AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DIA 1 DE JULIOL DEL 2019.
El Pla de Sant Tirs a ú de juliol del dos mil dinou. Essent les vint-trenta hores, prèvia convocatòria a
l'efecte i sota la presidència de la Sra. Alcaldessa, es reuneixen a la sala capitular l’Alcaldessa i Regidors
següents, per tal de celebrar sessió pública ordinària de primera convocatòria, assistits de la Secretària,
Lídia Ribó Aznar: Josefina Lladós Torrent, Andreu Marsà Viles, Neus Ramos Martín, Imma Salvadó
Caminal i Jordi Cadena Noves. Ha excusat la seva assistència el Sr. Bernabé Fernández Hernando.
La Sra. Presidenta declara oberta la sessió.
1.- S'aprova l’acta de la sessió anterior.
2.- Es dóna compte dels DECRETS DE L’ALCALDIA CONCEDINT PERMISOS D’OBRES:
2.1.- David Rosso, condicionament d’espai sense ús específic al c) de la Vila núm. 9 d’Arfa (decret 48 de
24.04.2019).
2.2.- Daniel Tuca Joval, prórroga de llicència d'obres per canviar la porta del paller de cal Font, a la Plaça
de Vall núm. 1 del Pla de Sant Tirs (decret 49 de 02.05.2019).
2.3.- Lluïsa Areny Grau, rehabilitació d’habitatge existent a c) de la Costa 11, cal Sabater d’Arfa (decret
50 de 08.05.2019).
2.4.- Pere Ravetllat Pons, rejuntar paret de l’hort del Camí Clos 1 del Pla de Sant Tirs (decret 51 de
08.05.2019).
2.5.- Pere Ravetllat Pons, manteniment de voladís al Camí Clos 1 del Pla de Sant Tirs (decret 52 de
08.05.2019).
2.6.- Pilar Vicente Lantaron, canviar la porta del garatge del c) Major 9 d’Adrall (decret 53 de
08.05.2019).
2.7.- Josep Guardia Cotonat, col·locació de porta en un pas lateral del costat de la casa de Cal Farré, a la
Ctra. de Lleida 21 del Pla de Sant Tirs (decret 54 de 08.05.2019).
2.8.- Àngel Espar Joval, fer pèrgola per llenya al c) Cap del Poble 8 (Xalet Espar) d’Arfa (decret 55 de
08.05.2019).

2.9.- Anna Maria Josepa Monteiro Monteiro, instal·lació de “terrassa” al davant del Bar Restaurant a la
Ctra. de Lleida 13 del Pla de Sant Tirs (decret 59 de 15.05.2019).
2.10.- Lourdes Castells Estalella, netejar vores i aplanar camp de la Talesa al Polígon 3 Parcel·la 235
(decret 60 de 15.05.2019)
2.11.- Joan Gombau Ventura, manteniment i millores a l’habitatge del c) Partdevila núm. 1 del Pla de
Sant Tirs (decret 63 de 29.05.2019).
2.12.- Josep Meya Marginet, col·locació de porta reixada a l’entrada de la parcel·la 85, polígon 2 del Pla
de Sant Tirs (decret 66 de 05.06.2019).
2.13.- Maria Torrent Marquet, reparació i impermeabilització de terrat al c) Sant Sebastià 34 del Pla de
Sant Tirs (decret 70 de 12.06.2019).
3.- PRESA DE RAÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA, que es transcriuen a continuació:
3.1.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ A ECOGES NATURA SL
“DECRET 56/2019
LLICÈNCIA PRIMERA OCUPACIÓ
Atès que ECOGES NATURA SL ha sol·licitat llicència de primera ocupació d’UN HABITATGE
UNIFAMILIAR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL C) LLOC 14 A 2N 1A D’ADRALL
Atès el certificat final de obra i d’habitabilitat emès pels arquitectes David Juárez Mateu, col·legiat núm.
29974/1, i Andrés Terreros Ceballos, col·legiat núm. 5399/6, i per l’aparellador o arquitecte tècnic Lluís
Roig Pinent, col·legiat núm. 595.
