ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE DATA
29 DE SETEMBRE DE 2016 – 8/2016
Vila de Noves, comarca de l’Alt Urgell. Casa Consistorial. Són en punt les vint-i-una
hores del dia vint-i-nou de setembre de l’any dos mil setze. Es reuneixen els regidors
membres de l’òrgan plenari que tot seguit es relacionen:
Sra. Rosa M. Fàbrega Romà
Sr. Joan Bullich Rojals
Sr. Francesc Caminal Bullich
Sra. Eva Franco España
Sra. M. Dolors Vidal Guiu
Sra. M. Rosa Bullich Farràs
Sr. Benjamín Guàrdia Capdevila
Sr. Antoni Marzo Usón

Alcaldessa-Presidenta
1r Tinent d’Alcalde
2n Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidora
Regidora
Regidor
Secretari

L’acte té com a objecte celebrar la sessió de caràcter ordinari que preveu l’article 38
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les entitats locals
aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre. Atès que hi ha quòrum
d’assistència suficient, la presidència disposa l’inici de l’acte.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Inclusió punt d’urgència
Atès que en data 27 de setembre de 2016 es va rebre la factura FV-16-01216 de
l’empresa Ribalta i Fills SA, referent a l’arranjament de la planta primera d’edifici
existent per a centre cívic antic Cal Pere de Noves de Segre.
D’acord amb l’article 82.3, 97.2 i 126 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, Real Decret 2.568/1986, de 28 de novembre.
Es proposa al Ple de la Corporació la inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia, que seria:
16.- Aprovació, si s’escau, de factures.
Es procedeix a la votació de la proposta presentada, essent aprovada per unanimitat
dels assistents.
1.- Aprovació de les actes anteriors
L’Alcaldessa pregunta si per part dels regidors hi ha alguna modificació a fer en la
redacció de les actes anteriors entregades junt amb l’ordre del dia i que corresponen
a les sessions dels dies 30/06/2016 i 05/09/2016.
La Sra. M. Rosa Bullich manifesta que les actes no reflecteixen la realitat dels plens i que
no es fa constar les seves intervencions. El Sr. Secretari considera que les actes són
clares i que si volen que s’inclogui alguna intervenció cal que informin quina o bé
portar-la per escrit i llegir-la al Ple.
Es procedeix a la votació de l’acta del dia 30/06/2016. L’acta s’aprova amb 4 vots a
favor (CIU) i 3 vots en contra (PSC IVA-CP).

Es procedeix a la votació de l’acta del dia 05/09/2016. L’acta s’aprova amb 4 vots a
favor (CIU) i 3 vots en contra (PSC IVA-CP).
2.- Aprovació definitiva de la memòria “Obres de reparació de les afectacions pels
aiguats d’hivern-primavera 2016”
En data 7 de juny de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la següent
memòria valorada:
-“Obres de reparació de les afectacions pels aiguats d’hivern-primavera 2016”,
confeccionada per l’arquitecte Senyor Antoni Fiol i Colomar, amb un pressupost de
14.974,96 € amb IVA inclòs.
L’edicte d’aprovació inicial va ser publicat al BOP núm. 119, de 22 de juny de 2016, i en
el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, restant exposat al públic durant un termini
d’un mes.
Transcorregut el termini d’exposició al públic, no s’ha presentat cap al.legació.
Es procedeix a la votació i la memòria valorada s’aprova definitivament amb 4 vots a
favor (3 d’AIDEVA i 1 de CIU) i 3 abstencions (PSC IVA-Progrés).
3.- Aprovació definitiva de la memòria “Arranjament de la P1 de l’antiga escola de
Bellpui com a entre cívico-cultural”
En data 30 de juny de 2016, el Ple de la Corporació va aprovar inicialment la següent
memòria valorada:
-“Arranjament de la P1 de l’antiga escola de Bellpui com a entre cívico-cultural”,
confeccionada per l’arquitecte Senyor Antoni Fiol i Colomar, amb un pressupost de
17.880,68 € amb IVA inclòs.
L’edicte d’aprovació inicial va ser publicat al BOP núm. 135, de 15 de juliol de 2016, i
en el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, restant exposat al públic durant un termini
d’un mes.
Transcorregut el termini d’exposició al públic, no s’ha presentat cap al.legació.
Es procedeix a la votació i la memòria valorada s’aprova definitivament per unanimitat
dels assistents.
4.- Aprovació definitiva del padró de l’aigua del primer període de 2016
En data 30 de juny de 2016, el Ple de la Corporació, va aprovar inicialment el padró de
l’aigua corresponent al consum del primer període de l’any 2016.
L’edicte d’aprovació inicial va ser publicat al BOP núm. 129, de 7 de juliol de 2016, i en
el tauler d’edictes d’aquest Ajuntament, restant exposat al públic durant un termini
d’un mes.
Durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap al.legació.

