ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm.: 2/2013
Caràcter: Ordinari en primera convocatòria
Data: 26 de febrer de 2013
Horari: de les 21,00 a les 22,07 hores
Lloc: Casa de la Vila
Hi assisteixen:
Antoni Fiol Colomar, alcalde
Antonio Gil Gómez, tinent d’alcalde
Eduard Vives Espuga, regidor
Socors Baño Oller, regidora
Miquel Gutiérrez Esqueta, regidor
Joan Guàrdia Casanova, secretari
Excusen l’assistència:
Josep Obiols Pérez, regidor
Ramon Manyanich Miquel, regidor

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

Aprovar l’acta del dia 29 de gener
Decrets i Resolucions de l’alcalde
Aprovar una Moció en favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans
Conveni amb l’ajuntament de Fígols i Alinyà, per a cooperar en el finançament de
la Llar d’infants
Aprovar les sol·licituds de subvenció al PUOSC 2013-2016
Acord d’adhesió a la pòlissa d’assegurança de RC i Patrimonial de la qual es
prenedora l’ACM
Donar compte dels informes de Morositat
Acord de resolució definitiva del contracte de gestió del servei públic de l’alberg,
el càmping i la piscina municipals
Informes de l’alcaldia
Control dels òrgans de Govern
Precs i preguntes

Acords adoptats, matèries debatudes i desenvolupament de la sessió
1. Aprovar l’acta del dia 29 de gener
S’aprova l´acta de la sessió ordinària del dia 29 de gener, per assentiment i sense cap
esmena.

2. Decrets i Resolucions de l’alcalde
Decret núm. 5/2013, de 30 de gener, que aprova la concessió d’una llicència d’obres.

3. Aprovar una Moció en favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans
El passat mes de març el Govern de la Generalitat anunciava que liquidaria el seu deute
amb els ajuntaments abans de finals de juny, en aquell moment el deute de la Generalitat
amb els ens locals ascendia a 550 milions d’euros. L’anunci el feia durant l’acte de signatura
del conveni amb els presidents de les quatre diputacions pel “Pla extraordinari d’assistència
financera local”.
Malgrat aquest anunci, algunes de les obligacions reconegudes per la Generalitat de
Catalunya als ens locals es troben pendents de pagament, com a conseqüència dels
problemes transitoris de liquiditat, provocats pels reiterats incompliments del Govern de
l’Estat Espanyol amb la Generalitat de Catalunya al no fer efectiu els pagaments del deute
reconegut legalment. Aquest fet agreuja la difícil situació econòmica de molts dels
ajuntaments i Consells comarcals, que també pateixen una important falta de liquiditat i que
els impossibilitat complir amb els venciments dels seus deutes.
Entre altres, el fet que la Generalitat no hagi fet efectiu el pagament del Fons de Cooperació
Local als ajuntaments, els posa en una difícil situació, especialment els més petits, als quals
aquest fons els representa un percentatge important dels seus ingressos.
El passat 9 d’octubre, el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de municipis aprovava
l’elaboració d’un document per tal de reclamar a la Generalitat que saldi els seus deutes amb
els ajuntaments i si més no que avanci una part del mateix.
Una part del deute que els ajuntaments han d’assumir, tot i els problemes de liquiditat que
pateixen, el deuen a la mateixa Generalitat de Catalunya, com en el cas del cànon de l’aigua,
que han d’abonar a l’ACA. Ajudaria molt a les finances municipals, que aquests deutes es
compensessin a compte dels pagaments pendents de la Generalitat.
L’actual situació econòmica ha fet també que molts ajuntaments i consells comarcals,
renunciïn a executar diverses inversions que tenien planificades i subvencionades en part,
pel Govern de la Generalitat, en alguns casos la Generalitat havia avançat part de la seva
aportació en forma de bestreta. Actualment el govern exigeix a aquests Ajuntaments la
devolució d’aquesta bestreta més els interessos corresponents, no sembla lògic, que la
Generalitat que acumula un important impagament del deute que té amb els ens locals, els
reclami ara aquests interessos.
Per una situació similar, el passat dimarts 9 d’octubre el Govern Català mostrava la
indignació per la penalització imposada per l’Executiu central pel retard del pagament de les
quotes de la Seguretat Social. El Portaveu manifestava “és el mateix Govern el que ens deu
centenars de milions d’euros, però resulta que si et passes un dia, en aquest cas nou dies,
en les quotes de la Seguretat Social, et posa una penalització del 20%”. Compartim
plenament aquesta indignació, alhora que no entendríem que la Generalitat tingues una
relació similar amb els ajuntaments catalans.
Pels motius anteriorment exposats el Consell d’alcaldes de l’Alt Urgell proposa al ple
d’aquest ajuntament l’aprovació dels acords que segueixen.

