
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 3 D’OCTUBRE 
DE 2011 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  12/2011 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  3 d’octubre de 2011 
Horari: 22:00 h. 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva  
Dolors Espluga Espluga  
Jaume Angrill Esteve  
Josep Bonet Calderó 
Fermí Tordesillas Casals  
Francesc Lopez Bach  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Joan Puig Lopez  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE LA DESPESA I CER TIFICAT FINAL DE L’OBRA 
REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE 
PERAMOLA . 
3.- INICI DE L’EXPEDIENT PER A L'ADJUDICACIÓ MITJAN ÇANT PROCEDIMENT OBERT 
AMB PLURALITAT DE CRITERIS D’UNA LLICÈNCIA DE TAXI PEL SERVEIS DE 
TRANSPORT URBÀ I INTERURBÀ DE VIATGERS PEL MUNICIPI  DE PERAMOLA.   
4.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’ARRENDAMENT DE BÉNS MUNICIPALS 
PATRIMONIALS – MASSES COMUNES. 
5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
6.- FACTURES I PAGAMENTS. 
7.- INFORMES D’ALCALDIA. 
8.- 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 van ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 5 de setembre de 2011 (núm. 11/2011). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents amb l’esmena següent 
introduïda a petició del regidor Sr. Francesc Lopez Bach: 
 
Dins del punt de l’ordre del dia 2 (RIBALTA I FILLS, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – 
OBRA “URBANITZACIÓ DEL TRAM INICIAL DE LA CARRETERA DE CORTIUDA”), 
paràgraf cinquè, on hi diu: “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.”; hi ha de dir: “ A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia. 
Demana la paraula el regidor Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que l’abeurador que 
estava en el projecte encara no està fet. I, no prenent ningú més 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.” 
 
En virtut d’aquesta esmena, el text de l’acta, de data 5 de setembre de 2011, resta 
rectificat en la forma següent: ”A continuació es sotmet a debat la proposta de 
l’Alcaldia. Demana la paraula el regidor Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que 
l’abeurador que estava en el projecte encara no està fet. I, no prenent ningú més 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”. 
 
2.- APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE LA DESPESA I CER TIFICAT FINAL DE 
L’OBRA REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM DE PERAMOLA . 
 
Atès que l’actuació “Rehabilitació i ampliació d’un tram de la xarxa de clavegueram de 
Peramola”, que ha adequat els serveis municipals a la situació existent abans de 
l’emergència, i amb un pressupost de 45.932,54 €, ha estat executada en la seva 
totalitat amb un cost final de 45.932,54 €. 
 
Atès que l’actuació abans esmentada ha finalitzat en data 6/09/2011, i es pot posar al 
servei públic. 
 
Atès que la factura corresponent a l’actuació a dalt esmentada, detallada en la taula 
adjunta, s’ha incorporat al registre de factures: 



 
Contractista NIF Núm. factura Data Import 
RIBALTA I FILLS, S.A. A25202680 FV-11-00903 21/09/2011 45.932,54 € 
   Total 45.932,54 € 

 
Atès que en el pressupost vigent d’aquest Ajuntament existeix la partida 
pressupostària número 1-612 per portar a terme l’actuació abans esmentada. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde formula a l’Ajuntament en Ple la proposta d’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar el pagament de la factura RIBALTA I FILLS, S.A. (núm. FV-11-
00903), i la despesa de 45.932,54 € per part de l'Ajuntament, de l’actuació 
“Rehabilitació i ampliació d’un tram de la xarxa de clavegueram de Peramola”,  amb 
càrrec a la partida pressupostària número 1-612 del pressupost general de la 
Corporació. 
 
Segon.- Trametre la justificació de l’actuació a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals, a efectes del 
pagament de la subvenció atorgada. 
 
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. 
 
3.- INICI DE L’EXPEDIENT PER A L'ADJUDICACIÓ MITJAN ÇANT PROCEDIMENT 
OBERT AMB PLURALITAT DE CRITERIS D’UNA LLICÈNCIA DE  TAXI PEL 
SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ I INTERURBÀ DE VIATGERS P EL MUNICIPI DE 
PERAMOLA.   
 
