants a la pròrroga de l’esmentat acord de Govern pel qual
s’aprova el Programa d’Activació de la gestió forestal a Catalunya.
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER. RATIFICAR el suport a la pròrroga a l’Acord del Govern pel qual
s’aprova el Programa d’Activació de la gestió forestal a Catalunya.
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.
7.5 Altres peticions i escrits rebuts
El Ple es dona per assabentat dels següents escrit rebuts:
 De l’Ajuntament d’Isona i Conca Dellà, entrada de data 13/10/17, moció de
condemna dels fets de l’1 d’octubre.
 De l’ACA, entrada de data 20/10/2017, acta d’inspecció de 24/07/17 al
Pantà de Terradets-Miradors del Campament “El Pago”.
 Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, entrada de data 09/11/17, escrit
relatiu al servei de vehicle llevaneus i acopi de sal.
 Del Síndic de Greuges de Catalunya, entrada de 14/11/17, requerint
resposta sobre la seva resolució de l’expedient AO-00106/2016, relatiu al
consum de tabac en instal·lacions on els infants desenvolupament activitats:
 El Ple acorda per unanimitat comunicar al Síndic la posició favorable de
l’Ajuntament de Castell de Mur i que s’adoptaran les mesures necessàries
per donar compliment a les recomanacions que conté.
 De l’Ajuntament d’Àger, entrada de 17/11/2017, tràmit d’audiència de
l’expedient d’aprovació del Pla especial urbanístic per l’ordenació i
protecció del patrimoni arqueològic del Conjunt Històric declarat BCIN
dins el nucli d’Àger.
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8. INFORMES, PRECS I PREGUNTES
No en hi ha cap.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió
quan són les 20:00 hores del dia anteriorment assenyalat.
INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’art. 110 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, es fa constar que durant la
sessió han intervingut tots els assistents, i que, si ha calgut reflectir expressament
alguna opinió, s’ha fet constar en l’apartat corresponent.
En compliment de l’esmentat art. 110 estenc la present acta i dono fe del seu
contingut.
La secretària accidental

Ajuntament de Castell de Mur
*Actes Ple*

Elena Muñoz i Camarasa Secretària accidental de l'Ajuntament de Castell de Mur,
CERTIFICO:
Que en el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària de data 16 de novembre
de 2017, va adoptar, entre altres, l’acord que literalment, diu:
“7.4 RATIFICACIÓ DEL SUPORT AL PLA D’ACTIVACIÓ FORESTAL
DE CATALUNYA
Donat compte al Ple de l’esborrany de l’Acta de la Comissió Comarcal del dia 9
de maig de 2017 i de l’Acord de Govern pel qual s’aprova el Programa d’activació
de la gestió forestal a Catalunya.
Atès que la Comissió Comarcal acorda demanar el suport als alcaldes i presidents
de les EMD integrants a la pròrroga de l’esmentat acord de Govern pel qual
s’aprova el Programa d’Activació de la gestió forestal a Catalunya.
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER. RATIFICAR el suport a la pròrroga a l’Acord del Govern pel qual
s’aprova el Programa d’Activació de la gestió forestal a Catalunya.
SEGON. NOTIFICAR aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació.”
I perquè així consti als efectes adients, i a reserva dels termes que en resulti de
l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del ROF, lliuro la
present d'ordre i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 27 de novembre de 2017
Vist i plau,
L’Alcalde,