El Ple de la Corporació, per unanimitat acorda:
Primer. L’ajuntament d’Organyà insta al Govern de la Generalitat a compensar el deute que
tenen els ajuntaments i consells comarcals amb els diferents organismes de la Generalitat i
les bestretes que es veuen obligats a retornar-li, a compte de les obligacions reconegudes
per part de la Generalitat pendents de pagament.
Segon. L’ajuntament d’Organyà insta al Govern de la Generalitat a no fer efectiu el
cobrament d’interessos, a aquells ajuntaments i consells comarcals que hagin de fer efectiu
el retorn d’alguna bestreta, i amb els quals la Generalitat hi tingui deute pendent.
Tercer. L’ajuntament d’Organyà insta al Govern de L’Estat Espanyol a que faci efectius tots
els deutes pendents amb la Generalitat de Catalunya reconeguts legalment la qual cosa
dificulta la gestió ordinària de la tresoreria del Govern Català.
Quart. Instar al govern de la Generalitat que prioritzi les ordres de pagament corresponents
als ajuntaments més petits, ja que donades les seves dimensions i competències tenen més
dificultat per fer-hi front.
Cinquè. Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat, a la mesa i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Diputació de Lleida, al Govern Espanyol, al
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a la Associació Catalana de Municipis i a la Federació de
Municipis de Catalunya.

4. Conveni amb l’ajuntament de Fígols i Alinyà, per a cooperar en el finançament de
la Llar d’infants
L’objecte del conveni és formalitzar la col·laboració econòmica de l’ajuntament de Fígols i
Alinyà en el finançament del servei de la Llar d’infants municipal d’Organyà.
L’aportació prevista de l’ajuntament de Fígols i Alinyà per al curs 2012-2013, és de 2.000,00
euros.
Atès el que disposen els articles 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals.
El Ple adopta per unanimitat els acords següents:
PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Fígols i Alinyà i aquest
ajuntament, per a cooperar en el finançament de la Llar d’infants municipal d’Organyà.
SEGON. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Fígols i Alinyà, per al seu coneixement i
efectes.

5. Aprovar les sol·licituds de subvenció al PUOSC 2013-2016
El Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, obre la
convocatòria única per aquest període.

Les novetats més importants són la desaparició dels programes específics gestionats pel
Departament de Governació i Relacions Institucionals i la previsió de finançament de les
despeses corrents de reparacions, manteniment i conservació, previstes a la classificació
econòmica de l’estructura dels pressupostos locals.
Pel que fa a la línia d’inversions es prioritzen les inversions en infraestructures bàsiques, les
obres ben dimensionades, amb garantia de viabilitat. Es fomenta la mancomunació de
serveis i la creació de riquesa i llocs de treball.
Aquest ajuntament formula 5 propostes d’actuació incloses en les corresponents sol·licituds.
3 en l’apartat d’inversions i 2 en la línia de reparació, manteniment i conservació.
Pel que fa a les inversions, es preveuen: a) la substitució parcial de la xarxa de clavegueram,
amb un pressupost de 20.000 euros. Se li assigna el núm. 1 de prioritat, per a l’anualitat
2013; b) Consolidació accés Nord, amb un pressupost de 89.820,96 euros. Se li assigna el
núm. 2 de prioritat, per a l’anualitat 2014; c) honoraris de redacció del projecte executiu de
consolidació accés Nord, amb un pressupost de 7.260,00 euros. Se li assigna el núm. de
prioritat 3, per a l’anualitat 2014.
Per a complimentar les disposicions del Decret de convocatòria del PUOSC 2013-2016,
s’han redactat dues memòries descriptives: a) sobre les despeses de subministraments del
programa d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida. Dotat per a tot el
període del Pla amb la quantitat de 17.824,11 euros; b) descriptiva de les despeses de
reparació, manteniment i conservació de les actuacions aplicades a l’article 21 de l’annex 3
de l’Ordre EHA/3565/2008. dotat per a tot el període del Pla amb un import màxim previst de
fins a 76.640,87 euros.
L’article 4 de l’annex 1 del Decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les
bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període
2013-2016, que obre la convocatòria única per aquest període, disposa que l’òrgan
competent de l’ens local ha d’aprovar les sol·licituds que s’han de fer i trametre. Aquesta
competència recau en el Ple de la Corporació.
Juntament amb els impresos de sol·licitud cal adjuntar la documentació justificativa de la
necessitat i viabilitat de les actuacions, els plànols d’ubicació i generals, el resum de
pressupost de cada actuació i les memòries esmentades.
Atès tot el previst al Decret 155/2012 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases
reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 20132016, i s’obre la convocatòria única per aquest període
El Ple adopta per unanimitat els acords següents:
PRIMER. Aprovar la presentació al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període
2013-2016, les sol·licituds següents:


