AJUNTAMENT DE VILALLER

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VILALLER
Identificació de la sessió
Expedient:
Núm:

6/2011

Convocatòria:

Decret número 024/2011; 07/10/2011

Caràcter:

ordinari

Data:

11 d’octubre de 2011

Horari:

19:12 fins 19:44

Lloc:

Sala de Sessions de l’Ajuntament de Vilaller

Hi assisteixen:
Joan Ramon Piqué i Badia

alcalde-president

Albert Franco i Quintana

1er tinent d’alcalde

Enrique Fueyo i Vidal

2n tinent d’alcalde

Salvador Farré i Juanmarti
Dolors Toló i Peguera
Maria José Erta Ruiz

(des del punt segon)

Marc Moreno i Monsó
Actua com a secretari Jaume-Lluís Colom Gorgues, funcionari d’habilitació estatal
titular de la secretaria-intervenció del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça i en
compliment del nomenament circumstancial acordat mitjançant Decret de
l’Alcaldia número 001/2011 de 21 de febrer.
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ORDRE DEL DIA:
Primer.- Aprovació, si s'escau de l’acta de la sessió anterior, 5/2011, ordinària celebrada el
dia 11 d’agost de 2011.
Segon.- Donar compte i, si s'escau, ratificació i, en el seu cas, convalidació, dels decrets
adoptats per l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
Tercer.- Despatx d’alcaldia.
Quart.- Aprovació, si s’escau del Compte General de l’exercici 2010.
Cinquè.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de responsabilitat
civil i patrimonial de la qual és prenedora l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
coprenedores aquelles administracions i/o organismes públics socis de l’ACM que s’hi
adhereixin.
Sisè.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la l’Acord Marc del Subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya promogut pel Consorci Català
pel Desenvolupament Local.
Setè.- 7.1.- Prendre coneixement i ratificació dels acords, en matèria de finançament
següents:
7.1.1.- Prèstec per import equivalent a les subvencions meritades a l’empara
de l’Ordre MAH/262/210, de 22 d’abril (Direcció General del Medi Natural i
Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya) Import = 7.672,63 Euros.
7.1.2.- Sol·licitud de tramitación de confirming del deute del Tresor de la
Generalitat de Catalunya de referència 57060384201027 i import 50.058,17
Euros. (Ajuts Parc 2010)
7.2.- Autoritzar a l’Alcaldia a sol·licitar, subscriure i gestionar qualsevulles altres
operacions de confirming en avançament del cobrament de deutes de la
Generalitat de Catalunya.
Vuité.- Precs i preguntes.

Quòrum mínim:

per celebrar la sessió
per acords de majoria absoluta
per acords de majoria de 2/3

3
4
4
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Primer.- Aprovació, si s'escau de l’acta de la sessió anterior, 5/2011, ordinària celebrada el
dia 11 d’agost de 2011.

Es dóna compte de l’acta de la darrera sessió plenària extraordinària d’organització
celebrada el dia 20 de juny de 2011. Còpia de l’esmentada acta va ser tramesa als
senyors/es regidors/es, i se’ls requereix per si hi volen formular alguna objecció.
Resta aprovada per majoria absoluta de cinc vots a favor (Joan Ramon Piqué i Badia,

Albert Franco i Quintana, Enrique Fueyo i Vidal, Salvador Farré i Juanmarti, Dolors
Toló i Peguera,) i 1 abstenció (Marc Moreno i Monsó) i autoritza expressament, atès allò
que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de RJAPPAC, l’esmena, en
el seu cas, dels eventuals i constatables errors materials i de fet, i dels aritmètics.
El senyor Moreno Monsó explica la seva abstenció perquè no hi era.

Segon.- Donar compte i, si s'escau, ratificació i, en el seu cas, convalidació, dels decrets
adoptats per l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
Decrets:

Es dóna compte i el Ple pren coneixement de les resolucions adoptades per
l’Alcaldia des de la darrera sessió del Ple i que corresponen amb les tot seguit
referenciades:
Decret núm. 12/2011; 09/08/2011
Prendre coneixement de la possibilitat de
finançar les actuacions subvencionades per la Generalitat de Catalunya mitjançant
subvencions atorgades a l’empara de l’Ordre MAH/262/210, de 22 d’abril, i de la Resolució
MAH/1668/2010 de 20 de maig (atorgades per resolucio del Director General del Medi
Natural de data 22 de desembre de 2010) mitjançant préstecs de l’ Institut Català de Crèdit
Agrari,
Sol·licitar a l’ Institut Català de Crèdit Agrari un préctec per l’import íntegre de les
subvencions, amb destí el finançament de les actuacions següents:
-

Tractament i desembosc per biomassa forestal amb un pressupost de 1.625,00 Euros i
mateixa quantitat de subvenció (100%)

-

Aclarides de millora, podes de qualitat i estassada de sotabosc amb un pressupost
de 7.559,54 Euros de pressupost i 6.047,63 Euros de subvenció (80%)

