ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm. : 11/2015
Caràcter : Ordinària en primera convocatòria
Data : 30 de novembre de 2015
Horari : de les 19,00 a les 19,35 hores
Lloc : Casa de la Vila
Hi assisteixen:
Celestí Vilà Betriu, alcalde (CiU)
Mariano Carbonell Perpinyà, 1r tinent d’alcalde (PP)
Eduard Vives Espuga, 2n tinent d’alcalde (CiU)
Antoni Fiol Colomar, regidor (CxO-CP)
Antonio Gil Gómez, regidor (CxO-CP)
Annabel Manrique Pérez, regidora (CiU)
Sergi Parramon Garcia, regidor (ERC-AM)
Joan Guàrdia Casanova, secretari

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aprovar l’acta de la sessió del dia 21 de setembre
Decrets i Resolucions de l’alcalde
Aprovar el límit de la despesa del pressupost de 2016
Projecte de Pressupost de l’exercici 2016
Donar compte del període mig de pagament a proveïdors
Devolució d’una fiança en garantia d’obres
Adhesió a la tarifa plana de L’SGAE
Adhesió al Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals
Aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 4 del POUM
Aprovar memòries valorades
Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya
Informes d’alcaldia
Control dels òrgans de Govern
Precs i preguntes

Acords adoptats, matèries debatudes i desenvolupament de la sessió
1.

Aprovar l’acta de la sessió del dia 21 de setembre

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària del dia 21 de setembre, incloent-hi dins de
l’acord núm. 9 “Aprovar expedient núm. 1 de modificació de crèdits al pressupost 2015” la
intervenció del regidor senyor Parramon:

“”El senyor Parramon demana que es controli la realització de les hores extraordinàries del
personal, per evitar la necessitat de modificació i d’increment del pressupost de despeses””
2.

Decrets i Resolucions de l’alcalde

Decret núm. 65/2015, de 22 de setembre, de devolució de l’import cobrat de l’Impost de Vehicles
de Tracció Mecànica
Decret núm. 66/2015, de 22 de setembre, que aprova l’execució del contracte menor de l’obra
de reforma de la Llar d’infants rural d’Organyà
Decret núm. 67/2015, de 14 d’octubre, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a Juana
Mari Morales Pareja.
Decret núm. 68/2015, de 14 d’octubre, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a Joan
Solé Armengol.
Decret núm. 69/2015, de 5 de novembre, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a Joan
Carles Espluga Pizarro.
Decret núm. 70/2015, de 9 de novembre, de delegació de l’assistència a una sessió del Consell
d’Alcaldes.
Decret núm. 71/2015, de 18 de novembre, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a Can
Remellat, S.L.
Decret núm. 72/2015, de 19 de novembre, que aprova la concessió d’una llicència d’obres a
maria Rosa Codina Vilaginés.
Decret núm. 73/2015, de 20 de novembre, que atorga l’assabentat a la comunicació prèvia d’inici
de l’activitat de taller mecànic de reparació de vehicles.
Decret núm. 74/2015, de 26 de novembre, de desestimació del recurs de reposició interposat pel
senyor Jesús Ramos Caballero i la Sra. Araceli Perdigués Farré, contra el Decret d’Alcaldia núm.
55/2015, de 31 de juliol, de desestimació de la denuncia de conveni urbanístic per incompliment i
la sol·licitud de resolució i compensació presentada.
3.

Aprovar el límit de la despesa del pressupost de 2016

L’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix que les administracions aprovaran un límit de despesa no financera,
coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, que marcarà el
sostre d’assignació de recursos dels seus pressupostos.

L’article 12 estableix que la despesa computable de les administracions no poden superar la
taxa de referència fixada com a creixement del PIB a mig termini. Cal aplicar els ajustos
previstos d’acord amb les normes del Sistema Europeu de Comptes (SEC)
Per acord del Consell de Ministres, es fixen els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
públic per al conjunt de les administracions públiques pel període 2016-2018. Es fixa en l’1,8
com a percentatge de creixement de la despesa computable nominal per a l’anualitat 2016, als
efectes del càlcul de la Regla de la Despesa. Pel que fa a l’objectiu d’estabilitat pressupostària,
per a l’exercici 2016 i posteriors, serà d’equilibiri (0,0) I l’objectiu de Deute Públic (en percentatge
del PIB) per al 2016 és del 3,4.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres assistents, adopta el següent
ACORD:
Únic. Aprovar el límit de despesa no financera computable per a l’any 2016, fixada en
543.351,95 euros.
4.