SOL01. de reparació, manteniment i conservació de les actuacions aplicades a
l’article 21 de l’annex 3 de l’Ordre EHA/3565/2008.



SOL02, de les despeses de subministraments del programa d’arrendaments i
subministraments de la Diputació de Lleida.



SOL03 de substitució parcial de la xarxa de clavegueram, amb un pressupost de
20.000 euros. Núm. 1 de prioritat.



SOL04 de consolidació accés Nord, amb un pressupost de 89.820,96 euros. Núm. 2
de prioritat.



SOL05 d’honoraris tècnics de redacció del projecte executiu de consolidació accés
Nord, amb un pressupost de 7.260,00 euros.

SEGON. Aprovar la presentació de tota la documentació que s’annexa a les sol·licituds
anteriors que inclou els informes justificatius, els plànols d’ubicació i generals i els resums de
pressupostos.
TERCER. Aprovar les dues memòries descriptives que es presenten a la línia de
manteniment i conservació:
a) Despeses de subministraments del programa d’arrendaments i subministraments de
la Diputació de Lleida.
b) Despeses de reparació, manteniment i conservació de les actuacions aplicades a
l’article 21 de l’annex 3 de l’Ordre EHA/3565/2008.

6. Acord d’adhesió a la pòlissa d’assegurança de RC i Patrimonial de la qual es
prenedora l’ACM
Atès que el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en sessió
de 31 de maig de 2010 va decidir convocar un concurs per a la contractació d’una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes
públiques, sòcies de l’ACM que s’hi adhereixin i per la contractació i prestació del servei de
distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament
als municipis i ens locals de Catalunya.
Atès que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 d’agost, i el Butlletí
Oficial de la Província del mateix dia, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava l’esmentat
contracte.
Atès que en data 27 de setembre va finalitzar el termini de presentació d’ofertes.
Atès que en data 2 de novembre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar la
proposició de la mercantil Zurich i de la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.
Vista la delegació efectuada en favor del president de l’ACM per part del comitè executiu
celebrat el 2 de novembre de 2010 per dur a terme l’adjudicació de la licitació, s’adjudica en
data 19 de novembre l’esmentada pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i patrimonial
de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores
aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi adhereixin a la
mercantil Zurich i la contractació i prestació del servei de distribució i mediació de
l’assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als municipis i ens locals
de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L.

Atès que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques
és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la resta de
normativa de contractació administrativa.
Atès que d’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, s’han complet tots els requisits i terminis establerts a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen i la resta de
normativa de contractació administrativa.
El Ple de la Corporació per unanimitat acorda:
Primer. El municipi d’Organyà s’adhereix a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i
patrimonial de la qual serà prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i coprenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l’ACM que s’hi
adhereixin i alhora s’adhereix al servei de mediació i assessorament als municipis i als ens
locals de Catalunya, adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la
condició de mediador de l’Ajuntament.
Segon. Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos dies comptadors
des de la recepció de còpia certificada al registre general de l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
Tercer. Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (C/ València, 231, 6è, 08007 Barcelona)

7. Donar compte dels informes de Morositat
L’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, pel qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, determina l’obligació de les corporacions locals d’elaborar un informe trimestral
sobre el compliment dels terminis per al pagament de les obligacions de cada entitat local.
Es dona compte al Ple dels informes sobre morositat corresponents al 1r, 2n, 3r i 4t trimestre
dels exercicis 2011 i 2012.
El ple per unanimitat acorda:
ÚNIC. Donar-se per assabentat dels informes presentats pel secretari-interventor, sobre
morositat esmentats a l’expositiu d’aquest acord.