Decret núm. 13/2011; 12/08/2011
Portar a terme les obres relatives a
“construcció d’una solera mur de pedra al carrer Tossalet de Vilaller”, mitjançant el
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procediment del contracte menor, amb el contractista Sr. Eugeni Cirera Pons de l’empresa
Construccions Cirera-Mir SL, i amb CIF núm. B-25250994, domicili social a l’Av. Victoriano
Muñoz, núm. 6, 1r. A de El Pont de Suert, per un import de mil cinc-cents seixanta-tres euros
amb cinquanta euros (1.563,50 €) euros, Iva inclòs
Decret núm. 14/2011; 12/08/2011
Concedir a l’empresa Promocions Alta
Ribagorça, SL de Vilaller, una pròrroga d’un any i mig, passant el nou termini d’acabament
de les mateixes al dia 5 d’octubre de 2012; obres que van ser autoritzades en virtut de
llicència atorgada en sessió del dia 25 de maig de 2006, i una primera pròrroga concedida
mitjançant Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2010. Expedient 31/2005.
Decret núm. 15/2011; 23/08/2011
Atorgar la llicència municipal per a la
realització de les actuacions següents d’ acord amb el contingut dels respectius expedients
d’ obra:
1.-Comunitat de Propietaris” La Mercé”.Per enrajolar la vorera de l’edifici situat al c/
La Mercé, 2 de Vilaller. Pressupost: 2.700 €. Taxa : 67,50 € Exp. Núm. 27/11
2.-Fraternitat Sacerdotal de Sant Joan d’ Àvila.Per millora de tancament perimetral i
acondicionaments diversos a la Casa de colònies l’Estel de Senet.Pressupost: 600,00
€.Taxa: EXEMPT DE PAGAMENT Exp. núm: 25/11
3.-Societat Civil Particular de Montarroi i Sarreres.Per adequació de pista forestal
existent a l’inici del camí de Sarreres en el seu inici a la carretera de Casòs.Pressupost:
12.000 €.Taxa. 300 € Exp. Núm. 24/11
4.- Sra. Pilar Espot Cortinat. Per col.locació de lloses al jardi de l’immoble situat al c/
Pirineus, 7 de Vilaller.Pressupost: 400 €. Taxa.10 € Exp. Núm. 19/11
5.- Sra. Antonia Martinez Nogueras.Per canvi de coberta de l’edifici existent a l’ Av.
Progrés 22 de Vilaller . Per canvi de coberta de l’edifici situat a l’Av. Progrés 22 de
Vilaller. Pressupost: 14.065,00 €.Taxa: 351,62 €.Exp. núm. 15/11
Decret núm. 16/2011; 23/08/2011
Adjudicar les obres “Rehabilitació de la sala
comunitària polivalent, casal d’estiu, menjador i sala d’activitats d’oci comunitària de
Vilaller” referides a CONSTRUCCIONES L. ESTOP SL amb CIF B25296500 i domicili social a
Carretera Montanuy s/n, 25552, Vilaller pel preu d'adjudicació de 80.456,15 de base,
14.482,11 d'IVA i total amb IVA al 18% inclos de 94.938,26 Euros.
Decret núm. 17/2011; 05/09/2011
Atenent la notificació del Ministeri de Medi
Ambient, i Medi Rural i Marí, de 2 d’agost de 2011, registre sortida núm. 49865, amb
referència SGEA/AVV/mllr/20110247LIE, mitjançant la qual se’ns consulta per a que s’informi
si el projecte d’augment de la capacitat de transport de la línia elèctrica aèrea a 220 kv.
Moralets-Pont de Suert, pot causar impactes ambientals significatius, presentar davant el
Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí, una sèrie de consideracions en relació a
l’impacte que podrien ser evitats mitjançant alguna modificació del projecte.
Decret núm. 18/2011; 07/09/2011
Autoritzar a les persones següents a tramitar al
seu nom sengles certificats de persona jurídica, de l’Ajuntament de Vilaller:
Nom i cognoms:
Joan Ramon Piqué i Badia
alcalde-president
Nom i cognoms:
Salvador Farré Juanmartí
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Nom i cognoms:
Nom i cognoms:

tresorer
Elena Subirana Abad
administrativa
Jaume-Lluís Colom Gorgues,
en funcions de secretari-interventor