Seguidament es procedeix a la votació i la taxa queda aprovada definitivament amb
4 vots a favor (CIU) i 3 en contra (PSC IVA-CP).
5.- Aprovació de la baixa com a membre de la Federació de Municipis de Catalunya
Atès que aquest Ajuntament es troba associat a dues entitats d’assessorament local
per les quals s’ha de pagar una quota anual com a contribució.
Donat que a l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar hi ha l’hàbit de treballar amb
l’Associació Catalana de Municipis i mai es fa ús dels serveis de la Federació de
Municipis de Catalunya.
Tenint en compte que aquest és un municipi molt petit que ha de vetllar acuradament
per una bona gestió dels recursos econòmics municipals.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar de baixa l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar com a membre de la
Federació de Municipis de Catalunya.
Segon.- Deixar d’abonar la quota anual fixada per la Federació.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya als efectes
escaients.
S’obre el debat i la Sra. M. Dolors Vidal manifesta que en la legislatura en que ella va
ser alcaldessa es feia ús de les dues entitats i les dues anaven bé.
Seguidament es procedeix a la votació i els acords proposats s’aproven amb 4 vots a
favor (CIU) i 3 en contra (PSC IVA-CP).
6- Aprovació de la devolució de la fiança de l’obra “Arranjament del ferm del camí
d’accés a Argestues i Berén”
Atès que en data 23 de maig de 2016, el Sr. Victor Solanes Banlles, en nom i
representació de l’empresa Sorigué Acsa Conservación de Infraestructuras SA, va
sol.licitar la devolució de la fiança dipositada per a l’execució de les obres
d’arranjament del ferm del camí d’accés a Argestues i Berén, amb un import de
2.192,51 €.
Vist l’informe favorable de data 15 de setembre de 2016 de l’arquitecte municipal Sr.
Antoni Fiol i Colomar, pel qual s’estableix que finalitzat el termini sense incidències es
pot retornar la fiança.
D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i
legislació complementària.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
Primer.- Retornar l’aval formalitzat entre l’empresa Sorigué Acsa Conservación de
Infraestructuras SA i Bankia, núm. 15000000112901, en concepte de fiança definitiva

per a respondre a les obligacions de l’execució de les obres d’arranjament del ferm
del camí d’accés a Argestues i Berén, amb un import de 2.192,51 €.
Segon.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes
municipal durant un termini de quinze dies hàbils per a la presentació de possibles
al.legacions.
Seguidament es procedeix a la votació i els acords proposats s’aproven amb 4 vots a
favor (CIU) i 3 abstencions (PSC IVA-CP).
7.- Aprovació de la baixa dels drets reconeguts pendents d’exercicis tancats
1. ANTECEDENTS
1. En data 7 de setembre de 2016 l’Alcaldessa va encarregar a la Intervenció
municipal informe relatiu a la baixa de drets d’exercicis tancats.
2. En data 12 de setembre de 2016 el Secretari-Interventor va emetre informe favorable
en relació a la baixa de drets d’exercicis tancats següents:
a) Modificació negativa del saldo inicial dels drets reconeguts, per error material o de
fet, en les anotacions comptables.
Exerc.
2006