Projecte de Pressupost de l’exercici 2016

Es presenta a la consideració del Ple el projecte de pressupost per a l'exercici 2016. S’informa de
les variacions més rellevants de l’exercici així com de la previsió que contenen les diferents partides.
El resum per capítols del pressupost presentat, és el següent:
PRESSUPOST DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS :
1. Despeses de personal
2. Despeses de béns corrents i de serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

315.755,03
269.300,00
850,00
8.000,00

B) OPERACIONS DE CAPITAL :
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

247.690,17
6.940,00

TOTAL DEL PRESSUPOST. . . . . . .

PRESSUPOST D' INGRESOS

848.535,20

A) OPERACIONS CORRENTS :
1. Impostos Directes
2. Impostos Indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

234.400,00
12.000,00
91.730,42
249.961,52
36.438,26

B) OPERACIONS DE CAPITAL :
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

224.005,00

TOTAL DEL PRESSUPOST. . . . . . . . .

848.535,20

El Ple de la Corporació per unanimitat de tots els membres assistents, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar el pressupost de l’exercici 2016.
SEGON. Aprovar les Bases per a l'execució del pressupost i la plantilla de personal, les quals
acompanyen el pressupost.
TERCER. Sotmetre al tràmit d’informació pública, l'aprovació inicial del pressupost de 2016.
L'aprovació inicial, restarà definitiva de forma automàtica si transcorregut el termini de presentació d'
al·legacions, no se’n presenta cap, d'acord amb el que preveu l'article 169.1 del RDL 2/2004, que
aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
5.

Donar compte del període mig de pagament a proveïdors

Es dona compte al Ple de l’informe sobre el període mig de pagament a proveïdors,
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015:
Codi entitat

Entitat

09-25-155-AA000

Organyà

Ràtio
d’operacions
pagades
(16,00)

Ràtio
d’operacions
pendents
de
pagament
(19,71)

Període mig de
pagament
trimestral
(16,02)

El ple per unanimitat acorda:
ÚNIC. Donar-se per assabentat de l’informe sobre el període mig de pagament a proveïdors,
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2015.

6.

Devolució d’una fiança en garantia d’obres

Atès l' expedient promogut per l'empresa RIPOLL-OLIVERAS, S.L., amb CIF B-17129792, per a
la cancel·lació i retorn de la fiança següent:
1. Fase inicial i primera (subfase-3) d’instal·lació d’una xarxa de gas canalitzat a Organyà.
Atès que els informes de l' arquitecte municipal i de l' interventor són favorables i no s' han
presentat reclamacions en el tràmit d' informació pública.
El senyor Gil considera que la reposició no es va fer bé. Caldria tornar-hi i que quedés bé.
El Ple, pel resultat de 6 vots a favor i 1 en contra del regidor senyor Gil, pren els acords
següents:
PRIMER. Cancel·lar la fiança constituïda per l' empresa RIPOLL-OLIVERAS, S.L.. amb CIF B17129792, per a garantir l' execució de les obres de Millora serveis urbans, per import de
5.289,75 euros.
SEGON: Donar compte d’aquests acords a l’ interessat.
7.

Adhesió a la tarifa plana de L’SGAE

La Llei de la Propietat Intelectual, protegeix els drets dels autors i n’estableix l’obligació de
remunerar-los quan es fan servir les seves obres públicament, amb finalitat comercial o sense.
Els autors registren les seves creacions a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) perquè
l’entitat les gestioni.
En el marc del conveni signat l’any 2001 per l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM), la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d’Autors i Editors (SGAE),
aquestes entitats han arribat a un acord per oferir als ens locals importants avantatges en
l’abonament dels drets d’autor.
S’ha establert el Pla tarifa Plana SGAE, especialment dissenyat per a ajuntaments de
poblacions de fins a 3.000 habitants. Es tracta d’una tarifa plana anual per a facilitar l’abonament
dels drets d’autor generats. Inclou: l’organització de tots els concerts, cercaviles, aplecs, balls,
etc que es desitgin, durant tot un any, evitant tràmits i autoritzacions i amb un import global
reduït.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres assistents, adopta el següent
ACORD:

Únic. Adherir-se als beneficis de la tarifa plana SGAE, en l’opció de la tarifa simplificada,
amb un pagament únic que s’efectuarà abans del dia 1 de maig de l’exercici pressupostari, amb
un import anual de 1.024 euros.
8.