8. Acord de resolució definitiva del contracte de gestió del servei públic de l’alberg,
el càmping i la piscina municipals
Atès que en data 23 d'agost de 2005 l'ajuntament d'Organyà va signar un contracte
administratiu per a la gestió del servei públic de la piscina, càmping i alberg municipals amb
la Sra. ÀNGELA GRANDE BRAVO i el Sr. MIQUEL GRAELL TORRENT.
Atès que en la clàusula primera, en el seu paràgraf segon, del contracte es va establir que
per a la gestió i administració de les activitats pròpies de la concessió així com pels aspectes

comercials, laborals i fiscals, les persones adjudicatàries constituïen una Societat Civil
Privada “Promocions Turístiques Organyà” amb el CIF número G25582529, a través de la
qual havien d’abonar a l’Ajuntament el cànon anual.
Atès que la Corporació municipal, fent ús de les seves facultats revisories i arran del recurs
de reposició formulat per un dels dos concessionaris, va anul·lar i deixar sense cap valor ni
efecte l'acord adoptat pel ple de l'ajuntament en data 29 de novembre de 2011 en quant a
compensació de deute, que no ha tingut lloc.
Atès que en data 2 d’abril de 2012 l’Ajuntament va adreçar sengles requeriments als dos
concessionaris en que els exhortava a abonar el deute pendent per impagament del cànon
dels exercicis 2009, 2010 i 2011, tot habilitant un termini extraordinari de 3 mesos, que ja es
va exhaurir, per a facilitar la liquidació del deute.
Atès que en el mateix requeriment, se’ls recordava les condicions contractuals pactades, així
com les prerrogatives municipals en cas d’incompliment.
Atès que en data 18 d’abril de 2012 un dels dos concessionaris va presentar un escrit en que
informava a l’ajuntament de les irregularitats en la gestió del servei públic per part de
«PROMOCIONS TURÍSTIQUES ORGANYÀ, SCP», comunicant que des d’aquell moment la
societat en deixava de gestionar el servei i passaven a fer-ho directament els concessionaris.
Vist el certificat de Secretaria-Intervenció de 31 de desembre de 2012 pel qual s’acredita que
en aquell moment els concessionaris acumulen un deute líquid en favor de l’ajuntament de
cent quinze mil sis-cents cinquanta euros amb noranta-vuit cèntims (115.650,98 €) resultant
de la suma dels següents conceptes:
1. Cànon de la concessió administrativa de la Piscina, Càmping i Alberg Municipal (períodes
vençuts):
 Any 2009
 Any 2010
 Any 2011
 Any 2012
TOTAL FINS A LA DATA

22.000,00 euros
30.300,00 euros
31.299,90 euros
32.051,08 euros
115.650,98 euros

En data 2 d’octubre de 2012 s’ha liquidat extemporàniament l’import de 8.000 euros, restant
pendent de pagament 115.650,98 euros sense que s’hagi sol·licitat cap mena d’ajornament o
fraccionament del deute per part de cap dels dos concessionaris.
Atès que restarà per liquidar, en concepte de cànon impagat, 4 exercicis successius, sense
que el pagament extemporani d’una petita part de l’import esmentat alteri els fets i la seva
valoració jurídica d’acord amb la legislació vigent.
Vist l’informe jurídic del secretari-interventor de 25 de gener de 2013, així com la certificació
per la qual dóna fe que els dos concessionaris Sr. Graell Torrent i Sra. Grande Bravo, havent
estat individualment notificats en les dates 2 i 8 d’octubre de 2012 respectivament, de l’acord
del Ple de 25 de setembre de 2012 d’incoació d’expedient de resolució contractual per
incompliment culpable del contractista, no han formulat al·legacions.