C.Eco.
75081

N.Oper.
2007000763

Tercer
Generalitat

2009

75087

2009001062

Varis

2009

78000

2009001067

Varis

2010

75080

2010001615

Generalitat

2010

75080

2010001617

Generalitat

2012

75081

2012000975

Generalitat

2013

45080

2013001367

Generalitat

2013

75081

2013001370

Generalitat

2013

76100

2013001373

-

2014

46103

2014001451

Generalitat

Concepte
PUOSC condic Els
Castells
Incasol. Rehabilitació
església St.Serni
Bisbat. Rehabilitació
església St. Serni
FCLC ingressos
generalitat 2010
DPTOP Subvenció
nevades
Sub.Pavimentació
carrers Espaén
Sub.Compensació
càrrecs electes
PUOSC Pavimentació
carrers Biscarbó
IEI Cal Pere
Pla Específic
Manteniment 2014

Justificació
Cobrat el
07/09/2007
Obra no
executada
Obra no
executada
No es disposa
reconeixement
Cobrat el
30/06/2011
No es disposa
reconeixement
No es disposa
reconeixement
Cobrat el
26/02/2015
No es disposa
reconeixement
No es disposa
reconeixement

Import
3.175,99

Justificació
No es disposa

Import
292,96

122.491,15
2.404,05
154,06
3.097,70
0,02
0,80
786,94
0,28
0,02

b) Prescripció i drets no reconeguts en exercicis anteriors.
Exerc.
2002

C.Eco.
55900

N.Oper.
2006000019

Tercer
PROMSA

Concepte
Promsa concesions

2010

30000

2010001246

D.Varis

2010

30000

2010001405

D.Varis

2011

11300

2011001278

D.Varis

2011

30000

2011000698

D.Varis

2011

30000

2011001193

D.Varis

2011

39900

2011001277

D.Varis

2012

30000

2012000513

D.Varis

Padró aigua 2n sem
2009
Padró aigua 1r sem
2010
M.Dolors Gonzalez
llicència obres
Padró aigua 2n sem
2010
Padró aigua 1r sem
2011
Compensa factures
elèctrica
Padró aigua 2n sem
2011

reconeixement
No es disposa
reconeixement
No es disposa
reconeixement
No es disposa
reconeixement
No es disposa
reconeixement
No es disposa
reconeixement
No es disposa
reconeixement
No es disposa
reconeixement

447,30
1.161,35
145,19
1.731,83
202,44
79,57
314,04

2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú enuncia, entre d’altres,
que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment d’ofici o a
instància dels interessats, els errors materials o de fet existents als seus actes.
2. L’article 59 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix, entre
d’altres, que els deutes tributaris podran extingir-se per pagament, prescripció,
compensació o condonació.
3. L’article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que
prescriurà als quatre anys el dret de l'Administració per determinar el deute tributari
mitjançant l'oportuna liquidació, el dret per exigir el pagament dels deutes tributaris
liquidats i autoliquidats, el dret a sol·licitar les devolucions derivades de la normativa de
cada tribut, les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les
garanties i el dret a obtenir les devolucions derivades de la normativa de cada tribut,
les devolucions d'ingressos indeguts i el reemborsament del cost de les garanties.
4. L’article 69.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que
la prescripció s’aplicarà d’ofici.
5. L’article 76 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària disposa que els
deutes que no s’hagin pogut fer efectius en els respectius procediments de recaptació
per insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris es donaran de baixa en
la quantia procedent, mitjançant la declaració del crèdit com a incobrable, total o
parcial, sempre que no es rehabilitin dins el termini de prescripció. El deute tributari
s'extingirà si, vençut el termini de prescripció, no s'hagués rehabilitat.
6. L’article 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que els
deutes tributaris d’un obligat tributari podran extingir-se total o parcialment per
compensació amb crèdits reconeguts mitjançant un acta administratiu a favor del