Decret núm. 19/2011; 31/08/2011
Portar a terme les obres relatives a “obrir una
rasa per la col•locació del gas a l’Avinguda del Progres, s/n. de Vilaller”, mitjançant el
procediment del contracte menor, amb l’empresa Construcciones Luis Estop, SL, pel preu
de 5.318,96 €, Iva inclòs.
Decret núm. 20/2011; 31/08/2011
Atenent l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril,
publicada en el DOGC número 5876 d’11 de maig de 2011
Proposar a l’Honorable Consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, a l’empara de
l’esmentada Ordre EMO/80/2011 de 27 d’abril, el següent calendari de festes locals que
correspondran a l'any 2012:
Vilaller:
16 d’agost i
23 de novembre
Senet:
15 de maig i
23 de juny
Decret núm. 21/2011; 16/09/2011
Atorgar llicència municipal per a la realització
de les actuacions següents:
Inés Ciutad Menal - Refer una paret de pedra d’ un soterrani afectada per humitats de
l’immoble situat al c/Mig 5 de Vilaller
Pere Palacin Farré - Construcció d’ un galliner adossat a la borda de Pere de Feixa.
Josep Parache Bardají - Millora de finca, terraplenant-la amb terra vegetal, finca situada a
Senet.
Decret núm. 22/2011; 16/09/2011
- Vista la relació de factures i justificants
corresponents a les despeses ordinaris d’aquest Ajuntament, pendents de liquidació que es
relacionen. reconèixer les obligacions i ordenar el seu pagament, transferint les quantitats a
favor del seus creditors (2.139,88 €).
Decret núm. 23/2011; 06/10/2011
Aprovar, a proposta de la direcció
facultativa, amb càrrec a l’aplicació de despeses 2011/1.331.622.15 i en base a la relació
valorada d’obres executades expedida en data 30/09/2011, la certificació primera de les
obres “Rehabilitació de la sala comunitària polivalent, casal d’estiu, menjador i sala
d’activitats d’oci comunitària de Vilaller” per import de 44.059,03 Euros suposant aquesta
aprovació el reconeixement del deute pel mateix import a favor del contractista
adjudicatari, la societat CONSTRUCCIONES L. ESTOP SL amb CIF B25296500..
Decret núm. 24/2011; 07/10/2011
Convocar una sessió ordinària del Ple de
l'Ajuntament de Vilaller, la qual se celebrarà el proper dimarts dia 11 d’octubre de 2011 a les
19:00 hores.
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Acords de Junta de Govern:
Es dóna compte i el Ple pren coneixement de les resolucions adoptades per la Junta
de Govern Local des de la darrera sessió del Ple i que corresponen amb les tot
seguit referenciades i que es troben detallades a l’acta lliurada a cada regidor/a:
Junta de Govern Local 10/2011 de data 22/09/2011
0.- Aprovació acta sessió anterior.
1.- Donar comptes Decrets d’Alcaldia.
2.- Llicències obres majors
3.- Sol•licitar ajut Fira: Diputació i Agricultura
4.- Aprovació programa Fira
5.- Proposta assegurances.
6.- Proposta d’estalvi en la facturació de la llum
7.- Revisa projecte tècnic “Ampliació de serveis bàsics a l’Av. Progrés i carrers adjacents”
Puosc 2011
8.- Donar compte projecte tècnic “Condicionament zona esportiva”
9.- Canvi d’obra. Comunicar al Consell Comarcal que l’obra del Puosc 2012 que aquest
ajuntament vol portar a terme és la de la reparació de la teulada de l’edifici de l’EMD de
Senet.
10.-Deute Subiros de la Festa Major
11.-Donar compte del préstec amb l’ICCA (subvenció de la Gestió Forestal Sostenible)
12.-Donar compte del “confirming”, (subvenció Aigüestortes)

Tercer.- Despatx d’alcaldia.

El senyor Alcalde-president dóna compte i informa dels següents assumptes i
gestions realitzades durant el període:
Subvencions sol·licitades:
-

-

A l’IDAPA a l’empara de la RESOLUCIÓ TES/2208/2011, de 20 de setembre, de
convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva per al foment d’activitats de formació i promoció del patrimoni
cultural i el desenvolupament local a l’Alt Pirineu i Aran destinada al
finançament de la Fira de Tots Sants.
Al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a
l’empara de la RESOLUCIÓ AAM/2315/2011, de 5 d'octubre publicada al
DOGC núm. 5980 - 07/10/2011 (Gestió Forestal Sostenible), destinada a
actuacions d’aclarida i tallades selectives amb destí a Biomassa a la zona del
Pinaret del Rei.
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-

Al Departament de Governació i Relacions Institucionals a l’empara de
l’ORDRE GRI/239/2011, de 22 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a l'atorgament de subvencions a municipis perquè realitzin
actuacions adreçades a la millora en l'eficiència de la seva gestió i
optimització de recursos, publicada al DOGC núm. 5974, de 29 de setembre
de 2011 destinada al finançament de la formulació d’un estudi econòmic
encarregat a la firma Gonzalo Abogados

Subvencions confirmades:
- Institut Català de les Dones, per import de 1050 Euros
- Diputació de Lleida, per import de 3000 Euros amb destí el finançament del
cost de contractació del/de la socorrista de les Piscines.
Gestions per instar la concessió d’un préstec:
L’Alcalde fa referència a que l’Ajuntament de Vilaller, té en execució el projecte “VIURE AL
POBLE” amb un pressupost de 1.030.883,32 Euros. El tenia programat al Pressupost de
l’exercici 2010. Aquest projecte es troba finançat amb subvencions en un 93,43%
Les obres es troben avançades éssen el seu estat el següent:
Data aprovació
JGL 31/08/2010
JGL 11/10/2010
JGL 24/11/2010
JGL 21/12/2010
JGL 26/01/2011
febrer