Atès que la Comissió Territorial de l’Alt Pirineu i Aran del Consell Català del Taxi, en la 
sessió de 13 de juliol de 2011, va prendre l’acord d’informar favorablement la 
sol·licitud de l’Ajuntament de Peramola per a l’autorització d’una primera llicència de 
taxi de fins a nou places d’aquest municipi.  
 
Atès que en data 15 de juliol de 2011 el cap del Servei Territorial de Transports de 
Lleida va informar favorablement sobre l’atorgament de l’autorització de transport 
interurbà per a la llicència municipal de taxi número 1 de l’Ajuntament de Peramola per 
a un vehicle de fins a nou places de capacitat, inclosa la persona que condueix, i que 
no tingui una antiguitat superior a dos anys des de la data de la primera matriculació.   
 
Atès que de conformitat amb l’article 93.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, la celebració de contractes per part de les 
Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació  motivant la necessitat del contracte als 
termes previstos a l’article 22 de la Llei. 
 
A tal efecte, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per 



satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, deixant-ne constància a la 
documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 
adjudicació. Resultant ser les següents: La llicència municipal de taxi s’adjudicarà pel 
procediment obert amb pluralitat de criteris a fi que tot empresari interessat pugui 
presentar proposicions, de conformitat amb allò disposat als articles 122.2 i 134.1 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde formula a l’Ajuntament en Ple la proposta d’acord següent:  
 
Primer .-  Iniciar l’expedient per l’adjudicació de la llicència municipal de taxi número 1 
de l’Ajuntament de Peramola pel procediment obert amb pluralitat de criteris a fi que 
puguin presentar-se ofertes per qualsevol interessat, quedant exclosa tota negociació 
dels termes del contracte amb els licitadors. 
 
Segon.-  Que informi l’expedient la Secretària Interventora municipal, en virtut d’allò 
disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, i l’article 275.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de 
abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i prepari el 
corresponent plec de condicions. 
 
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. 
 
4.- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’ARRENDAMENT DE BÉNS MUNICIPALS 
PATRIMONIALS – MASSES COMUNES. 
 
Aquest Ajuntament és propietari dels béns immobles patrimonials (masses comunes), 
detallats en la taula adjunta, provinents de terres sobrants en el procés de 
concentració parcel·lària de la zona regable dels termes municipals de Peramola i 
Bassella, els quals estan actualment desocupats, sense ús i sense produir renda. 
 

POLÍGON FINCA SUPERFÍCIE 
501 20 0,2217 
502 11 0,3692 
502 36 0,6912 
503 5 0,9041 
505 22 1,3597 

 
 
Els Ajuntaments tenen l’obligació d’administrar el seu patrimoni d’acord amb els 
criteris de màxima rendibilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i mercantil, 
d’acord amb l’article 203 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
La forma normal d’administrar un bé immoble de les característiques de l’indicat és el 
seu arrendament, per tal d’obtenir-ne una renda que no només cobreixi les seves 
despeses de manteniment, sinó que doni una renda addicional al propietari. 
 



Atès que, per tal de concertar el corresponent arrendament, es fa necessària la 
tramitació de l’oportú expedient en el que, a més d’acreditar-se el caràcter patrimonial 
del bé i al seva valoració tècnica, en resulti l’oportunitat o conveniència de concertar el 
contracte, així com la determinació de l’arrendatari i de les condicions de 
l’arrendament mitjançant el procediment selectiu oportú, que s’atindrà a les normes 
reguladores de la contractació administrativa. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que a dia d’avui amb les masses comunes hi ha 
bastants problemes per ocupació perquè hi ha gent que les fa servir, sigui per cultivar, 
sigui per posar-hi fems, per posar-hi pedres, per posar-hi terra si fan alguna obra, i 
llavors hi ha molta gent que venen aquí a l’Ajuntament a queixar-se perquè es fan 
servir, ja que es crea una mica de greuge comparatiu que faci servir una persona una 
massa comuna, i un altra no la faci servir . Afegeix que ells creuen que l’arrendament 
aquest, si es fa, ha d’ésser un contracte curt, i que si en un moment donat 
l’Ajuntament necessita aquest terreny, pel que sigui, doncs amb el temps que s’estipuli 
pugui tornar a l’Ajuntament.  
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde formula a l’Ajuntament en Ple la proposta d’acord següent:  
 
