Ajuntament de Castell de Mur
*Actes Ple*

SR. REGIDOR

Per la present sou convocat a la sessió del Ple de l'Ajuntament :
Sessió: extraordinària
Dia: DIJOUS 5 D’OCTUBRE DE 2017
Hora: 18 h.
Lloc: Ajuntament.
Ordre del dia :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Atentament.

Josep Maria Mullol i Miret
Alcalde
Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 2 d’octubre de 2017
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E D I C T E

El proper dijous, 5 d’octubre de 2017, a les 18 h. s’ha convocat Ple extraordinari
d’aquest Ajuntament, amb l’ordre del dia que a continuació s’assenyala:

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

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

Josep Maria Mullol i Miret
Alcalde

Guàrdia de Noguera, Castell de Mur, 2 d’octubre de 2017
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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE CASTELL DE MUR EL DIA 5 D’OCTUBRE DE
2017

Essent les 18:15 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 Sra. Conxi Rodríguez Fernández
X Sr. Miquel López Porrera
X 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.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR
DECRETS D’ALCALDIA
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
SUBVENCIONS
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 la sessió ordinària
de 24d’agost de 2017, 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
08/2017
AGOST
9.606,03
15bis/31-08-2017
09/2017
SETEMBRE
8.291,04
16/30/09/2017
TOTAL
17.897,07
Detingudament examinades, el Ple, per unanimitat dels presents acorda ratificar
els decrets d’aprovació de les relacions del registre de factures d’agost i setembre
de 2017.
Es dona compte al Ple dels decrets d’Alcaldia següents, transcrits literalment, per
a la seva ratificació, convalidació i/o coneixement:
“DECRET D’ALCALDIA 15/2017
Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum
per l’autodeterminació de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel
Govern de la Generalitat per a celebrar-lo en data 1 d’octubre de 2017,
L’alcalde de l’Ajuntament de CASTELL DE MUR, en exercici de les atribucions de
representació,
MANIFESTA:
Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre
de 2017 i complir les previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera
sessió ordinària que se celebri.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI).
JOSEP M MULLOL MIRET
A CASTELL DE MUR, 07 de setembre de 2017”