Atès l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals de 8 de maig del 2019, que s’adjunta.
De conformitat amb el que disposa els articles 1-10 del Reglament de Disciplina Urbanística,
HE RESOLT:
Primer.- DONAR L’ASSABENTAT PER LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, d’UN
HABITATGE UNIFAMILIAR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER LLOC 14 A 2N 1A
D’ADRALL, en quant a la competència municipal i sens perjudici de la que pugui correspondre a altres
organismes. Així mateix, la present llicència s’ha d’entendre atorgada única i exclusivament a l’habitatge
ressenyats.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en el proper ple.
El Pla de Sant Tirs, 9 de maig del 2019. Segueix signatura”
3.2.- ASSABENTAT PER UN HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC (H.U.T.) AL C) MAJOR 8, CAL FUSTÉ
DE TORÀ DE TOST.
“DECRET 572019
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
Atesa la instància presentada a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet el dia 14 de maig del 2019 (entrada
349) pel Sr. Pedro Pubill Traveset, de comunicació prèvia d’inici d’activitats d’habitatge d’ús turístic
(H.U.T.) de l’habitatge ubicat al c) Major 8, Cal Fusté de Torà de Tost.
Atès que el tècnic municipal, el dia 15 de maig del 2019, ha informat favorablement.
RESOLC:
PRIMER.- Donar l’assabentat per un habitatge d’ús turístic (H.U.T.) al c) Major 8, Cal Fusté de Torà de
Tost.

SEGON.- Fer la tramesa del formulari al departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya per sol·licitar el número d’allotjament.
TERCER.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple Municipal en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 15 de maig del 2019. L’Alcaldessa”
3.3.- ASSABENTAT PER L’ACTIVITAT DE BAR RESTAURANT A LA CARRETERA DE LLEIDA
13, BAIXOS DEL PLA DE SANT TIRS.
“DECRET 58/2019
Josefina Lladós Torrent, alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En relació a l’expedient de comunicació de l’activitat d’ESTABLIMENT DE RESTAURACIÓ a
Carretera de Lleida 13, baixos, del Pla de Sant Tirs, i en base als següents ANTECEDENTS:
La Sra. Anna Maria Josepa Monteiro Monteiro va comunicar l’activitat d’ESTABLIMENT DE
RESTAURACIÓ a la Carretera de Lleida 13, baixos del Pla de Sant Tirs, mitjançant escrit de data 10 de
maig del 2019, segons registre d’entrada núm. 339/2019 d’aquest Ajuntament.
La secretària i el tècnic municipal han informat favorablement l’activitat, pel que fa a la documentació
presentada.
RESOLC:
Donar l’assabentat a la Sra. Anna Maria Josepa Monteiro Monteiro per l’activitat d’ESTABLIMENT DE
RESTAURACIÓ a la Carretera de Lleida 13, baixos del Pla de Sant Tirs.
Notificar a la persona interessada aquesta Resolució.
El Pla de Sant Tirs, 15 de maig del 2019. Segueix signatura”
3.4.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ D’UN HABITATGE A CASTELLAR DE TOST AMB
REFERÈNCIA CADASTRAL 6412204CG6861S
“DECRET 61/2019
Revisat l’expedient de llicència d’obres atorgada a la Sra. Esther Guitart Pubill, per decret d’alcaldia núm.
107 de 30.11.2016, per ampliació d’habitatge a Castellar de Tost.
Atès l’informe del tècnic municipal de 15 de maig del 2019, que es transcriu:
“Atès que en data de 27 de juny de 2018, s’aporta documentació de: certificat final d’obra, Annex A,
modificacions durant l’obra, i Annex B, relació de control d’obra i resultats, corresponent a les obres
d’Ampliació d’un habitatge situat al carrer Fosc s/n de Castellar de Tost,
Atès que es disposa de “justificant de declaració cadastral” amb núm.. d’expedient: 11450804.97/18.
El tècnic sotasignat:
INFORMO que es pot donar l’ASSABENTAT per la llicència de primera ocupació de L’HABITATGE
SITUAT AL C) FOSC S/N, amb referència cadastral 6412204CG6861S de Castellar de Tost.