Adhesió al Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals

L’ajuntament pren coneixement de l’Ordre ENS/273/2015, de 25 d’agost, per la qual s’estableix
el Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix que les Administracions Educatives
han de tenir en compte el caràcter particular de l’escola rural per tal de proporcionar-li els
sistemes organitzatius necessaris per atendre les seves necessitats específiques i garantir la
igualtat d’oportunitats.
La mateixa Ordre reconeix, en l’expositiu, que no és econòmicament sostenible la creació de
llars d’infants en municipis amb baixa densitat de població.
L’Ajuntament, considera la Llar d’infants municipal, com un servei essencial que cal mantenir i
potenciar per evitar la pèrdua de serveis i, en darrer terme, la pèrdua de població. En aquest
sentit, l’Ajuntament hi destina una quantitat important de recursos econòmics, atès que amb les
quotes dels usuaris i les ajudes públiques no s’equilibra el cost de la Llar.
El Pla experimental per a escoles rurals de municipis de fins a 3.000 habitants, vol dotar aquests
centres d’una organització específica que afavoreixi que es pugui impartir el primer cicle
d’educació infantil.
En el municipi d’Organyà, es donen tots els supòsits previstos en aquesta Ordre, per la qual
cosa fora molt convenient la inclusió de la llar d’infants municipal dins del Pla.
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres assistents, adopta els acords següents:
PRIMER. Sol·licitar formalment al Departament d’Esenyament, que s’apliqui el Pla experimental
del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals, a la Llar d’infants municipal d’Organyà
a partir d’aquest curs 2015-2016.
SEGON. Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament, per a subscriure el conveni corresponent
on s’establiran els termes de la col·laboració entre ambdues institucions, per a fer possible la
implantació del Pla.
9.

Aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 4 del POUM

En sessió plenària celebrada el dia 21 de setembre de 2015 es va aprovar inicialment la
modificació puntual núm. 4 del POUM (parcel·les de l’avinguda Doctor Montanya, núm. 9)
L’expedient s’ha sotmès al tràmit d’informació pública mitjançant anuncis inserits en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida núm. 139 de data 7-10-2015; en el diari “La Mañana” del dia 7-

10-2015; al tauler d’edictes d’aquest ajuntament i a l’e-TAULER, del dia 7-10-2015 fins el 11-112015; durant el termini d’un mes. Finalitzat aquest termini d’informació pública, no s’han
presentat ni reclamacions ni al·legacions, segons consta en el certificat emès pel secretari.
Consta a l’expedient la sol·licitud d’informes a les administracions amb possibles competències
sectorials sobre l’expedient. Dins del termini establert a l’article 85.5 no se n’ha presentat cap, tal
i com acredita la certificació dels secretari.
El Ple de l’ajuntament ACORDA per unanimitat dels set membres que de fet i de dret componen
la Corporació, la qual cosa representa la majoria absoluta de vots favorables:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació puntual núm. 4. del POUM (parcel·les de
l’avinguda Doctor Montanya, núm. 9)
SEGON. Trametre a la Comissió Territorial d’urbanisme de L’Alt Pirineu la modificació
esmentada i una còpia de l’expedient administratiu, als efectes de la seva aprovació definitiva,
de conformitat amb el que disposa l’article 80 del DL 1/2010, que aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme.
10. Aprovar memòries valorades
Es presenten a la consideració del Ple les memòries valorades següents, redactades per
l’arquitecta Nina González-Rojas Guix:
1. Ampliació de la Llar d’infants rural d’Organyà
2. Refrigeració per a la màquina de geotèrmia del consultori
3. Actuacions de Millora al parc infantil i ordenació de la Plaça de les Homilies
Atès el que disposen els articles 235.2 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i articles
37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
El Ple per unanimitat adopta els acords següents:
Primer. Aprovar inicialment les memòries valorades següents:
1. Ampliació de la Llar d’infants rural d’Organyà
2. Refrigeració per a la màquina de geotèrmia del consultori
3. Actuacions de Millora al parc infantil i ordenació de la Plaça de les Homilies
Segon. Sotmetre-les al tràmit d’informació pública durant el termini de 30 dies, durant el qual es
podran presentar les al·legacions o les reclamacions que es considerin oportunes.
11. Moció de suport a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la
següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una
àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no
subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat
català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer
efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies
la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular
del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble
en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés
de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica
que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta,
activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals
que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els
especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu
el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda
posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en
processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars
en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives
que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del
reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges
per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut),
a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per
raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de
Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part
de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat

educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha
de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte
de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen
del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la
dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals
com la Declaració universal dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i
per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb
aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes
en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels
serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit
pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern
ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del
deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les
taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o
superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu
del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una
revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de
plantejaments amb la cambra catalana.
Intervé el regidor senyor Carbonell per a manifestar la seva oposició a aprovar la Moció, perquè
considera que mentre Catalunya no sigui estat propi les lleis cal complir-les i hi són per complirles.
El Ple de l’Ajuntament amb el resultat de 4 vots a favor, 2 vots en contra dels senyors Mariano
Carbonell i Antonio Gil i 1 abstenció, adopta els acords següents:
PRIMER. Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament d’Organyà a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya.