mateix obligat. La compensació es pot acordar d’ofici o a instància de l’obligat
tributari.
7. L’article 75 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària estableix que els
deutes tributaris només podran condonar-se en virtut de llei, en la quantitats i amb els
requisits que en aquella es determinin.
8. L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
estableix que es competència del Ple la determinació dels recursos propis de caràcter
tributari.
Per tot això, S’ACORDA, amb 4 vots favorables de CIU i 3 vots desfavorables de PSC
IVA-CP.
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis tancats,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, d’acord amb el detall que figura a la
part expositiva d’aquesta proposta.
2. Fer els assentaments comptables necessaris per a l’efectiva baixa dels drets
relacionats anteriorment.
8.- Aprovació inicial del padró del cementiri 2016
L'Alcaldessa sotmet a la consideració del Ple l’aprovació del padró de la taxa de
cementiri corresponent a l’any 2016, i l’aprovació del calendari de cobrança,
proposant al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de cementiri corresponent a l’any 2016, i
sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant publicació al
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d’anuncis de l'Ajuntament.
Segon.- Fixar el calendari de cobrança en voluntària dels dies 1 de novembre de 2016
fins el 30 de novembre de 2016.
Tercer.- Publicar el calendari de cobrança al B.O.P. de Lleida i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
El Ple de la Corporació acorda aprovar el padró amb 4 vots a favor (CIU) i 3
abstencions (PSC IVA-CP).
9.- Nomenament de representants al Consell de Dones de l’Alt Urgell
El Ple del Consell Comarcal de 25 de febrer de 2016 va aprovar el IV Pla per la Igualtat
d’Oportunitats de l’Alt Urgell 2016-2019. L’eix 1 del Pla, Apoderament de les dones, té
com a objectius impulsar, assessorar, orientar, acompanyar i recolzar tècnica i
econòmicament la participació socio-política i l’autoorganització de les dones arreu
del territori, i preveu la implantació del Consell de Dones.
La creació del Consell de Dones de l’Alt Urgell, com a òrgan sectorial de participació,
neix del desig d’incorporar el punt de vista de les dones en les polítiques comarcals,
tenint en compte el pes demogràfic d’aquest col.lectiu, i per al desenvolupament de

programes a favor de la igualtat i de la promoció de les dones, i serveix de marc
estable i permanent per a la informació, la consulta i la deliberació.
Amb aquests antecedents, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Consorci d’Atenció a
les Persones de l’Alt Urgell, a través de l’àrea d’igualtat, promou la creació del Consell
de Dones de l’Alt Urgell, com a òrgan col.legiat format per diferents representants i
ciutadans/es que permeten una pluralitat d’opinions i punts de vista, que donen valor
afegit a les dinàmiques que es generen des d’aquesta àrea, i com a òrgan sectorial
de debat i participació i espai de treball per assolir la igualtat real d’oportunitats entre
dones homes.
Amb aquest finalitat es pretén estimular la participació i la participació de les dones de
la comarca, facilitar espaís de relació i coordinació entre les diferents entitats que
treballen per la igualtat d’oportunitats, així com incorporar la perspectiva de gènere
en les polítiques comarcals.
Les tècniques del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) i del SIE (Servei
d’Intervenció Especialitzada) van proposar el text de l’avantprojecte de reglament,
que va ser aprovat pel Ple de 9 de juny de 2016 i exposat a informació pública i
audiència de les persones interessades durant el termini de 30 dies, pel qual no es va
presentar al.legació alguna esdevenint aprovat definitivament, i publicat al BOP núm.
155 de 12 d’agost de 2016.
L’article 5, que descriu la constitució del plenari, requereix el nomenament de les
vocalies, que recauen de la forma següent:
-Una representació de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal de
l’Alt Urgell.
-Una representació de cadascun dels 19 municipis de la comarca, designada pel seu
Ajuntament, que podrà ser un regidor o regidora o altre persona del municipi.
-Una representació de cadascuna de les associacions de dones de l’Alt Urgell.
-Una representació del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell.
-Una representació del Servei d’Intervenció Especialitzada.
La Presidència recaurà en la persona que l’exerceixi al Consell Comarcal o en el/la
conseller/a en qui delegui aquesta funció, i la Vicepresidència en el/la conseller/a que
nomeni el Consell Comarcal de l’Alt Urgell a tal efecte.
La Sra. Alcaldessa proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar a la regidora Sra. Eva Franco España com a representant titular del
municipi de les Valls d’Aguilar i a la Sra. Daniela Guàrdia Albets com a representant
suplent al Consell de Dones de l’Alt Urgell.
Segon.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
El Ple de la Corporació acorda aprovar els acords proposats amb 4 vots a favor (CIU) i
3 abstencions (PSC IVA-CP).
10.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
No s’ha celebrat cap Junta de Govern Local des del darrer Ple Ordinari.