El present document ÉS VÀLID per a la sol·licitud de la corresponent cèdula d'habitabilitat i
contractació dels subministraments definitius necessaris.
Albert Aràjol i Alet, arquitecte núm. 59.170-1”
De conformitat amb el que disposa els articles 1-10 del Reglament de Disciplina Urbanística,
HE RESOLT:
Primer.- DONAR L’ASSABENTAT PER LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ, d’UN
HABITATGE A CASTELLAR DE TOST AMB REFERÈNCIA CADASTRAL 6412204CG6861S, en
quant a la competència municipal i sens perjudici de la que pugui correspondre a altres organismes. Així
mateix, la present llicència s’ha d’entendre atorgada única i exclusivament a l’habitatge ressenyat.
Segon.- Notificar aquesta resolució a Esther Guitart Pubill.
Tercer.- Donar compte d’aquest decret en el proper ple.
El Pla de Sant Tirs, 15 de maig del 2019. Segueix signatura”

3.5.- RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
DECRET 62/2019
Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia de 24 de maig del 2019 d’aprovació de pagaments per un
import total de 6.274,99,-€.
3.6.- APROVACIÓ DE FACTURA
“DECRET 64/2019
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
Atès que la Presidència de la Diputació de Lleida, el dia 15 de maig del 2019 va dictar el decret 2176,
disposant atorgar a l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet una subvenció per import de 4.000,-€ per atendre
les despeses de COPA CATALANA ENDURO BTT, CAMPIONAT DE CATALUNYA I TROPHEE
ENDURO VTT PYRENEES 2019.
Atès que els dies 12 i 13 de maig del 2019 s’ha celebrat la cursa de BTT de referència, a Arfa.
HE RESOLT:
Aprovar la factura presentada per CLUB ESPORTIU FORMULA EXTREM BTT, número 2019001, per
import de 4.200,00,-€.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 30 de maig del 2019. Segueix signatura”
3.7.- CAMPANYA VACUNACIÓ CANINA 2019
“DECRET 65/2018
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l'Ajuntament de Ribera d'Urgellet,
Atesa la sol·licitud del Sr. Josep Canut Vilarrubla, en nom de Centre Veterinari La Seu, de 3 de juny del
2019 (entrada 402), d'autorització per a realitzar la campanya de vacunació canina al municipi de Ribera
d’Urgellet, any 2019,
HE RESOLT:
Concedir a CENTRE VETERINARI LA SEU autorització per a portar a terme la campanya de vacunació
als diferents nuclis de població del municipi, prèvia comunicació dels dies i hores de realització de la
campanya.
D'aquesta resolució se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 4 de juny del 2019. Segueix signatura”
3.8.- INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER ARRANJAMENT I MILLORA DEL
PAVIMENT DEL PATI DE L’ESCOLA DEL PLA DE SANT TIRS
“DECRET 67/2019
DECRET DE L'ALCALDIA D'INICI DE L'EXPEDIENT
Atès que al pressupost del 2019 hi ha previstes obres d’ARRANJAMENT I MILLORA DEL
PAVIMENT DEL PATI DE L’ESCOLA DEL PLA DE SANT TIRS, amb un import de 6.655,00,-€ (IVA
inclòs).Atès que es disposa de pressupostos, de Transports i Excavacions Meya SL, Construcciones i
reparacions Gonfer SL i Construccions David Servat,
RESOLC:
1. Incoar l'expedient per a la contractació de les obres d’ARRANJAMENT I MILLORA DEL
PAVIMENT DEL PATI DE L’ESCOLA DEL PLA DE SANT TIRS
2. Sol·licitar l’emissió dels informes següents:
- Informe de Secretaria sobre la tramitació a seguir i adequació de la mateixa al procediment tramitat.
- Informe de la Intervenció sobre l'existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa.
3. Proposar que s’adjudiqui l’obra a l’empresa Construccions David Servat, que ha fet l’oferta més
econòmica, per import de 6.480,39,-€ (IVA inclòs).