Primer.-  INCOAR expedient per a l’arrendament dels béns immobles patrimonials 
(masses comunes), detallats en la taula següent: 
 

POLÍGON FINCA SUPERFÍCIE 
501 20 0,2217 
502 11 0,3692 
502 36 0,6912 
503 5 0,9041 
505 22 1,3597 

 
Segon.-  DISPOSAR que per part de tècnic competent s’emeti una valoració tècnica 
dels béns immobles patrimonials (masses comunes) detallats a la taula de l’apartat 
primer. 
 
Tercer.-  DISPOSAR que secretaria – intervenció emeti informe sobre l’oportunitat o 
conveniència de l’arrendament i el caràcter patrimonial del bé, i prepari el 
corresponent plec de condicions. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia. Demana la paraula regidor 
Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que de moment n’hi ha tres de llaurades per 
sembrar i una ocupada des de divendres. L’Alcalde li respon que és per aquests 
problemes que avui es comença l’expedient per poder-les arrendar. Reprèn la paraula 
el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que aquí hi haurà d’haver unes normes molt 
clares sobretot en el tema de qui té dret a arrendar aquestes masses, el fet de què 
sigui un veí en aquest cas creu que no té que ser prioritari, perquè és una cosa 
pública, i creu que tothom qui hagi participat en la concentració té que tenir les 
mateixes oportunitats, ja sigui a sobre tancat o com sigui. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
respon que segurament el procediment serà per subhasta. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i pregunta que per quin motiu no s’hi han posat 
totes. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no s’hi han posat totes perquè l’Ajuntament  



se’n guarda alguna com la finca 28 del polígon 502 per posar una bàscula per tràilers, 
i que s’està amb converses amb el Departament d’Agricultura per aquest tema. També 
seria el cas de la finca 1 del polígon 505 que tampoc si posaria per què tot això que 
tenim aquí a la Carretera de la brossa, i tot això que tenim aquí a l’entrar aquí a 
Peramola es veu sempre es diu de canviar-ho cap allà.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que potser en alguna 
d’aquestes finques petites si podria plantar arbres, ja que no n’hi ha cap d’arbre en 
tota la concentració. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i diu que potser s’hauria de fer una consulta a un 
enginyer agrònom per veure quina és l’opció millor per l’Ajuntament arrendar-ho o fer 
una plantació d’arbres o d’un altra cosa, per exemple. El Sr. Tordesillas afegeix que ell 
en el tema arrendament hi veu alguns problemes que ens podrien venir a la llarga, pel 
que ha sentit de vegades dels els camps que estan arrendats, per exemple, que si un 
té uns camps propis i uns d’arrendats potser, sense mala fe, tira més els abocaments 
de purins, i coses d’aquestes, als que té arrendats que no en els seus. I, que desprès 
l’Ajuntament allò no ho pugui fer servir per rés. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i opina que ell no creu que puguin venir els problemes 
per aquest costat, perquè el que tira purins, en un moment donat potser no sap on 
posar-los, però el que li interessa, en principi, es repartir-los per les finques que té per 
treure més producció. El Sr. Angrill afegeix que ell l’únic problema que hi veu és que 
moltes d’aquestes parcel·les són molt petites, i, que si no les agafa un veí, allò és 
bastant ridícul cultivar-ho perquè un cop has fet les enteres ja no t’hi queda parcel·la. 
Ara si és un veí li sembla que és més factible de cultivar-ho.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el tema d’arrendar-ho no és un tema de 
recaptació, si no que bàsicament és per solucionar el problema de què la gent les 
ocupa.    
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que si la gent que s’ha 
avisat ha dit alguna cosa. L’Alcalde li respon que no, que han continuat igual. 
 