Certificació
primera
segona
tercera
quarta
cinquena
sisena

aparcament urbanització
30.903,42 155.245,10
69.073,37 193.349,66
93.226,44 56.966,90
133.880,04 69.483,10
45.039,30 43.869,24
23.281,92 12.417,84

addicional

31.903,28
Deute actual

total
186.148,52
262.423,03
150.193,34
203.363,14
120.811,82
35.699,76
958.639,61

Róssec a origen
186.148,52
448.571,55
598.764,89
802.128,03
922.939,85
958.639,61

Fins a la data no s’ha fet cap pagament.
Encara que l’actuació està finançada amb subvencions amb un 93,43%, el moment en que
és esperable cobrar les mateixes difereix molt amb el venciment dels deutes que s’estan
reconeguent a favor de les empreses executores, a mesura que avança l’obra;
circumstància que fa necessari que, el més aviat possible, es subscrigui una operació de
crèdit a llarg termini destinada a fer front al pagament dels deutes derivats de l’execució de
les obres i amortitzable total o parcialment a mesura que es vagi produint el cobrament
efectiu de les subvencions afectades al finançament de l’obra.
Es tractaria de concertar un crèdit amb el termini de quinze anys (amb carència) per la
totalitat de l’import de l’obra, és a dir, per 1M€
Es disposa d’autorització de la DGPFA de la Generalitat de Catalunya.
En relació a aquest assumpte informa que espera poder donar notícies concretes quant a
la possible concessió del referit préstec la qual cosa espera fer el proper Ple.
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Reunió Ajuntament de Montanui :
Informa que, juntament amb el senyor Salvador Farré, està prevista una reunió amb
representants de l’Ajuntament de Vilaller amb centrals hidroelèctriques a l’objecte
de concretar els termes de la liquidació del repartiment de la quota tributària de
l’IAE .
Gestions durant el periode:
Informa de la prejubilació d’un treballador municipal que suposa un estalvi mensual
d’una 1000 € mensuals.
El proper dia 13 d’octubre s’abonarà una remesa de factures per import de
23.080,00€ (préstec de l’ICO)
Obres realitzades: Informa de les obres realitzades o en curs durant el període fent
referència a les de la zona de la Cooperativa, Escollera del carrer Tossalet, mànega
al carrer de Massaneres i gestions per posar en funcionament el sistema de calor
amb biomassa. A propòsit d’aquesta darrera actuació, informa que s’han
començat a abonar les quotes mensuals a l’empresa de serveis.
Comarca: A nivell de Consell d’Alcaldes s’està en converses per mancomunar
determinats serveis que s’utilitzen a cada ajuntament a l’objecte de reduir costos i
optimitzar el seu funcionament.
Jocs SkyGames 2012: El dia 8 de juliol de 2012 Vilaller acollirà la cloenda dels jocs
que s’iniciaran el dia 29 de juny a Boí.

Quart.-

Aprovació, si s’escau del Compte General de l’exercici 2010.

Per majoria absoluta de sis vots a favor (Joan Ramon Piqué i Badia, Albert Franco i