4.- Donar compte d'aquest Decret al Ple en la primera sessió que es celebri.
El Pla de Sant Tirs, 6 de juny del 2019. L’alcaldessa, Josefina Lladós Torrent”.

3.9.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER LES OBRES d’ARRANJAMENT I
MILLORA DEL PAVIMENT DEL PATI DE L’ESCOLA DEL PLA DE SANT TIRS.
“DECRET 68/2019
Vist l’expedient per la contractació de les obres d’ARRANJAMENT I MILLORA DEL PAVIMENT
DEL PATI DE L’ESCOLA DEL PLA DE SANT TIRS
Vistos els informes emesos al respecte.
Vist el pressupost total de 6.480,39,-€ (IVA inclòs)
Vist que al pressupost de despeses del 2019 s’ha previst el crèdit corresponent per atendre les obligacions
derivades de l’execució de l’obra.
Atès que el procediment a seguir a l’expedient de contractació dels contractes menors és el previst a
l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Vista la proposta de Construccions David Servat, que es compromet a l’execució del contracte d’obres pel
mateix import de licitació.
Atès que l’alcaldessa és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda a
la disposició addicional segona de la LCSP.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la despesa de 6.480,39 euros per atendre el pagament del contracte menor de les
obres d’ARRANJAMENT I MILLORA DEL PAVIMENT DEL PATI DE L’ESCOLA DEL PLA DE
SANT TIRS
SEGON.- Adjudicar el contracte menor d’obres d’ARRANJAMENT I MILLORA DEL PAVIMENT
DEL PATI DE L’ESCOLA DEL PLA DE SANT TIRS per import de 6.480,39,-€, IVA inclòs, a
Construccions David Servat, amb càrrec a la partida corresponen del vigent pressupost de despeses.
TERCER.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
D'aquesta Resolució se'n donarà compte al Ple a la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 6 de juny del 2019. L'alcaldessa, Josefina Lladós Torrent”
3.10.- RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE PAGAMENTS.
DECRET 69/2019
Es dóna compte de la Resolució d’Alcaldia de 5 de març del 2019 d’aprovació de pagaments per un
import total de 13.766,05,-€.
3.11.- CONTRACTACIÓ DE MONITORS/ES PEL CASAL D’ESTIU 2019.
DECRET 71/2019
Atès que l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, organitza un Casal d’Estiu des de l’1.07.2019 fins el
06.09.2019.
Atès que és urgent la contractació de tres monitors/es de lleure pel Casal d’Estiu de Ribera d’Urgellet
Atès que es pot contractar personal laboral temporal sense convocatòria pública en casos de màxima
urgència, però se n'ha de donar compte al Ple en la primera sessió que celebri.
Atès que s’ha publicat l’oferta a la borsa interterritorial Activa de Treball (BICAT).
Atès que de les persones amb qui s'ha contactat, els únics que complien amb els requisits i tenien
disponibilitat durant el període en que s’organitza el casal han estat les persones finalment contractades.
Atès l’establert en l’article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
RESOLC:
Primer. Contractar, per raó de màxima urgència, a les persones que s’indica a continuació com a
monitors/es de lleure pel Casal d’Estiu de Ribera d’Urgellet:
- Xavier Marsà Viles
- Tipus de Contracte: laboral temporal

- Duració: de l’1 de juliol al 30 d’agost del 2019
- Rosa Maria Melsion Majoral
- Tipus de Contracte: laboral temporal
- Duració: de l’1 de juliol al 6 de setembre del 2019
- Jan Roelas Reig.
- Tipus de Contracte: laboral temporal
- Duració: de l’1 de juliol al 30 d’agost de 2019
Segon. Notificar el present acord als interessats/es, fent-los saber que contra el present acte, podran
interposar-se, potestativament, i de conformitat amb l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, recurs de
reposició en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació, davant
aquest mateix òrgan o, en el seu defecte, interposar-se recurs contenciós – administratiu, en el termini de
2 mesos a comptar des del dia següent a la seva recepció, davant els Jutjats del Contenciós Administratiu,
segons allò disposat al número 1 de l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciós Administrativa, sense perjudici que pugui exercitar-se qualsevol altre que cregui
convenient.
