
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE FEBRER 
DE 2011 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2011 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de febrer de 2011 
Horari: 21:30 h. 
Lloc: Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen: 
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga 
Joan Puig López 
Josep Bonet Calderó 
José Maria Orrit Bach 
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Fermín Tordesillas Casals 
 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. Joan Puig López s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del 
dia següent: “7.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.” 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.-  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS – PROJECTES 
CULTURALS 2011. 
3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS –  
EQUIPAMENTS CULTURALS BÉNS MOBLES 2011. 
4.- SOL·LICITUD A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL DE CONCESSIÓ DE CONCERT PER 
PODER EFECTUAR EL DIPÒSIT DE LES FIANCES REFERIDES AL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA. 
5.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI D’ADHESIÓ AL PROTOCOL DE 



COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL I ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I 
SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL. 
6.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 

6.1.- EXP. 3/2011: SRA. GEMMA RODÉS CLIVILLÉ – CA L’ORIOL, CARRER MAJOR, 
19.  
6.2.- EXP. 4/2011: SRA. IMMACULADA RIBERA ROVIRA. CAL MÒRA.  

7.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
8.- FACTURES I PAGAMENTS. 
9.- INFORMES D’ALCALDIA. 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 

 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta, que els va ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 31 de gener de 2011 (núm. 2/2011). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.-  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS – 
PROJECTES CULTURALS 2011. 
 
Atès que la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs número 1/2011, de 28 de 
gener de 2011, va aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a 
Projectes Culturals 2011, entre altres (BOP de Lleida núm. 16 de data 1 de febrer de 
2011).  
 
Atès que dins de la convocatòria, a dalt esmentada, i de conformitat amb les bases 
específiques de les línies d’ajut que es convoquen que són les publicades en el BOP 
de Lleida número 33, de 6 de març de 2010, es pot presentar sol·licituds per a la 
concessió d’ajuts per a la realització de projectes culturals com és ara conferències, 
premis, exposicions, cicles de concerts, festes de cultura popular, tradicional, etc. 
 
Donat que aquest Ajuntament està interessat en la realització del Projecte Cultural 
següent: “III MERCAT DE LA CULTURA RURAL”, amb un pressupost per import de 
dos mil cent cinquanta-quatre euros (2.154 €). 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 



 
Primer.- Sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida un ajut per 
import de 1.854 € corresponent al 86,07% de l’import del Projecte Cultural següent: “III 
MERCAT DE LA CULTURA RURAL”. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per la signatura dels documents que 
siguin necessaris per fer efectiu l’acord precedent. 
 
 
3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS –  
EQUIPAMENTS CULTURALS BÉNS MOBLES 2011. 
 
Atès que la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs número 1/2011, de 28 de 
gener de 2011, va aprovar la convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a 
Equipaments culturals (béns mobles) 2011, entre altres (BOP de Lleida núm. 16 de 
data 1 de febrer de 2011).  
 
Atès que dins de la convocatòria, a dalt esmentada, i de conformitat amb les bases 
específiques de les línies d’ajut que es convoquen que són les publicades en el BOP 
de Lleida número 33, de 6 de març de 2010, es pot presentar sol·licituds per a la 
concessió d’ajuts de tota adquisició d’infraestructura complementària, sempre 
destinada a edificis per a usos socioculturals del territori de les comarques de Lleida. 
 
Donat que aquest Ajuntament està interessat en la realització de l’actuació d’adquisició 
de béns mobles següent: “Adquisició d’equipament per al Centre Cívic de Tragó de 
Peramola”, amb un pressupost per import de mil set-cents noranta-quatre euros amb 
setanta-vuit cèntims (1.794,78 €). 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida un ajut per 
import de 1.615,30 € corresponent al 90% de l’import de l’actuació d’adquisició de 
béns mobles següent: “Adquisició d’equipament per al Centre Cívic de Tragó de 
Peramola”. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per la signatura dels documents que 
siguin necessaris per fer efectiu l’acord precedent. 
 