11.- Ratificació de Decrets de l’Alcaldia
No hi ha cap Decret per ratificar.
12.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
El Sr. Secretari de la Corporació dona compte dels Decrets d’Alcaldia emesos des del
mes de juny fins al mes de setembre de 2016.
-Decret 48/2016, 23 de juny, restitució de cobert construït pel Sr. Salvador Junyent de
Junyent.
-Decret 49/2016, 23 de juny, pagaments membres mesa eleccions generals.
-Decret 50/2016, 28 de juny, devolució parcial de la paga extraordinària de desembre
2012.
-Decret 51/2016, 28 de juny, llicència d’obres Sra. Mercè Cases de Noves de Segre.
-Decret 52/2016, 12 de juliol, delegació de funcions al Tinent d’Alcalde.
-Decret 53/2016, 14 de juliol, requeriment d’avaluació ambiental a Casa Bernadí.
-Decret 54/2016, 15 de juliol, llicència d’obres Sr. Josep M. Escabrós de Castellàs.
-Decret 55/2016, 15 de juliol, llicència d’obres Sr. Fructuós Canals de Noves de Segre.
-Decret 56/2016, 20 de juliol, paralització d’obres de Cal Rossa de Taús.
-Decret 57/2016, 4 d’agost, llicència ocupació via al Sr. David Ponte de Taús.
-Decret 58/2016, 5 d’agost, llicència d’obres Sr. Josep M. Escabrós de Castellàs.
-Decret 59/2016, 5 d’agost, aprovació de factures.
-Decret 60/2016, 5 d’agost, baixa comptes bancaris del BBVA i Banco Santander.
-Decret 61/2016, 5 d’agost, demolició d’edifici en ruïna a Castellàs del Cantó.
-Decret 62/2016, 17 d’agost, acceptació de terreny per cementiri a Argestues.
-Decret 63/2016, 17 d’agost, cooperació amb el Programa per l’Ocupació 2016.
-Decret 64/2016, 30 d’agost, convocatòria comissió especial de comptes.
-Decret 65/2016, 1 de setembre, aprovació de factures.
-Decret 66/2016, 5 de setembre, llicència del modificat de Cal Rossa de Taús.
-Decret 67/2016, 7 de setembre, llicència d’obres Sr. Francesc Plancheria de Trejuvell.
-Decret 68/2016, 7 de setembre, llicència d’obres Sra. Kirsten Lees de Noves de Segre.
-Decret 69/2016, 7 de setembre, incoació expedient de baixa de drets reconeguts.
-Decret 70/2016, 16 de setembre, llicència d’obres Sr. Armengol Majoral de la Reula.
La Sra. M. Rosa Bullich manifesta que el seu grup és contrari als decrets 53,59, 62 i 65
13.- Proposta d’acord de retirada de querella presentat pel grup PSC IVA-CP
En data 21 de setembre de 2016 es dona entrada a la proposta d’acord presentada
per la Sra. M. Dolors Vidal del grup PSC IVA-CP, i que transcrita literalment diu:
“PROPOSTA D’ACORD PER RETIRAR LA QUERELLA 98/2012 INTERPOSADA
L’AJUNTAMENT DE LES VALLS D’AGUILAR CONTRA LA PORTAVEU DEL GRUP IVA-CP.