Tercer. Donar publicitat de la contractació de personal mitjançant publicació d’edicte al BOPL i al tauler
d’anuncis municipal.
Quart. Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària.
El Pla de Sant Tirs, 18 de juny del 2019. L’alcaldessa, Josefina Lladós Torrent”
3.12.- ASSABENTAT A L’EXPLOTACIÓ DE CAL MORA D’ADRALL
“DECRET 74/2019
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
En relació a la sol·licitud de Jordi Cerqueda Ubach, de 28 de maig del 2019.
Atès l’informe favorable del tècnic municipal de 19 de juny del 2019.
HE RESOLT:
DONAR L’ASSABENTAT a JORDI CERQUEDA UBACH per MODIFICACIÓ DE COMUNCACIÓ
D’EXPLOTACIÓ BOVINA DE LLET A LA GRANJA DE CAL MORA d’Adrall.
D’aquesta Resolució se’n donarà compte al Ple en la propera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 19 de juny del 2019. Segueix signatura”
4.- ACORDS:
4.1.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2020
“D’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, que indica que de les catorze festes laborals, dues tindran
caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el que s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels
municipis respectius,
Tal com estableix l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, s’acorda, per unanimitat:
Proposar les següents festes locals al municipi de Ribera d’Urgellet, per l’any 2020:
El Pla de Sant Tirs: 28 de gener (Sant Tirs) i 7 d’agost (divendres festa major)
Adrall: 1 de setembre (Sant Llop) i 3 de juliol (divendres festa major)
Arfa: 1 de juny (dilluns 2a Pasqua) i 30 de novembre.
Montant de Tost: 18 de maig (dilluns festa major) i 31 de desembre (Santa Coloma).

La Parròquia d’Hortó: 14 de setembre (dilluns festa major) i 30 de novembre (Sant Andreu).
Castellar de Tost: 11 de novembre (Sant Martí) i 17 de gener (Sant Antoni)
Torà de Tost: 7 de setembre (dilluns festa major) i 18 de desembre (Sta. Esperança)
Trametre certificació del present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.”
4.2.- ADHESIÓ AL PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE DROGUES – ALTERNATIVA A LA SANCIÓ
ADMINISTRATIVA DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL.
“Atès el document “Protocol de prevenció de drogues – alternativa a la sanció administrativa”, el text
íntegre del qual consta a l’expedient i còpia del qual s’ha tramès a tots els regidors de la Corporació.
S’acorda, per unanimitat:
Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a l’aplicació de mesures alternatives a persones
menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues i que es gestionarà per part de l’equip tècnic
dels Serveis Socials Bàsics del Consorci d’Atenció a les Persones de l’alt Urgell.
Amb l’adhesió en aquest conveni els menors d’edat del municipi denunciats per tinença o consum de
drogues, d’acord amb la l’Article 36 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, podran vincular-se, si
així ho consideren, a una mesura educativa proposada en el marc d’aquest protocol com a alternativa a la
sanció administrativa.
Trametre certificació d’aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell”.
4.3.- SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA DE SUBVENCIÓ PER A LA DINAMITZACIÓ TERRITORIAL
S’acorda per unanimitat sol·licitar una subvenció de 48.380,16,-€ per l’obra ESTABILITZACIÓ DELS
TALUSSOS 7 i 11 DE L’ACCÉS A TORÀ DE TOST, amb un import total del 60.475,20 €.
5.- Aprovació de pagaments per un total de 2.616,67,-€
L’Alcaldessa informa que a partir d’aquesta sessió, l’últim punt de l’ordre del dia serà el d’informacions
de l’equip de govern, precs o preguntes. I recorda que per normativa les preguntes s‘han de presentar a
l’ajuntament 2 dies abans del Ple.
Sense més assumpte que tractar s’aixeca la sessió a les 20:45 hores, de la qual s’estén la present acta que
jo, la Secretària, certifico.
L'Alcaldessa
Josefina Lladós Torrent

La Secretària
Lídia Ribó Aznar