El Ple es dona per assabentat del contingut del decret 15/2017.
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3. LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS
Havent donat compte el Ple de les comunicacions i sol·licituds de llicències
formulades i vistos, en el seu cas, els informes que obren als expedients respectius,
el Ple, exceptuant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, per unanimitat
dels membres presents amb excepció dels que així s’expressa, acorda:
3.1 DONAR per acomplert el tràmit de comunicació per part del Sr. FRANCISCO
MIREBET ARDANUY per a les obres d’arrebossar una paret interior a la finca
del Carrer del Carme, 64, Casa Llibori, amb els següents condicionants d’obligat
compliment:
- Aquesta llicència no autoritza a augmentar la superfície ni el volum construït de
l’edifici, ni cap canvi d’ús de l’edifici.
- Que caldrà reparar i sanejar totes les infraestructures i paviments municipals que
degut a les obres es puguin fer malbé.
- Caldrà complir, en especial, la normativa de residus de la construcció, i de
seguretat en el treball.
- Que en la documentació presentada no es preveu la utilització o ocupació de la
via pública. En cas de ser necessària, caldrà sol·licitar-ho.
APROVAR la liquidació de l’Impost sobre Obres, Construccions i Instal·lacions,
per un import de 25 €, corresponent al 2% del pressupost presentat de 1.250 €,
d’Agustí Escur Hereu, en estricta aplicació les ordenances fiscals vigents.
3.2 Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JOSEP M. MULLOL I MIRET, per a la
rehabilitació del magatzem existent al Carrer del Carme, 71 de Guàrdia, d’acord
amb el projecte redactat per l’arquitecte Sra. Miriam Molina Miralpeix, col·legiada
núm. 44.491/1, de data juny 2017, i document de cessió, i vist l’informe favorable
de l’arquitecte municipal Sra. Gemma Reguart i Querol de data 15 de setembre de
2017, el Ple, amb l’abstenció del Sr. Alcalde per ser la part interessada, acorda per
unanimitat de la resta dels presents:
PRIMER. CONCEDIR al Sr. Josep M. Mullol i Miret llicència urbanística d’obres
per a la rehabilitació del magatzem al Carrer del Carme, 71 de Guàrdia, d’acord
amb el projecte redactat per l’arquitecte Sra. Miriam Molina Miralpeix, col·legiada
núm. 44.491/1, de data juny 2017, havent de acomplir dels condicions de l’informe
de l’arquitecte municipal Sra. Gemma Reguart i Querol de data 15 de setembre de
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2017, que forma part inseparable del present acord com a annex 1, a més de les
següents:
 Que aquesta llicència només autoritza a realitzar les obres especificades al
projecte de referència. Qualsevol modificació o augment d’obra serà
objecte de nova llicència o ampliació de l’actual.
 Que caldrà reparar i sanejar totes les infraestructures, béns i paviments
municipals que degut a les obres es puguin fer malbé.
 Caldrà complir, en especial, la normativa de residus de la construcció, i de
seguretat en el treball.
 El sol·licitant haurà de comunicar a l’Ajuntament el final de les obres a fi
d’efectuar visita tècnica de comprovació sobre el seu ajust a la llicència que
les empara.
 Que caldrà sol·licitar l’autorització a la Diputació de Lleida per tractar-se
de la carretera LV9124.
APROVAR la liquidació de l’Impost sobre Obres, Construccions i Instal·lacions,
per un import de 216,85 €, corresponent al 2% del pressupost de 10.842,66 €, i la
liquidació de la taxa de llicències urbanístiques per un import de 54,21 €
corresponent al 0,5% del pressupost esmentat, en estricta aplicació les ordenances
fiscals vigents.
4. SUBVENCIONS
4.1 DIPUTACIÓ DE LLEIDA: CONVOCATÒRIA SUBMINISTRAMENTS
I ARRENDAMENTS 2017, 2018 I 2019
S’informa al Ple de la convocatòria de referència, i que li correspon a l’Ajuntament
de Castell de Mur un total de 19.090,06 €, que suposa 6.363,35 € per exercici.
El Ple, per unanimitat dels assistents acorda:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Lleida l’ajut del programa de
subministraments i arrendaments 2017, 2018 i 2019, per un import total de
19.090,06 € distribuïts en 6.363,35 € per exercici.
SEGON. Facultar l’alcalde, Sr. Josep Maria Mullol i Miret per a formalitzar la
sol·licitud i signar tota la documentació necessària.
4.2 DIPUTACIÓ DE LLEIDA: PLA EXTRAORDINARI D’INVERSIONS
LOCAL, PEIL
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S’informa al Ple de la convocatòria de referència, per a les anualitats 2017 i 2018,
i que li correspon a l’Ajuntament de Castell de Mur la quantitat de 71.626,06 €.
El Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER. Sol·licitar a la Diputació de Lleida el PEIL 2017-2018, per un import
de 71.626,00 € per a l’obra “Pavimentació del Carrer del Carme”, amb un
pressupost de 71.626,00 €, IVA inclòs.
SEGON. Facultar l’alcalde, Sr. Josep Maria Mullol i Miret per a formalitzar la
sol·licitud i signar tota la documentació necessària.
5. DESPAXT D’OFICI I ALTRES ASSUMPTES
5.1 APROVACIÓ DELS COMPTES MUNICIPALS 2016
Assabentat el Ple que sotmesos a informació pública els comptes municipals de
2016, amb tots els seus justificants i informes favorables de secretaria intervenció
i de la Comissió Especial de Comptes de data 27 de juny de 2017, al BOP de Lleida
núm. 152 de data 7 d’agost de 2017, no hi ha hagut cap reclamació ni al·legació,
dins del termini ni fins a la data.
Atès que s'ha observat el contingut de les Bases d'Execució del pressupost liquidat
i s'han acomplert totes les disposicions legals vigents,
El Ple per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER. APROVAR el Compte General de l'exercici 2016, annexes, justificants
i documentació complementària.
SEGON. TRAMETRE el Compte General de l’exercici 2016 a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya.
5.2 MOCIÓ DE CONDEMNA DE LA VIOLÈNCIA I REPRESSIÓ
EFECTUADA PER PART DE LA POLICIA AQUEST DIUMENGE 1
D'OCTUBRE A CATALUNYA
El Ple, per unanimitat dels assistents, ACORDA aprova la moció de condemna de
la violència i repressió efectuada per part de la policia aquest diumenge 1 d'octubre
a Catalunya, proposada per l’ACM i l’AMI que literalment diu:
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant
d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres
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cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i
persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat
les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament de Castell de Mur
ACORDA:
PRIMER. Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes
dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la
democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar
més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials
d’ahir a Catalunya.
TERCER. Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia
i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic
de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets
fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes
les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta
brutal repressió.
QUART. Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya,
Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i
declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ. Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més
de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot
i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar
el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ. Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional.
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SETÈ. Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i
Parlament de Catalunya.”