 
4.- SOL·LICITUD A L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL DE CONCESSIÓ DE CONCERT 
PER PODER EFECTUAR EL DIPÒSIT DE LES FIANCES REFERIDES AL 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 
La Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de 
lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge, en el seu 
article 4 que regula el dipòsit de fiances de contractes de subministraments i serveis 
estableix que són objecte de dipòsit sense interès les fiances que les empreses de 



subministraments i serveis exigeixen als abonats per a la formalització de contractes 
que afecten finques urbanes. 
 
El Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels 
contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances i que té per objecte el 
desenvolupament de la citada Llei, tracta en el seu article 22 dels concerts amb 
companyies de subministraments i serveis i estableix textualment el que segueix: 
 
“22.1 Les companyies de subministraments i serveis que han de dipositar les fiances 
que exigeixen als seus abonats per la formalització de contractes que afecten finques 
urbanes s’han d’acollir obligatòriament al règim de concert. 
 
22.2 Aquestes companyies han de presentar trimestralment una liquidació en la qual 
consti la relació d’altes i baixes de contractes. En cas que la liquidació sigui positiva, 
l’ingrés s’ha de fer a l’Institut Català del Sòl. 
 
22.3 El Departament d’Indústria, Comerç i Turisme ha de fixar la quantia d’aquestes 
fiances, la qual ha de ser revisada periòdicament d’acord amb les variacions de l’índex 
de preus al consum”. 
 
Segons fixa la Disposició Transitòria Primera del mateix Decret mentre la quantia a 
què es refereix l’article 22.3 no estigui fixada, l’import de la fiança no podrà ser inferior 
a 12,02 €. 
 
Donat que és la pròpia Corporació Municipal la que presta el servei d’abastament 
d’aigua a la població, d’acord amb la normativa legal invocada és obligatòria 
l’exigència de fiança als abonats i és obligatori el dipòsit d’aquesta mitjançant el règim 
de concert. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Únic.- Sol·licitar a l’Institut Català del Sòl la concessió de concert a nom de la 
Corporació Municipal per poder efectuar el dipòsit de les fiances referides al 
subministrament d’aigua. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
5.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI D’ADHESIÓ AL PROTOCOL DE 
COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL I ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA PER A LA REDACCIÓ DEL PLA 
D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA 
COMARCA DE L’ALT URGELL. 
 
El Consell Comarcal va sol·licitar un ajut per a la redacció del Pla d’Assistència i 
Suport de Protecció Civil a l’Alt Urgell dins la convocatòria de la Ordre IRP/335/2010 



de 7 de juny i que ha estat concedit per Resolució IRP/3980/2010 per import de 
4.000,00 €. 
 
Vist el Conveni d’adhesió al protocol de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell i els Ajuntaments de la comarca per a la redacció d’un pla d’assistència i suport 
en matèria de protecció civil de la comarca de l’Alt Urgell, aprovat pel Ple del Consell 
de data 10 de febrer de 2011. 
 
Donat que l’objecte de dit Conveni és establir una organització logística de suport i 
assistència a l’actuació municipal en matèria de protecció civil per a la consecució de 
les finalitats bàsiques que estableix l’article 3 de la Llei de Protecció Civil de Catalunya, 
i a aquests efectes preveu la creació d’un instrument com a pla de suport als 
Alcaldes/esses que exerceixen les funcions de direcció i comandament superior. 
 
Amb l’aprovació del protocol de cooperació es pretén també constituir una taula de 
coordinació comarcal per emergències. 
 
Donat que per a adherir-se al Conveni abans esmentat els ajuntaments de la comarca 
ho han de notificar al Consell Comarcal, previ acord d’adhesió pres per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- APROVAR el Conveni d’adhesió al protocol de cooperació entre el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i els Ajuntaments de la comarca per a la redacció d’un pla 
d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca de l’Alt Urgell, aprovat 
pel Ple del Consell de data 10 de febrer de 2011, amb subjecció al document que 
consta a l’expedient. 
 
Segon.- ADHERIR-SE al conveni aprovat en l’apartat primer. 
 
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde per a signar l’adhesió a aquest Conveni en nom i 
representació de la Corporació municipal. 
 