Quintana, Enrique Fueyo i Vidal, Salvador Farré i Juanmarti, Dolors Toló i Peguera,
Marc Moreno i Monsó) i 1 abstenció (Maria José Erta Ruiz).
S’adopta l’acord d’aprovar el Compte General de l’Exercici 2010 en els termes
següents:
Compte General 2010:
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El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març, mitjançant el qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, regula, en el seu artícle 212, el procediment i tràmits per l’elaboració
del Compte General. Atenent el precepte esmentat, un cop aprovada la liquidació del
Pressupost, la intervenció ha de formar el Compte General el qual s’ha de posar a disposició
i sotmetre a informe de la comissió especial de comptes. Un cop dictaminats els comptes,
se sotmeten a informació pública per un termini de 15 dies, durant els quals i vuit més els
interessats poden presentar reclamacions, objeccions o observacions. Acompanyat dels
informes de la comissió especial i de les reclamacions i objeccions formulades, el compte
general se sotmet al ple de la corporació. Els comptes, degudament aprovats s’han de
trametre a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Exercici 2010. Mitjançant Acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 28 de març
de 2011, per delegació de l’alcaldia es va aprovar la liquidació del Pressupost de l’exercici
de 2010 ordenant-se la incorporació de l'esmentada liquidació a l’expedient del Compte
General.
En data 8 de juny de 2011, la Comissió Especial de Comptes va reunir-se i adoptar, per
QUATRE vots ponderats a favor (ERC i CiU), TRES, en contra (PSC) i cap abstenció, l’Acord
d’Informar favorablement el Compte General de l’Ajuntament de Vilaller de l’exercici 2010,
integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:
Administració General de l’Ajuntament de Vilaller.
Alhora, també va determinar exposar al públic el Compte General durant un termini de 15
dies, a fi que durant aquest temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les
reclamacions, les esmenes i les observacions oportunes, perquè poguessin ser resoltes per la
pròpia Comissió Especial de Comptes.
Finalment també es va acordar elevar al Ple el Compte General als efectes de la seva
aprovació.
Al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 86 del dia 16 de juny de 2011, es va fer
públic l’anunci d’exposició pública esmentat i, en conseqüència ha finalitzat .el termini de
23 dies habilitats per presentar reclamacions, esmenes o observacions al compte general
exposat i no se n’ha presentat cap ni durant l’esmentat termini ni fins a la data.
A l’expedient de la present sessió s’hi ha incorporat a disposició un exemplar dels estats
anuals i documentació annexa així com un resum de dades que, també queda reproduït a
l’Annex del present Acord.
En conseqüència, correspon sotmetre a la consideració del Ple l’aprovació del Compte
General de l’exercici 2010 en el termes següents, respecte al qual proposo l’aprovació:
Primer.- Aprovar els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2010, integrats pels
estats bàsics incorporats a l’expedient de la sessió i resumits a l’annex del present Acord.
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Segon. Aprovar la documentació complementària integrada pels justificants dels estats i
comptes anuals autoritzant la seva incorporació a l’arxiu.
Tercer. Ratificar la tramesa de la liquidació a l’Administració de l’Estat i la de la Generalitat
de Catalunya.
Sotmesa la proposta d’acord anterior a la consideració del Ple, resulta aprovada per

Annex citat:
1.- Liquidació ingressos 2010 corrent. Resum capítols:
Inicials Modificacions

Definitius

Drets

Cobraments

Drets

reconeguts

pendents de

nets

cobrament

1

IMPOSTOS DIRECTES

411.353,89

0,00

411.353,89

405.581,98

350.576,57

2

IMPOSTOS INDIRECTES

25.700,07

0,00

25.700,07

13.729,25

13.729,25

55.005,41
0,00

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

48.500,00

0,00

48.500,00

28.513,72

26.619,49

1.894,23

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

203.766,00

0,00

203.766,00

231.075,12

180.431,03

50.644,09

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

3.060,98

0,00

3.060,98

1.727,56

1.727,56

0,00

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

200.563,99

76.263,56

276.827,55

1.118.649,23

79.231,95

1.039.417,28

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.463.735,28

0,00

1.463.735,28

360.000,00

360.000,00

0,00

2.356.680,21

76.263,56

2.432.943,77

2.159.276,86

1.012.315,85

1.146.961,01

Obligacions

Pagaments

2.- Liquidació despeses 2010 corrent. Resum capítols:
Inicials Modificacions

Definitius

LIQUIDACIÓ: DESPESES RESUM PER CAPÍTOLS:

Obligacions

reconegudes

pendents de

netes

pagament

1

DESPESES DE PERSONAL

356.283,27

2.410,02

358.693,29

357.617,33

357.617,33

0,00

2

DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

254.320,66

12.733,98

267.054,64

254.687,88

243.826,09

10.861,79

3

DESPESES FINANCERES

4

TRANSFERENCIES CORRENTS

6

INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

9

PASIUS FINANCERS

7.703,00

0,00

7.703,00

7.536,98

7.536,98

0,00

73.724,09

0,00

73.724,09

55.715,56

55.464,56

251,00

1.323.010,41

61.119,56

1.384.129,97

999.951,41

135.025,96

864.925,45

341.638,78

0,00

341.638,78

15.764,93

15.764,93

0,00

2.356.680,21

76.263,56

2.432.943,77

1.691.274,09

815.235,85

876.038,24

3.- Comptabilització de contribucions especials i/o quotes urbanístiques:
Es deixa constància expressa de que a la liquidación d’ingressos no han estat ni
consignats ni liquidats cap import en concepte de contribucions especials i quotes
urbanístiques.
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4.- Resultat Pressupostari amb ajustaments 2010:

Ajustaments:
4.- Credits gastats fnançats amb Romanent lliure:
0,00
5.- Desviacions negatives:
0,00
6.- Desviacions positives:
196.002,95

Resultat pressupostari ajustat:

196.002,95 Euros

(i no 664.005,72 que figurava per error en alguns llistats)

5.- Estat exercicis tancats:
5.1.- Despeses:

5.2.- Ingressos:
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6.- Romanent de Tresoreria:

Desgloç de la quantitat consignada com “excès de finançament afectat”:
El desglòs de l'excès del finançament afectat és:
•
•
•

Permuta:
Excès 2010 (segons quadre Jaume):
Total finançament afectat:

7.- Tresoreria:

255.200,00 €
196.002,95 €
451.202,95 €
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Deute: Amortitzacions:
ESTAT DEL DEUTE
CAPITALS a 31/12/2010
Pendent inicial Creacionscions i altres

Endeutament

Pendent a 31/12/2010

disminucions
Llarg termini Curt termini

Total

Deutes amb entitats de crèdit
2006000001 PRESTEC LA CAIXA 306.662167-81
2010000001 LA CAIXA. PRESTEC 390631-48

65.606,43

0,00

15.764,93

49.841,50

0,00

49.841,50

0,00 360.000,00

0,00 360.000,00

0,00 360.000,00

TOTAL Deutes amb entitats de crèdit

65.606,43 360.000,00

15.764,93 409.841,50

0,00 409.841,50

TOTAL CAPITALS

65.606,43 360.000,00

15.764,93 409.841,50

0,00 409.841,50

Deute: Interessos:
ESTAT DEL DEUTE
INTERESSOS EXPLÍCITS a 31/12/2010
Meritats i no vençutsen l'exercici en l'exercici ctificacions is i no vençuts a 31/12/2010

Endeutament

traspassos
Llarg termini Curt termini
Deutes amb entitats de crèdit
PRESTEC LA CAIXA 306.662167-81
2006000001

Llarg termini

Curt termini

0,00

0,00

706,63

706,63

0,00

0,00

TOTAL Deutes amb entitats de crèdit

0,00

0,00

706,63

706,63

0,00

0,00

0,00

TOTAL INTERESSOS EXPLÍCITS

0,00

0,00

706,63

706,63

0,00

0,00

0,00

Cinquè.-

0,00

Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil i patrimonial de la qual és prenedora l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques i coprenedores aquelles
administracions i/o organismes públics socis de l’ACM que s’hi
adhereixin..

El senyor alcalde-president informa que, s’ha ocupat de revisar el paquet de
contractes d’assegurances que té vigent l’Ajuntament de Vilaller, també ha
començat a estudiar les opcions que puguin ser alternatives i les possibilitats de
millora dels costos, objectes i cobertures. Dins d’aquest context, informa que, entre
les opcions disponibles, hi són el conjunt de productes que s’oferten sota l’empara
tècnica i institucional de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques el qual té
com a principal objectiu garantir que tots els ens locals de Catalunya comptin amb
una assegurança que els ofereixi unes cobertures àmplies. També informa que ha
contactat amb altres eventuals proveïdors d’assegurances. Fa una exposició dels
trets essencials valorats.
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Atenent a l’anterior, sol·licita que es centri l’atenció en l’oferta articulada quant a
RC i cobertures addicionals que té establerta l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i que, examinada considera la més adient.
Així, l’ACM va promoure una licitació per contractar una pòlissa en els termes
exposats, resultant adjudicatària la mercantil Zurich.
Desprès d’examinar diverses opcions, estima que la millor opció és aquesta, tant per
econòmica, com per abast de cobertures com possibilitats de flexibilitat. Per
accedir-hi, cal, primer, adoptar un Acord d’adhesió, en els termes annexats, podent
optar, a l’hora de subscriure les condicions precises d’una certa flexibilitat.
Atenent a l’anterior, sol·licita al Ple que adopti el corresponent Acord d’adhesió així
com d’encàrrec al seu favor per determinar quina ha de ser la opció definitiva.
I, vistos els antecedents anteriors, es proposa l’adopció del següent Acord:
Primer.- Prendre coneixement de l’estudi dut a terme pel senyor alcalde en relació a
les opcions possibles quant a cobertures mitjançant assegurances i constatar com
l’opció més interessant la que ofereix l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques. Informar favorablement l’opció d’acollir-se, l’ajuntament, al referit
paquet.
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Vilaller a la 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..
Tercer.- Facultar al senyor alcalde-president amb les més àmplies facultats per
desenvolupar aquest acord en general i, especialment, a subscriure els acords i
altres documents que siguin necessaris per formalitzar l’adhesió. També se’l faculta a
escollir, dins de les opcions disponibles, principals i que resultin complementàries, en
l’àmbit de cobertures per aprovar i formalitzar les pòlisses concretes que, al seu millor
criteri, més convinguin a l’ajuntament, tant si formen part com si no del paquet
promogut per l’ACM.
Sotmesa la proposta a la consideració del Ple, resulta aprovada per unanimitat dels
membres i majoria absoluta.
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Sisè.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió a la l’Acord Marc del Subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
promogut pel Consorci Català pel Desenvolupament Local