Atès que s’ha notificat individualment als concessionaris, l’acord del Ple del dia 29-1-2013,
d’aprovació de la proposta de resolució definitiva de l’expedient de resolució del contracte de
gestió del servei públic de l’alberg, el càmping i la piscina municipals.
Atès que el certificat emès pel secretari acredita que no s’ha presentat cap al·legació en el
termini d’audiència de quinze dies, contra l’esmentat acord adoptat en la sessió del dia 29-12013.
Atès que en data 21-2-2013, s’ha presentat un escrit per part d’un únic concessionari, el
senyor Miquel Graell Torrent, proposant: a) el pagament del deute de 22.000 euros
corresponent a l’anualitat 2009, amb entregues que s’aniran efectuant durant l’anualitat
2013; b) compensar la resta d’anualitats pendents amb l’excés d’inversió realitzada durant
els anys 2008-2012, previ pagament de les anualitats successives.
Atès que el deute acumulat pels concessionaris per impagament injustificat del cànon durant
quatre exercicis suposa una fragant vulneració de la clàusula segona del contracte en relació
a la clàusula quarta del Plec, suficient i justa per a la resolució del contracte, a l’empara legal
dels articles 210 i 223 f) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que procedeix, d’acord amb l’article 100 c) i 102.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, confirmar la incautació de la garantia fins que es resolgui la
peça separada de determinació, si s’escau, de danys i perjudicis, així com que es produeix la
total transmissió de tots els elements del servei a l’òrgan de contractació.
Atès allò disposat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, així com les competències que legalment té
atribuïdes l’òrgan de contractació d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic aprovada pel Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, en concordança amb la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa al Ple, l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Inadmetre a tràmit l’escrit presentat pel senyor Miquel Graell Torrent, com
al·legació, per extemporània. Inadmetre a tràmit, també, aquest mateix escrit, com a recurs
de reposició interposat contra l’acord del dia 29 de gener de 2013 pel qual es va aprovar la
proposta de resolució definitiva de l’expedient de resolució del contracte de gestió del servei
públic de l’alberg, el càmping i la piscina municipals, perquè és un acte de tràmit i no són
d’aplicació els supòsits previstos a l’article 107 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
SEGON. Declarar la resolució del contracte per impagament del cànon anual a l’ajuntament
durant quatre exercicis consecutius, constituint una vulneració d’una obligació essencial del
contracte, i facultar l’alcalde per prendre les oportunes mesures a fi de garantir la immediata
transmissió de les instal·lacions a favor de l’ajuntament.
TERCER. Obrir peça separada de determinació, si s’escau, de danys i perjudicis amb
incautació de la garantia fins a la seva resolució, tot ordenant als serveis tècnics municipals
l’emissió d’un informe de valoració dels elements incorporats al càmping, a la piscina i a
l’alberg per part dels concessionaris i que han de revertir en el servei municipal.
QUART. Comunicar aquest acord als interessats amb indicació que es tracta d’un acte
definitiu que esgota la via administrativa i susceptible de recurs de reposició en el termini

d’un mes o alternativament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos,
ambdós terminis a comptar des de l’endemà d’aquesta notificació.
Sotmesos a votació els acords precedents obtenen el resultat de 3 vots favorables dels
regidors del PSC-PM i l’abstenció dels 2 regidors de C.i.U.
Atès l’informe del secretari, per a l’adopció d’aquests acords s’havia d’obtenir el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, que és de 4. En no
obtenir-se, no s’han aprovat els acords proposats.

9. Informes de l’alcaldia
A) EQUIPAMENTS PATRIMONIALS. L’entitat Xarxa de Museus, a la qual també pertany
aquest ajuntament, celebrarà com en anualitats anteriors, la jornada de portes obertes de
tots els equipaments patrimonials de titularitat dels ens adherits.