Quart.-  TRAMETRE aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per la seva 
deguda constància i als efectes de procedir a la signatura de l’adhesió al Conveni. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 
6.1.- EXP. 3/2011: SRA. GEMMA RODÉS CLIVILLÉ – CA L’ORIOL, CARRER 
MAJOR, 19.  
 
Vista la instància, de data 9 de febrer de 2011 (R.E. núm. 89 de data 10/02/2011), 
subscrita per la Sra. Gemma Rodés Clivillé relativa a la sol·licitud de llicència d’obres 



per a la Reforma de Ca l’Oriol, a l’immoble ubicat al Carrer Major número 19 de 
Peramola (Expedient núm. 3/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 23 de febrer de 2011, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa que es 
tracta d’una obra menor, i informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres.    
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 23 de febrer de 2011 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a la Sra. Gemma Rodés Clivillé llicència d’obres per a la Reforma 
de Ca l’Oriol, a l’immoble ubicat al Carrer Major número 19 de Peramola (Expedient 
núm. 3/2011), segons instància i pressupost  presentats. 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament si 
s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. Pel 
que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart.- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 6 €. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 



Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.2.- EXP. 4/2011: SRA. IMMACULADA RIBERA ROVIRA. CAL MÒRA.  
 
Vista la instància, de data 14 de febrer de 2011 (R.E. núm. 97 de data 14/02/2011), 
subscrita per la Sra. Immaculada Ribera Rovira relativa a la sol·licitud de llicència 
d’obres per a la Reforma cambres higièniques, a l’immoble conegut com Cal Móra de 
Peramola (Expedient núm. 4/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 23 de febrer de 2011, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa que es 
tracta d’una obra menor, i informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres.    
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 23 de febrer de 2011 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a la Sra. Immaculada Ribera Rovira llicència d’obres per a la 
Reforma cambres higièniques, a l’immoble conegut com Cal Móra de Peramola 
(Expedient núm. 4/2011), segons instància i pressupost  presentats. 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament si 
s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. Pel 
que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 



 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart.- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 20 €. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 5 a 8 de l’any 2011 
que restaven pendents de ser retuts al Ple que, compresos entre els dies 31 de gener 
de 2011 i la data d’avui, i que són els següents: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 5/2011, de data 9 de febrer de 2011, d’aprovació de 

liquidació a UNIÓN FENOSA COMERCIAL, S.L. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 6/2011, de data  9 de febrer de 2011, de nomenament de 

secretària per a l'execució de les tasques derivades del procés electoral de les 
Eleccions a Cambres Agràries de Catalunya 2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm.7/2011, de data 16 de febrer de 2011, d’atorgament de 
contracte menor de serveis.  

- Decret de l’Alcaldia núm. 8/2011, de data 23 de febrer de 2011, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 28 de febrer de 2011. 

 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Joan Puig López. 
 
 
8.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
 
 
 



PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 498160, 188396, 498018, 498010, 
194059, 533924, 541086, 541138, 
541137, 538590, 542321, 220565, 
220566, 196941 

2.457,41 €
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 318987, 299796, 338050, 299795 212,97 €
TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 513196 21,24 €
CORREUS TIKETS FEBRER 49,01 €
SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 11008096, 11008095, 11006148 71,51 €
P.S. APLICLOR, S.A.U. 11000749 254,56 €
RIBALTA I FILLS, S.A. 48 63,55 €
TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, S.L. 

1100294 

42,75 €
JORDI VILAR 11000602 1.060,23 €
PERE VILAGINÉS SALA - ELÈCTRICA 
RAVI 

2392 

967,21 €
MARTÍ MORTÉS I FELIU - 
CALEFACCIONS MARTÍ 

8026 

167,11 €
SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L. 138, 147, 168 831,20 €
AUGEMA - CONSORCI ALT URGELL 
GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT 

2011011 

873,16 €
RADIFON, S.L. 77 260,78 €
RODRIGUEZ ROS - ADVOCATS, S.L.P. 2011080 2.301,00 €
CONSELL COMARCAL ALT URGELL 20101168 500,00 €
SEMIC SERVEIS INFORMÀTICS, S.L. 11-000192 169,66 €
CONSTRUCCIONS MANUEL PEREIRO 
TRABAZO 