El senyor alcalde-president informa que, havent-se ocupat de revisar els consums
que venen sent facturats a l’Ajuntament de Vilaller en concepte de subministrament
d’energia elèctrica ha pogut constatar que és possible la introducció de millores
quant a contractació, selecció de modalitats de subministrament i mesures
tècniques que s’espera que supòsin una millora en el cost suportat per l’ajuntament,
especialment, l’enllumenat públic.
El Consorci Català pel Desenvolupament Local és una entitat local integrada per
ens locals supramunicipals, i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, que té
per finalitat la dinamització social i econòmica dels territoris a Catalunya o en altres
territoris, especialment però no exclusiva, amb projectes competitius de fons
europeus, treballant conjuntament amb el teixit productiu del territori i mitjançant la
integració en xarxes de diversa índole.
Aquest consorci va decidir crear un instrument que possibilités la contractació
centralitzada del subministrament d’energia elèctrica promouen, a tal efecte, un
procés de licitació.
Gas Natural Unión Fenosa va guanyar la licitació del subministrament elèctric dels
municipis promogut pel CCDL amb l’objectiu d’oferir condicions avantatjoses per
reduir despeses mitjançant la contractació centralitzada. Aquesta licitació,
realitzada en el marc de la liberalització del sector elèctric, pretén que els
ajuntaments puguin estalviar reduint el cost de les seves tarifes elèctriques. A més,
mitjançant l’adhesió a l’acord marc, els ens locals s’estalvien la realització del
procés de licitació.
Es tracta, doncs, d’obtenir millors condicions econòmiques i millores en l’eficiència i
una regularització immediata de la contractació a mercat liberalitzat dels
subministraments elèctrics donat el procés actual de liberalització del sector
energètic, on es preveuen importants penalitzacions per la desaparició de les tarifes
integrals publicades en el BOE per a subministres amb una potencia contractada
superior a 10 kW en baixa tensió, Ordre 1659/2009 del 22 de Juny de 2009.
El senyor alcalde fa una exposició comparativa de tarifes i condicions i, a la vista de
la mateixa, considera interessant l’opció plantejada.
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Per fer-la efectiu l’acolliment a aquesta opció és necessari que la corporació acordi
i formalitzi la seva adhesió a la l’Acord Marc del Subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya promogut pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local.
I, atenent a l’anterior, es proposa l’adopció del següent Acord que resulta aprovat
per unanimitat dels assistents i majoria absoluta:
Primer.- Que el municipi de Vilaller s’adhereix a l’acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel
Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local
(c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona).
Tercer.- Facultar al senyor alcalde-president amb les més àmplies facultats per
desenvolupar aquest acord en general i, especialment, a subscriure els acords i
altres documents que siguin necessaris per formalitzar l’adhesió i/o la pòlissa o
pòlisses de subministrament concretes i a optar, cas de diverses opcions possibles,
amb la que, atenent al seu criteri, resulti més favorable als interessos municipals.
Sotmesa la proposta a la consideració del Ple, resulta aprovada per unanimitat dels
membres i majoria absoluta.

Setè.- 7.1.- Prendre coneixement i ratificació dels acords, en matèria de finançament
següents:
7.1.1.- Prèstec per import equivalent a les subvencions meritades a
l’empara de l’Ordre MAH/262/210, de 22 d’abril (Direcció General del
Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya) Import =
7.672,63 Euros.
7.1.2.- Sol•licitud de tramitació de confirming del deute del Tresor de la
Generalitat de Catalunya de referència 57060384201027 i import
50.058,17 Euros. (Ajuts Parc 2010)
7.2.- Autoritzar a l’Alcaldia a sol•licitar, subscriure i gestionar
qualsevulles altres operacions de confirming en avançament del
cobrament de deutes de la Generalitat de Catalunya.
.
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7.1.1.- Prèstec per import equivalent a les subvencions meritades a l’empara de l’Ordre
MAH/262/210, de 22 d’abril (Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la
Generalitat de Catalunya) Import = 7.672,63 Euros.
Coneguda la possibilitat de finançar les actuacions subvencionades per la Generalitat de
Catalunya mitjançant subvencions atorgades a l’empara de l’Ordre MAH/262/210, de 22
d’abril, i de la Resolució MAH/1668/2010 de 20 de maig (atorgades per resolucio del Director
General del Medi Natural de data 22 de desembre de 2010) mitjançant préstecs de l’ Institut
Català de Crèdit Agrari, mitjançant el Decret de l’Alcaldia número 12/2011; 09/08/2011 es
va acordar sol·licitar a l’ Institut Català de Crèdit Agrari un préctec per l’import íntegre de
les subvencions, amb destí el finançament de les actuacions següents:
-

Tractament i desembosc per biomassa forestal amb un pressupost de 1.625,00 Euros i
mateixa quantitat de subvenció (100%)
Aclarides de millora, podes de qualitat i estassada de sotabosc amb un pressupost
de 7.559,54 Euros de pressupost i 6.047,63 Euros de subvenció (80%)