10. Control dels òrgans de Govern
El senyor Gil, adreçant-se a la regidora i al regidor de C.i.U. i referint-se al seu vot en el punt
núm. 8 de l’ordre del dia, els diu que protegeixen una persona que té un deute molt
important. Que especulen amb aquesta postura. La senyora Baño diu que ella no especula i
li demana que retiri aquesta expressió. El senyor Gil diu que no la retira. La senyora Baño li
diu que aquestes paraules poden tenir conseqüències judicials. Reprèn la seva intervenció el
senyor Gil manifestant que l’ajuntament no pot atendre moltes necessitats perquè no disposa
dels diners d’aquesta concessió. Diu que s’està perjudicant al poble protegint una persona.
Posa com a exemple els venedors del mercat: qui no va pagar la taxa l’any passat se li ha
denegat la llicència i no pot parar. Amb ells no s’ha tingut tanta sensibilitat. Diu, a la regidora
i al regidor de C.i.U. que no han estat a l’alçada. La senyora Baño li respon que als regidors
de C.i.U. només els tenen en compte quan els necessiten o els hi convé i que en altres
ocasions no hi compten per a res.
Intervé el senyor Vives. Manifesta que no protegeixen ningú i que no fan mal a ningú. Diu
que hi ha moltes empreses amb problemes, que els diners que es deuen hi són a les
instal·lacions en forma d’inversió. Planteja de donar un any més de marge, pagant.
L’alcalde s’adreça, també, al regidor i a la regidora de C.i.U. i els diu que eludeixen la seva
responsabilitat com a representants públics. Considera que s’ha perdut molt de temps en
reunions perquè tothom tingués tota la informació; tots els regidors han pogut escoltar
l’assessoria jurídica de l’ajuntament i els advertiments que ha fet. Diu que cal fer-ne cas i que
no es pot obviar aquesta responsabilitat. Manifesta que no és seriós creure les propostes
perquè vénen d’algú del poble.
Intervé el senyor Gutiérrez, manifesta que si el concessionari no paga, els ciutadans tampoc
pagaran. Manifesta que la concessió rendeix i no es paga cap proveïdor, ni als treballadors
ni a la Seguretat Social. Posa en prevenció la Corporació perquè es poden derivar
responsabilitats penals per als membres de la Corporació.

11. Precs i preguntes

El senyor Vives pregunta per les obres del Gas, que es troben aturades. Molta gent ha pagat
i encara no els hi han instal·lat l’escomesa. Demana que l’ajuntament pressioni l’empresa
perquè acabin la feina.
Respon l’alcalde que aviat reprendran les obres, per a enllestir un nou sector. Explica que
l’empresa prepara una campanya publicitària i oferirà de finançar els costos de les
instal·lacions interiors dels habitatges, amb la intenció d’aconseguir més usuaris.

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 la qüestió següent:

1. Aprovar una moció de suport a la reivindicació de l’AMPA de l’escola Els Agols de
Montferrer i Catellbó
Atès que els nuclis de Castellciutat i Montferrer fa temps que reclamen una solució als
accessos des de la N-260, degut a la seva perillositat, amb la construcció de dues rotondes.
Atès que es tracta d’unes actuacions molt urgents, sobretot degut a la poca visibilitat i
dificultats dels accessos dels vehicles als pobles de Castellciutat i Montferrer des de la N260.
Atès que aquestes obres de millora són competència del Ministeri de Foment del Govern de
l’Estat.
Atès que els veïns de Montferrer i Castellbò, a través de l’AMPA de l’Escola, estan duent a
terme accions de protesta per demanar una solució definitiva a la cruïlla del poble amb la
Nacional.
Atès que sumar esforços entre Montferrer i Castellciutat pot augmentar les possibilitats
d’aconseguir que es facin aquestes obres.
Atès que molts veïns de La Seu i Castellciutat també utilitzen la cruïlla de la Nacional a
Montferrer.
Atès que caldria donar suport i continuïtat a les reivindicacions dels ciutadans i ciutadanes.
Atès que el context de crisi no pot ajornar aquestes actuacions que evitin accidents i víctimes
com els que hem patit durant anys.
El Ple de la Corporació per unanimitat, acorda:
1r. Mostrar el suport del consistori a la reivindicació de l’AMPA de l’escola Els Agols de
Montferrer i Castellbò.
2n. Sol·licitar al Ministeri de Foment la construcció de les rotondes d’accés als pobles de
Castellciutat i Montferrer a la carretera N-260.

3r. Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, al Consell Comarcal de
l’Alt Urgell, a l’AMPA de l’escola el Agols i a l’Associació de Veïns de Castellciutat.
L' alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L' alcalde