Acte seguit 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.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm. 41 de l’any 2011 que 
restava pendent de ser retut al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 41/2011, de data 28 de setembre de 2011, de 

convocatòria de Ple ordinari pel dia 3 d’octubre de 2011. 
 
 
 



6.- 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. 

705971, 705980, 706701, 555154, 
571998, 397190, 555155, 742437, 
742544, 742545, 738140, 746058, 
744541, 

2.518,02 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 323585, 304136, 304137, 304135 206,60 € 

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 668109 21,24 € 
CORREUS TIQUETS SETEMBRE 66,11 € 
SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 57548 32,14 € 
P.S. APLICLOR, S.A.U. 7767 

234,70 € 

ESTACIÓ SERVEI OLIANA - BARS 
CAMPI, S.L. 101366 26,66 € 

ENTITAT AUTÒNOMA DIARI OFICIAL 
PUBLICACIONS 

299089, 299090 (PUBLICACIÓ 
ANUNCIS) 220,61 € 

CALEFACCIONS MARTÍ DOS FACTURES JOVENT 529,87 € 
MARIA ARNAU ORRIT NETEJA SETEMBRE 272,70 € 

CRISTINA ORRIT GOMEZ NETEJA AGOST I SETEMBRE 216,74 € 

FONDA LA MASIA - NÚRIA GUÀRDIA 
VIGATÀ 3151, 3152 2.480,76 € 

FRANCISCA MUÑOZ - CASINO FRA FESTA MAJOR I ST. 
MIQUEL 600,00 € 

CREU ROJA EL SOLSONÈS FRA AMBULÀNCIA 
CASTELLERS 222,80 € 

MRW 40775, PORTS DEPT 
GOVERNACIÓ 

51,11 € 

CONSELL COMARCAL ALT URGELL 
20110866, 20110966 - CÒPIES 
PLÀNOLS I CINEMA A LA 
FRESCA 

194,70 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL SETEMBRE 30,00 € 

 TOTAL 7.924,76 € 

 
 
7.- 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 12.643,78 €. 
 
- Que hi ha hora demanada a la Confederació, juntament amb els Ajuntaments 

de Bassella i Oliana, tot i que encara no els hi han donat el dia, per aconseguir   
més finançament per acabar l’obra del primari del reg.  

 
- Que va parlar amb la Directora General de Madrid i amb el Cap de Gabinet del 

Sr. Puxeu, i encara no han dit rés, perquè no saben si hi haurà pressupost. 
 

- Que el dia 13 d’octubre es farà a Lleida una reunió amb la Direcció General de 
Desenvolupament Rural i amb membres de l’Ajuntament i dels regants. 

 
- Que gairebé s’ha acabat l’obra de les Escales del Casino, només hi falta un 

monòlit de pedra que farà de font i l’aigua baixarà per la canal. 
 

- Que hi ha un informe sobre l’Escola. I que fa uns dies va venir TV3 per cobrir tot 
el tema de l’Escola. Que van començar 12 nens i ara en són 15. Que a partir 
d’aquí li va trucar el Director Provincial de Lleida dient que ja havia signat la 
licitació per tirar l’Escola a terra, i que llavors ell li vaig dir que l’Escola no es 
tirava a terra si no li deien quan feien la nova. Desprès va anar a visitar-lo per 
parlar del tema i com a resultat Ensenyament està redactant un projecte bàsic 
d’arranjament de l’Escola que hi ha ara. En principi, un cop estigui acabat el 
projecte es posaran mans a l’obra. 

 
- Que ara començaran l’obra del Castell, i que l’altre dia va venir l’arquitecte de 

Cultura de Lleida. L’Alcalde Sr. Pallarès donat que el Sr. Francesc Lopez Bach 
va ser qui va acompanyar dit arquitecte li dóna la paraula. El Sr. Francesc Lopez 
Bach informa que l’arquitecte de Cultura li va comentar que l’obra anava molt 
retardada, i que tinguessin en compte els terminis per la justificació. 

 
- Que s’està treballant a Santa Llúcia per tal d’acabar de col·locar la pedra a terra 

darrera l’Església. 
 