PER

Per decret 77/2011 inicien d’ofici revisió de la plaça de funcionari, demanen dictamen
a la Generalitat i la Generalitat resol desfavorablement la petició de l’Ajuntament.
L’Ajuntament de les Valls d’Aguilar interposa querella criminal contra la portaveu del
grup IVA-CP tot i que prèviament l’any 2012 ja havien denunciat davant fiscalia la
provisió d’una plaça de funcionari a l’Ajuntament.

Per decret 79/2011 exposa que l’Ajuntament no ha de pagar querelles criminals, tot i
això la Alcaldessa paga querelles criminals amb els diners de la Corporació i el que és
més greu les interposa.
El nostre grup considera que és una despesa innecessària donat que els drets del
consistori es troben degudament representats i defensats per la causa pel Ministeri
Fiscal, raó per la qual la querella ja no s’havia d’haver interposat.
Donat que l’Alcaldessa Rosa Fàbrega i la seva família han presentat reiterades
denúncies i querelles criminals contra la portaveu del grup IVA-CP, i ara en aquesta
querella demanen 3,5 anys de presó com a Ajuntament, és vist que es tracta d’una
causa personal i no d’interès general.
En efecte s’acorda la personació de l’ajuntament en un procediment el de les D.P.
98/12 en el que aquests moments ja defensa els seus interessos públics el Ministeri Fiscal,
produint una part una despesa innecessària. Tot lo anterior configura amb claredat el
supòsit que preveu la llei en el apartat primer de l’article 63.1 per desviació de poder.
No es tracta doncs, d’un assumpte d’interès municipal en defensa dels seus drets
donat que els interessos de la corporació i la seva defensa ja estan assumides pel
Ministeri Fiscal que ha reiterat moltes vegades a molts ajuntaments que aquests tipus
de personacions son tot sovint una despesa inútil que no te, com en aquest cas
cobertura específica i concreta pressupostaria, donat que el Ministeri Fiscal ja vetlla
curosament pels drets de la corporació municipal.
Per tot això, el Grup Municipal Iva-Cp de les Valls d’Aguilar, sotmet a votació la
següent PROPOSTA per a ser aprovada:
Retirar la querella interposada per l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar.
Comunicar l’esmentat acord a l’Advocat per tal que ho comuniqui al Jutjat.”
En data 23 de setembre de 2016, el Sr. Secretari va elaborar un informe, que transcrit
literalment diu:
“Antoni Marzo Usón, Secretari de l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar i en relació a la
presentació de proposta d’acord per retirar la querella 98/2012, interposada per
l’Ajuntament de Les Valls d’Aguilar contra la portaveu del Grup IVA-CP de
l’Ajuntament de les Valls d’Aguilar, presentada pel Grup Municipal IVA-CP de les Valls
d’Aguilar, tinc a bé d’emetre el següent INFORME:
Primer.- La Regidora del Grup Municipal IVA-CP sol·licita la retirada de la querella que
segons diu ha estat interposada per l’Ajuntament i que hauria donat lloc a les
Diligències prèvies 98/12.
Segon.- No obstant, entenc que aquesta petició no pot acollir-se tot considerant que
l’Ajuntament de Les Valls d’Aguilar no ha interposat cap querella criminal, sino que ha
limitat a personar-se com a part perjudicada en les Diligències prèvies incoades per
querella interposada pel Ministeri Fiscal.
Tercer.- D’altra banda i atesa la naturalesa dels fets investigats en aquelles diligències
prèvies, relatius, entre altres aspectes, a un presumpte frau en el procés de selecció de