L’Alcalde, atenent a allò que disposa l’article l’article 52 del Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, pot concertar les operacions de crèdit a curt termini quan l'import
acumulat de les operacions vives per ell subscrites no superi el 15% dels recursos corrents
liquidats en l'exercici anterior. Com hem vist en tractar el punt quart, els recursos ordinaris del
darrer exercici liquidat puja a 680.627,63 € (677.792,74 € sense el dubtós). Atenent a
l’anterior, l’Alcalde pot subscriure a curt operacions fins 203.337,82 Euros.
Les operacions preteses es troben plenament dins de les atribucions que corresponen a
l’Alcaldia. En canvi, algunes organitzacions, demanen l’acreditació d’acords plenaris.
Atenent a l’anterior, l’alcalde informa al Ple de l’esmentada sol·licitud i, alhora, demana la
ratificació de lapetició i de la subscripció del préstec esmentat.
Sotmesa la proposta a la consideració del Ple, resulta aprovada per majoria absoluta de sis
vots a favor (Joan Ramon Piqué i Badia, Albert Franco i Quintana, Enrique Fueyo i
Vidal, Salvador Farré i Juanmarti, Dolors Toló i Peguera, Marc Moreno i Monsó) i 1
abstenció (Maria José Erta Ruiz).
7.1.2.- Sol•licitud de tramitació de confirming del deute del Tresor de la Generalitat de
Catalunya de referència 57060384201027 i import 50.058,17 Euros. (Ajuts Parc 2010)
S’informa de que el Tresor de la Generalitat de Catalunya té pendent de pagament el
deute següent a favor de l’Ajuntament de Vilaller:
NIF:
Adreça:
Refèrencia:

P2530700J
SANT CLIMENT,3-1R.
57060384201027 Ajut Parc Aigüestortes 2010 - Biomassa
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Núm. Document:
Import líquid:
Estat de la factura:
Departament/Organisme:
Entitat pagament:
Concepte:

1000169347
50.058,17
Sense programar a Economia i Coneixement
DARPAMN
1004 8045 76 0200251478
AIGUESTORTES

S’ha tingut coneixement d’una possible via pel pagament a persones creditores mitjançant
confirmació de pagaments (confirming).
És per això que l’Ajuntament de Vilaller s’ha adreçat a la Subdirecció General de Tresoreria
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya indicant que
aquest Ajuntament precissa fer ús d’aquesta possibilitat respecte al deute abans identificat.
pel seu import íntegre.
Les operacions preteses es troben plenament dins de les atribucions que corresponen a
l’Alcaldia. En canvi, algunes organitzacions, demanen l’acreditació d’acords plenaris.
Atenent a l’anterior, l’alcalde informa al Ple de l’esmentada sol·licitud i, alhora, demana la
ratificació de la petició i de la subscripció del préstec esmentat.
Sotmesa la proposta a la consideració del Ple, resulta aprovada per majoria absoluta de sis
vots a favor (Joan Ramon Piqué i Badia, Albert Franco i Quintana, Enrique Fueyo i
Vidal, Salvador Farré i Juanmarti, Dolors Toló i Peguera, Marc Moreno i Monsó) i 1
abstenció (Maria José Erta Ruiz).
7.2.- Autoritzar a l’Alcaldia a sol•licitar, subscriure i gestionar qualsevulles altres operacions
de confirming en avançament del cobrament de deutes de la Generalitat de Catalunya.
Coneguda la possibilitat de formalitzar operacions de confirming en els termes descrits
s’atorgues a l’Alcaldia les més àmplies facultats que siguin necessàries per acordar,
concertar, formalitzar i executar les operacions de confirming que, al seu criteri interessin a
l’Ajuntament de Vilaller, entenent que, en cas que calgui acreditar-ho, en aquestes gestions
que dugui a terme actua en exercici d’aquest mandat del Ple.
Sotmesa la proposta a la consideració del Ple, resulta aprovada per majoria absoluta de sis
vots a favor (Joan Ramon Piqué i Badia, Albert Franco i Quintana, Enrique Fueyo i
Vidal, Salvador Farré i Juanmarti, Dolors Toló i Peguera, Marc Moreno i Monsó) i 1
abstenció (Maria José Erta Ruiz).
Vuité.- Precs i preguntes.

P: Senyora Maria José Erta:

Havent constatat que la celebració de la present
sessió del Ple ha estat fixada, en un dia laborable a les
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19:00 hores exposa que aquesta hora es troba dins de
la seva jornada laboral. Per això ho comunica a
efecte que, coneixent-lo, si fos possible, es tingués en
compte aquest horari.
R: Senyor alcalde:

Agraeix la informació que sí que es tindrà en compte
per facilitar la presència a les sessions indicant que, en
principi, podria fixar-se a les 19:30.

I l’hora indicada el senyor alcalde aixeca la sessió de la qual s’estén la present acta
que certifico amb el seu vistiplau.

Signat:

Jaume-Lluís Colom Gorgues
Vist i plau, Joan Ramon Piqué i Badia
secretari-interventor en funcions
alcalde-president

C/ Sant Climent 3 - 25552 VILALLER Tf: 973698159 / 973697014 - Fax: 973698147 e-adreça: ajuntament@vilaller.ddl.net