SEGON. Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
12. Informes d’alcaldia
A) INCASOL: Informa de la reunió mantinguda amb el senyor Calvet, director de l’Institut, per a
iniciar el desenvolupament d’una primera fase del polígon industrial. El director es va
comprometre a preparar l’estudi de viabilitat d’aquesta fase inicial i a presentar-lo, atès que hi ha
empreses interessades en disposar de sòl industrial.
B) ENSENYAMENT: El director dels Serveis Territorials de Lleida, senyor Culleré, visità l’escola
d’Organyà i la Llar d’infants. En una trobada, on també hi era present la direcció del centre,
explicà el contingut del Pla experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles
rurals, que s’iniciarà el curs vinent.
13. Control dels òrgans de Govern
El senyor Parramon, tracta el temes següents:
a) Felicita tothom per la celebració de la Fira de Sant Andreu. Considera que el poble quedà bé.
No obstant això, demana d’especialitzar-la més.
b) Manifesta que la regidoria de Turisme és molt import i d’ençà que ell no n’és el regidor
responsable s’ha deixat d’anar a la fira de St. Hilaire (la més important de parapent) i a la fira
d’Andorra. No es celebrà la jornada del boletaire, que ERC d’Organyà ja tenia organitzada.
Creuen que la persona que hi ha actualment a l’Oficina de Turisme no té les capacitats
necessàries ni interès en desenvolupar la seva tasca. S’han abandonat les visites guiades a
l’església. No es treballa en l’elaboració del Pla de Dinamització Turística, que ERC volia fer.
S’ha abandonat el Facebook de Turisme Organyà: faltes d’ortografia, redactats molt pobres,
fotos de cartells mal fetes. S’ha deixat d’oferir als col·legis, les visites a l’església.
Respon l’alcalde que cal parlar-ne. Remarca que l’Ajuntament no pot assumir la despesa de
tanta gent.
El senyor Fiol diu que és un cavall de batalla i que cal treballar. Demana de parlar amb el
Patronat de Turisme. Respon l’alcalde que ja s’han realitzat gestions amb la Diputació per anar a
St Hilaire. Ara cal parlar amb l’Ajuntament d’Ager i formalitzar la inscripció.
L’alcalde manifesta, també, que se’n parlarà i ho desencallaran. El senyor Fiol afegeix que si cal,
es pot constituir una Comissió.
El senyor Carbonell diu que el senyor Parramon és una persona treballadora i que cal donar-li la
competència que tenia i tots plegats, treballar pel poble. Respon l’alcalde, que ell només treballa
pel poble.

14. Precs i preguntes
Cap regidor no fa ús de la paraula.

Acords sobre assumptes no inclosos a l’ordre del dia
Prèvia declaració d' urgència, acordada per unanimitat, i d'acord amb el que preveu l'article 82
del Reglament d' Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es sotmet a
la consideració del Ple i a l' acord corresponent les qüestions següents:
1. Aprovar un conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana d’Urgell i Nougrapats
empresa d’inserció per a la col·locació de contenidors a la via pública del municipi
d’Organyà
Nougrapats és una empresa participada al 100% per Càritas Diocesana d’Urgell, que té com a
objectiu la creació de llocs de treball d’inserció sociolaboral mitjançant la correcta gestió del
residu tèxtil. L’àmbit d’actuació s’adreça a col·lectius en risc d’exclusió.
El conveni regula la col·locació de contenidors per a la recollida selectiva de roba usada en la via
pública i en altres ubicacions sota la jurisdicció de l’Ajuntament.
La Corporació municipal es coneixedora de la tasca social que realitza Càritas Diocesana
d’Urgell en pro dels més desfavorits i en favor de la justícia social i amb la qual col·labora
habitualment.
Atès que es tracta d’una iniciativa de caràcter social adreçada a generar recursos per a mitigar la
problemàtica social principalment en col·lectius en risc d’exclusió social.
Atès el que disposa els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens
locals.
El Ple, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració amb Càritas Diocesana d’Urgell i Nougrapats
empresa d’inserció, per a la col·locació de contenidors a la via pública del municipi d’Organyà.
Segon. Notificar aquest acord a Càritas Diocesana d’Urgell i l’empresa Nougrapats.
L'alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

vistiplau
l'alcalde