- Que el dia 13 de desembre festivitat de Santa Llúcia vindrà el Subdelegat del 
Govern de Lleida per tal de visitar les obres del Pla Zapatero. Al matí anirà a 
missa a Santa Llúcia, desprès anirà a veure el Carrer Carretera de Cortiuda, i 
quan es comenci a fer fosc anirà a veure l’Enllumenat de Nuncarga. Que s’ha 
d’acabar de confeccionar el programa i que ja els convidarà per si hi volen anar. 

 
- Que l’altre dia va tenir aquí a l’Ajuntament una reunió amb el Comitè d’empresa 

de Truites del Segre bàsicament perquè no s’acaben d’entendre amb l’empresa 
pel tema del tancament. 

 
- Que l’altre dia és va fer la Junta nova de la Mancomunitat Intermunicipal per a la 

Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional. L’Alcalde Sr. Pallarès donat que el 
Sr. Bonet és el representant municipal en dita Mancomunitat li  dóna la paraula. 



El Sr. Bonet exposa que es va elegir President el Sr. Joaquim Pascuet del 
municipi de Bassella, i que seran Vicepresidents tots els Alcaldes dels municipis 
que formen part de la Mancomunitat. També va comentar que els deutes són 
per un import d’uns 900.000 €. Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i 
pregunta si han canviat el Gerent. El Sr. Bonet li respon que no. L’Alcalde Sr. 
Pallarès informa que des de que la Mancomunitat s’ha quedat tota la maquinària 
s’han estalviat 20.000 €, que el Gerent portava un estudi de què es pot estalviar 
uns 120.000 € a l’any, i que s’ha preparat un Pla d’estalvi per tal de què amb 
uns 10 anys es pugui eixugar el deute. 

 
- Que han posat una tanca en una finca de la concentració parcel·lària dient que 

era finca privada. Aquest tema és un tema que no ve d’ara, és un tema de fa 
uns tres anys i és tracta de què una Senyora diu que li manquen uns metres pel 
tema de la concentració. Aquesta Senyora s’ha mogut per Agricultura, per tota 
la gent que va portar la concentració, i amb l’empresa que estava treballant 
aquí, per tal que li solucionin el tema, en principi diu que li van prometre que si 
no li podien donar els metres que li faltaven li omplirien un tros que hi ha sota la 
seva finca, però no ho han fet. Per aquest motiu aquesta Senyora el que vol és 
una massa comuna, però l’Ajuntament no li pot donar. Divendres passat 
aquesta Senyora va trucar a l’Ajuntament i va dir que tancaria la finca i que la 
sembraria. L’Ajuntament no l’ha tancat, ni ha donat permís per tancar-la, i 
tampoc sabem si ha estat aquesta Senyora la que l’ha tancat. Afegeix que des 
de l’Ajuntament es mirarà de solucionar el problema. 

 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i en quan a això de les masses comunes, 
comenta que ell té entès que són per si hi ha algun error a la concentració parcel·lària, 
no és una cosa que es deixi a l’Ajuntament perquè sí. Afegeix que suposa que es 
deixen tècnicament  per si hi ha algun tipus d’error i suposa que si hagués reclamat en 
el seu temps alguna cosa serveixen precisament per això, ja que un possible error 
sempre hi pot haver. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que sempre són per això sempre 
abans de quan les donen a l’Ajuntament, quan ja hi ha les escriptures ja no, ells se les 
guarden per si desprès no quadra alguna cosa, per exemple, si a aquesta Senyora 
abans de fer les escriptures li haguessin donat. El Sr. Tordesillas diu que ell si es 
considera un error sí, però que dir que s’ha fet malament la concentració parcel·lària  li 
ha sonat molt fort.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Tordesillas i comenta que ha sentit que l’Ajuntament estava 
fent un projecte bàsic de l’Escola, i pregunta que qui l’està redactant. L’Alcalde li 
respon que el Sr. Carles Pubill. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que té un tema per aclarir pel 
que fa a la Comissió Especial de Comptes, per què diu que s’ha informat i que pel que 
posa a la llei la Comissió de Comptes té que emetre un informe, i aquest informe s’ha 
d’exposar al públic amb els vots particulars de les persones. Ell diu que pel que s’ha 
informat tothom li diu que la Comissió de Comptes és per aprovar això, i s’exposa per 