personal funcionari de la corporació, entenem que resulta obvi el interès legítim i
directe que ostenta l’Ajuntament en l’esclariment dels fets investigats pels MM.EE.
Per tot això,
Considero la no admissió a tràmit d’aquesta proposta.
No obstant, el ple de la Corporació municipal amb major criteri resoldrà.”
La Sra. M. Dolors Vidal s’absté per ser part interessada.
S’obre el debat. Pren la paraula Rosa Bullich explicant que a l’ordre del dia s’havia de
posar literalment el títol de la proposta presentada, que el Ministeri Fiscal no ha
demanat presó i en canvi l’Ajuntament si, que els diners públics no es poden fer servir
per empresonar veïns del municipi.
La Sra. Alcaldessa respon que no és veritat que l’Ajuntament hagi interposat una
querella sino que es persona a la querella interposada pel Ministeri Fiscal i per tant no la
pot retirar, que l’Ajuntament no decideix els anys de presó sino que la llei tipifica la
pena en funció del presumpte delicte i que a l’Ajuntament hi ha un funcionari que
possiblement ha guanyat la plaça de manera fraudulenta.
Es procedeix a la votació obtenint 2 vots a favor (PSC IVA-CP) i 4 en contra (CIU). Així
doncs, la proposta d’acord presentada no s’aprova.
14.- Informes de l’Alcaldia.
La Sra. Alcaldessa dona informació sobre els assumptes següents:
Primer.- S’ha rebut la sentència núm. 188/2016 i 291/2016 que resol el procediment que
inicia la Fiscalia en relació al delicte contra els recursos i el medi ambient.
Segon.- S’ha enviat un escrit a la Diputació i un a Telefònica per que resolguin el perill
que suposen els pals del telèfon que hi ha al damunt de la carretera de Taús en el tram
que va de Trejuvell a Ausàs.
Tercer.- El dia 18 de setembre es va celebrar la inauguració de la primera planta de
Cal Pere, amb la presencia del diputat Antoni Navinés i amb diverses actuacions
músicals: la coral Noves Gospel, l’Ermen Llobet, el Sisco de Cal Josepet i l’Ana, la Maria
i el Miguel de Cal Tonillo.
Quart.- Aprofitant laseva presència en la inauguració de Cal Pere, diputat Antoni
Navinés ha informat que la Diputació té intenció de fer un altre tram de la carretera de
Taús i que properament es farà una visita damunt del terreny per part del director de
l’àrea de carreteres, Ramon Leonard, i el diputat de carreteres i serveis tècnics, Josep
Ivars.
Cinquè.- Durant l’estiu s’ha realitzat diverses visites als pobles del municipi per reunir-nos
amb els veïns i parlar de les seves inquietuds i necessitats.
Sisè.- La brigada municipal ha finalitzat les obres de les escales del carreró de Noves.