5.3 OBRES GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE RESOLUCIÓ
ARP/2572/2016: ARRANJAMENT DE VIALS EXP. LL32537916, ANNEX
3. APROVACIÓ FACTURA
Vista la factura electrònica 126 de data 30/09/2017 de Carmona SL, corresponent
a les obres d’arranjament substancial de 10 km. de vials a les Serres de El Meüll i
del Coscó, per un import de 10.923,64 € IVA 21% inclòs, executades d’acord amb
la memòria elaborada pel Sr. Jordi Castilló i Carretera, enginyer de forests
col·legiat 3.051, per a la convocatòria de referència, el Ple, per unanimitat dels
assistents, acorda:
PRIMER. APROVAR la factura electrònica 126 de data 30/09/2017 de Carmona
SL, per un import de 10.923,64 € IVA 21% inclòs, corresponent a l’expedient
LL32537916, annex 3.
SEGON. QUE S’INCORPORI la factura a l’expedient i es tramiti el pagament.
5.4 OBRES GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE RESOLUCIÓ
ARP/2572/2016: MANTENIMENT DE PUNT D’AIGUA EXP. LL52538016,
ANNEX 5. APROVACIÓ FACTURA.
Vista la factura electrònica 15 de data 02/10/2017 del Sr. Jordi Abrantes Vidal,
amb NIF 47676587W, enginyer de forests i amb nom comercial Abrantes Gestió
Integral del Territori, corresponent a les obres de manteniment del punt d’aigua de
Farmicó, per un import de 5.564,45 €, IVA 21% inclòs, executades d’acord amb
la memòria elaborada pel Sr. Jordi Castilló i Carretera, enginyer de forests
col·legiat 3.051, per a la convocatòria de referència, el Ple, per unanimitat dels
assistents, acorda:
PRIMER. APROVAR la factura electrònica 15 de data 02/10/2017 del Sr. Jordi
Abrantes Vidal, per un import de 5.564,45 €, IVA 21% inclòs, corresponent a
l’expedient LL52538016, annex 5.
SEGON. QUE S’INCORPORI la factura a l’expedient i es tramiti el pagament.
6. INFORMES, PRECS I PREGUNTES
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El Sr. Mullol informa que, d’acord amb la petició del Sr. Castell feta a l’anterior
Ple de 24 d’agost de 2017, de fer un estudi de la recaptació de l’IBI d’urbana dels
darrers anys, a fi de determinar la conveniència de revisar el tipus impositiu a la
baixa, s’han realitzat els càlculs següents, en base a les dades de les liquidacions
de l’Organisme Autònom de Gestió i recaptació de Tributs Locals de la Diputació
de Lleida:
Exercici 2015:

:::::::: per tot el qual els assistents en mostren d’acord en deixar-ho de moment
sobre la taula.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió
quan són les 19 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
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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 5 d’octubre de
2017, va adoptar, entre altres, l’acord que literalment, diu:
“3. LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS

Havent donat compte el Ple de les comunicacions i sol·licituds de llicències
formulades i vistos, en el seu cas, els informes que obren als expedients respectius,
el Ple, exceptuant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, per unanimitat
dels membres presents amb excepció dels que així s’expressa, acorda:
...
3.2 Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JOSEP M. MULLOL I MIRET, per a la
rehabilitació del magatzem existent al Carrer del Carme, 71 de Guàrdia, d’acord
amb el projecte redactat per l’arquitecte Sra. Miriam Molina Miralpeix, col·legiada
núm. 44.491/1, de data juny 2017, i document de cessió, i vist l’informe favorable
de l’arquitecte municipal Sra. Gemma Reguart i Querol de data 15 de setembre de
2017, el Ple, amb l’abstenció del Sr. Alcalde per ser la part interessada, acorda per
unanimitat de la resta dels presents:
PRIMER. CONCEDIR al Sr. Josep M. Mullol i Miret llicència urbanística d’obres
per a la rehabilitació del magatzem al Carrer del Carme, 71 de Guàrdia, d’acord
amb el projecte redactat per l’arquitecte Sra. Miriam Molina Miralpeix, col·legiada
núm. 44.491/1, de data juny 2017, havent de acomplir dels condicions de l’informe
de l’arquitecte municipal Sra. Gemma Reguart i Querol de data 15 de setembre de
2017, que forma part inseparable del present acord com a annex 1, a més de les
següents:
 Que aquesta llicència només autoritza a realitzar les obres especificades al
projecte de referència. Qualsevol modificació o augment d’obra serà
objecte de nova llicència o ampliació de l’actual.
 Que caldrà reparar i sanejar totes les infraestructures, béns i paviments
municipals que degut a les obres es puguin fer malbé.
 Caldrà complir, en especial, la normativa de residus de la construcció, i de
seguretat en el treball.
 El sol·licitant haurà de comunicar a l’Ajuntament el final de les obres a fi
d’efectuar visita tècnica de comprovació sobre el seu ajust a la llicència que
les empara.
 Que caldrà sol·licitar l’autorització a la Diputació de Lleida per tractar-se
de la carretera LV9124.
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APROVAR la liquidació de l’Impost sobre Obres, Construccions i Instal·lacions,
per un import de 216,85 €, corresponent al 2% del pressupost de 10.842,66 €, i la
liquidació de la taxa de llicències urbanístiques per un import de 54,21 €
corresponent al 0,5% del pressupost esmentat, en estricta aplicació les ordenances
fiscals vigents.”
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, 16 d’octubre de 2017
Vist i plau,
L’Alcalde,
Josep Maria Mullol i Miret