201102 

424,21 €
ANTONI COLL I TOMÀS 1380 504,78 €
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS Q693 151,00 €
JOVENT DE PERAMOLA TIKETS REIS 39,00 €
STANHOME WORLD MATERIAL NETEJA 7,00 €
ARTFANG PLACA CARRER 80,00 €
MARIA ARNAU ORRIT SERVEIS NETEJA GENER I 

FEBRER 
499,00 €

JOAN PALLARÈS I OLIVA TELÈFON 30,00 €

  TOTAL 12.038,34 €

 
 
 



 
 
 
9.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcalde informa al Ple dels assumptes següents: 
 

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya i de la Caixa de Pensions 
són per un import de 20.465,35 €. 

- Que va tenir una reunió pel tema del reg amb el Sr. Marc Arqué , el  Director 
General de Desenvolupament Rural Sr. Jordi Sala, i la Directora Territorial, en la 
qual es va parlar de què el dilluns passat es va aprovar el projecte ambiental, de 
què ara acabaran el projecte, desprès es signarà el Conveni i s’adjudicarà l’obra.  

- Que la setmana passada es va avisar al Ribalta perquè tenim un problema amb 
el clavegueram que està tot rebentat (el que va del Barri del Cané i que 
empalma al Pont de l’Eixiu). Va parlar del tema amb el Delegat del Govern per 
l’Alt Pirineu, Sr. Albert alins, pel tal d’intentar cobrir el 95% del cost del l’obra 
donada la urgència de l’actuació a realitzar. 

- Que va caure un tros de la cornisa del campanar, i s’han fet unes actuacions 
d’urgència per tal de treure el perill. Ara s’està redactant un projecte per tal de 
sol·licitar ajuts, però aquest projecte només és pel campanar perquè per la 
campana fa falta un projecte campanístic. S’està amb contactes amb el Bisbat i 
amb Cultura per aconseguir diners. També és vol sol·licitar un ajut a l’IEI. 

- Que va estar amb el Subdirector General d’Urbanisme, perquè els redactors del 
POUM estaven acabant de resoldre les al·legacions i els hi van anar a presentar 
amb el Sr. Jubete. Ara només falta l’informe ambiental. Abans del proper Ple els 
redactors ens ho vindran a explicar. 

- Que va trucar al cadastre i al Sr. Carles Sabaté perquè hi ha bastants anomalies 
pel que fa a les noves terres fruït de la concentració parcel·laria, amb el que diu 
l’escriptura no està ben registrat al cadastre. És per això que ha sol·licitat al 
Director del Cadastre, Sr. Jordi Carbonell, que puguin aquí dalt. 

- Que tenim problemes amb el Cementiri, ens demanen nínxols i no en tenim. 
S’haurà de mirar de fer una ampliació. 

- Que el dia 19 de març es jubila el Sr. José Maria Gómez García, i com que es 
jubila amb 64 anys l’Ajuntament ha de fer un contracte de relleu per un termini 
d’un any amb algú que estigui a l’atur. Si us sembla bé es podria agafar un 
paleta que estigués a l’atur, i d’aquesta manera es podria anar fent les escales 
del Casino, i alguna altra obra. 

- Que va parlar amb el nou director Territorial d’Ensenyament, Sr. Miquel Àngel 
Cullerés, i amb el seu adjunt Sr. Xavier Eroles, del mòdul i també d’arranjar 
l’Escola, i sembla que ho farà mirar per l’arquitecte d’Ensenyament. Hem 
d’esperar a veure que diu. 

- Que va parlar amb el President del Consell Comarcal i també amb el nou 
director Territorial d’Ensenyament del tema del transport d’Oliana a Ogern i que 
li van de dir que de moment no hi ha partida per cobrir això. 

 
 
 



 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Orrit i pregunta que quants replans tenen les escales del 
Casino. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que s’ha de mirar, i que hi ha un problema que 
és que el pas a dalt és molt més ample que a baix. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta pel que fa al tema del transport que des de 
l’Ajuntament se subvenciona tot de coses, futbol, AMPA, esplai, etc, i que no entén 
perquè no se subvenciona el transport.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:59 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 
 
 
 
 