passar-ho al Ple, i aquí hi posa la Comissió  Especial de Comptes dictamina 
favorablement, i això suposa que ell vota favorablement. La secretària Sra. Solsona li 
sol·licita que segueixi llegint l’acta de la Comissió Especial de Comptes, per veure el 
que dictamina favorablement. El Sr. Francesc Lopez Bach llegeix part del punt primer 
del dictamen que literalment diu: “Sotmetre al Ple de la Corporació l’aprovació del 
compte general del municipi de Peramola de l’exercici 2010”, i comenta que no sap 
que vol dir exactament. La secretària li respon que ell no aprova en aquell dictamen 
els comptes si no que dictamina favorablement elevar els comptes al Ple i posar-los a 
informació pública. El Sr. Francesc Lopez Bach es remet a la llei d’hisendes locals i 
exposa que allà hi diu que la Comissió Especial de Comptes ha d’emetre informe, i ell 
entén que s’ha d’emetre un informe. La secretaria Sra. Solsona li respon que l’informe 
és el que consta a l’expedient, que és l’informe de secretària-intervenció. La Sra. 
Solsona afegeix que no entén el que vol dir, que potser no entén la pregunta. El Sr. 
Francesc Lopez Bach diu que el que vol dir és el fet que la Comissió de Comptes 
segons l’article 104 ha d’emetre un informe amb els vots particulars i les esmenes 
presentades juntament amb el compte general de la Corporació. La Sra. Solsona li 
respon que si ell hagués fet un vot particular o una esmena s’hagués fet consta allà. El 
Sr. Francesc Lopez Bach li diu que és això el que li volia dir, ja que ell va comentar 
que ell no estava d’acord amb algunes coses, i que la secretària li va comentar que 
l’acta només era per exposar-ho públicament. La secretària Sra. Solsona li respon que 
li va dir que es dictaminava elevar els comptes al Ple i posar-los a informació pública. 
El Sr. Francesc Lopez Bach pregunta que si ell volia fer alguna esmena l’havia de fer 
llavors. La secretaria Sra. Solsona li respon, que en el termini d’informació pública el 
públic en general podrà fer al·legacions o reclamacions, i que en el plenari que es 
presentin els comptes per ser aprovats o no, ell pel fet de ser regidor podrà motivar el 
sentit del seu vot, dir jo ho aprovo, o jo no ho aprovo, per exemple, jo no ho aprovo per 
què no estic d’acord amb les factures aquestes, és a dir, llavors podrà dir si ho aprova 
o si no ho aprova.  El Sr. Francesc Lopez Bach comenta que segons la Llei les 
esmenes presentades juntament amb el compte general de la Corporació han d’ésser 
objecte d’informació pública. La secretària Sra. Solsona li exposa que ell no en va 
presentar cap d’esmena, i que ell quan va mirar els comptes podia haver fet esmenes 
però que no en va fer, ni en va presentar cap per escrit. El Sr. Francesc Lopez Bach 
contesta que ell venia amb aquesta intenció però que al dir-li que només era per 
exposar-ho al públic, no ho va fer, afegeix a més que ell no estava d’acord amb 
segons quines coses i que les hauria fet allà les esmenes al moment de l’acta. La 
secretària li diu que encara no s’han aprovat els comptes  i que ell encara les pot fer 
fins que no estigui aprovat. El Sr. Francesc Lopez Bach li diu que ja ho sap però que si 
hi va anar va ser per alguna cosa.  La secretària Sra. Solsona li comenta que la 
pròxima vegada hi vagi amb els vots particulars i les esmenes, i que ella els hi 
apuntarà i ja està que no hi ha problema. La secretària Sra. Solsona diu que estan a 
informació pública per què la gent ho pugui mirar i presentar reclamacions dins el 
termini que són 15 dies més 8. 
  
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:00 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