Setè.- Atès que en el carrer Sant Antoni, en el tram de davant de Cal Castellins, el pas
s’estreny dificultant la circulació de l’autocar del transport escolar, i altres vehicles
grans, s’ha decidit fer un eixamplament en la part del parc infantil i fer una petita
intervenció d’arranjament del carrer a l’espera de la reactivació del PUOSC.
Vuitè.- Ja es pot veure el documental “Ella, la Vall” en un link que s’ha instal.lat a la
web municipal. Així mateix, des de la web municipal també podem accedir a la
pàgina informativa del Camí Vell de les Valls d’Aguilar.
Novè.- El dia 20 d’agost es va celebrar la festa itinerant al nucli de Castellàs amb una
participació d’aproximadament 150 persones. Es va fer una caminada de descoberta
de l’entorn, una missa amenitzada per la Coral Noves Gospel, la projecció del
documental “Ella, la Vall”, un dinar popular amb homenatge a la veïna centenària
Elisa Vidal de Cal Serio i ball amb el músic Jordi Rojals.
Desè.- El documental “Ella, la Vall”, també es va projectar a la Seu d’Urgell el dia 24
d’agost, en un dels actes de la festa major.
Onzè.- El dia 17 de setembre, la coral Noves Gospel va oferir un concert a l’església de
Santa Maria d’Organyà.
Dotzè.- Amb els ajuts de l’ICD, per la proper curs està previst realitzar classes gratuïtes
per als assistents de sevillanes i balls en línia el dimarts i de costura, mitja i patchwork els
dissabtes.
Tretzè.- Recordar que s’està oferint un servei d’atenció a la gent gran els dijous de les
15:30 a 19:00 hores.
Catorzè.- Expressar el condol als familiars de la Carmen de la Borda del Gepo i del seu
marit Josep.
15.- Precs i preguntes.
Primer.- El Sr. Benjamí Guàrdia explica que a Taús els contenidors de les escombraries
no es poden arrossegar perquè el terra no està pavimentat. La Sra. Alcaldessa respon
que el dia que pugi el Sr. Ramon Leonard de la Diputació ho parlaran per tal de
resoldre-ho.
Segon.- El Sr. Benjamí Guàrdia demana més ajuts per a les festes dels pobles. La Sra.
Alcaldessa respon que enguany s’ha fet un decret oferint 100 € per cada festa popular
i 200 per a Noves com a nucli central.
Tercer.- La Sra. M. Dolors Vidal explica que l’Ajuntament va pagar 968 € pels músics de
la festa major de Noves. La Sra. Alcaldessa demana a l’administrativa Mireia Fusté que
expliqui aquest pagament. La Sra. Fusté informa que 500 € van a càrrec de l’Oferta
Cultural de la Diputació, 200 € a càrrec de l’Ajuntament i la resta els aporta la Comissió
de Festes de Noves amb un ingrés a l’Ajuntament.
Quart.- La Sra. M. Dolors Vidal demana per què s’ha pagat 7.000 € per a un contenciós
administratiu quan el Sr. Audald Pla va dir que pagaria el deute en cinc anys. La Sra.
Alcaldessa explica que quan es va esfondrar el paller de cal Llossà de Noves i es va
endur mig carrer i els serveis bàsics de les vivendes del final del carrer, es va iniciar un

procediment d’urgència per que el propietari ho arrangés. El cas és que durant el
termini establert la propietat no va fer res i l’Ajuntament va haver d’actuar amb
caràcter subsidiari. L’obra va tenir un cost d’uns 40.000 € i li va passar la factura al
propietari, però aquest no ho va pagar i l’Ajuntament ho va trametre a l’OAGRTL per
fer el cobrament en executiva. El Sr. Audald Pla va interposar un recurs contenciós
administratiu que va guanyar l’Ajuntament. Seguidament el Sr. Pla va apel.lar la
sentència i estem a l’espera del resultat de la segona instancia. Així mateix, informa
que la proposta del Sr. Pla era que l’Ajuntament es quedés el terreny per tal de saldar
el deute, cosa que l’Ajuntament no podia assumir.
Cinquè.- La Sra. M. Dolors Vidal demana per què s’ha fet un decret per enderrocar un
cobert de Junyent. La Sra. Alcaldessa respon que un veí de Junyent va fer un cobert
sense demanar llicència municipal, amb males condicions edificatives, en sol rústic i
sense que el terreny fos de la seva propietat.

I sense altres assumptes per tractar l’Alcaldessa de la Corporació dona per finalitzada
la sessió, essent les vint-i-una hores i quaranta-cinc minuts, la qual cosa, jo com a
secretari, certifico.

El secretari

Vist i plau
L’Alcaldessa

Antonio Marzo Usón

Rosa Fàbrega Romà

Noves de Segre, 15 d’octubre de 2016.

