
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 16 D’ABRIL DE 
2012 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  4/2012 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  16 d’abril de 2012 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:20 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva  
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve  
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Fermí Tordesillas Casals  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER A LA CON STITUCIÓ I APORTACIÓ A LA 
BOSSA D’URGÈNCIES SOCIALS.  
4.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“ARRANJAMENT XARXA CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D'AIGUA  POTABLE AL 
CARRER CAPELLA (PERAMOLA)”. 
5.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “ PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA 
CAPELLA DE PERAMOLA ”. 
6.- EXP. 23/2010: SR. RAUL ANDREU VIVES – CAL RUL. CADUCITAT  DE L’EXPEDIENT. 
7.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L PRESSUPOST ANY 2011.  
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 



9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ INICIAL CERTIFICADA D’OBLIGACIONS 
PENDENTS DE PAGAMENT (DINS DE L’ÀMBIT OBJECTIU DEL RDL 4/2012 I DEL RDL 
7/2012) REMESA AL MHAP.  
10.- FACTURES I PAGAMENTS. 
11.- INFORMES D’ALCALDIA. 
12.- 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.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el passat dilluns dia 2 
d’abril de 2012. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 16 d’abril 
de 2012, donat que estàvem pendents de la redacció del Text Refós del Planejament 
per incloure-ho a l’ordre del dia, però no s’ha pogut presentar perquè encara no està 
fet.   
 
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions del Sr. Alcalde, 
s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda per unanimitat dels membres 
presents continuar amb el mateix. 
 
 
2.- 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 5 de març de 2012 (núm. 3/2012). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER A LA CON STITUCIÓ I 
APORTACIÓ A LA BOSSA D’URGÈNCIES SOCIALS.  
 
Davant de la situació de crisi econòmica general i la seva afectació directa a famílies 
de la comarca, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va crear la primera bossa 
extraordinària d’ajuts socials per acord del Ple de data 30 de juliol de 2009. 
 



Per a l’implementació d’aquesta, cada any s’ha anat aprovant un Conveni amb els 
ajuntaments de la comarca per assolir una major dotació, a excepció de l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell que ja compta amb una bossa específica per atendre aquestes 
necessitats. L’actual conveni ha estat vigent fins el 31 de desembre de 2011.   
 
Per a l’any 2012 es valora com a necessària la continuïtat d’aquesta bossa per poder 
atendre necessitats socials a partir d’un estudi individualitzat, valorant la situació 
concreta i elaborant un pla de millora específic i concret per a cadascun dels possibles 
beneficiaris. 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja compta amb una bossa específica per atendre 
aquestes necessitats. 
 
Per a la resta d’ajuntaments es proposa la creació d’una bossa amb dotació 
pressupostària de 15.000 € per part del Consell Comarcal i de 5.000 € entre la resta 
dels ajuntaments de la comarca signataris del conveni. 
 
Vist el Conveni per a la constitució i aportació a la Bossa d’Urgències Socials aprovat 
pel Ple del Consell Comarcal de data 16 de febrer de 2012. 
 
Per tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  APROVAR el Conveni per a la constitució i aportació a la Bossa d’Urgències 
Socials, amb subjecció al text de la proposta que consta a l’expedient. 
  
Segon.  APORTAR 213,36 € a la bossa solidària per urgències socials, un cop signat  
el conveni aprovat en l’apartat primer i abans de l’1 de desembre d’enguany un cop 
rebuda la liquidació per fer l’aportació al fons. 
 
Tercer.  FACULTAR a l’Alcalde per a signar 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 al Conveni. 
 
 
4.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“ARRANJAMENT XARXA CLAVEGUERAM I ABASTAMENT D'AIGUA  POTABLE AL 
CARRER CAPELLA (PERAMOLA)”. 
 
Es proposa l'adjudicació del contracte per a l'execució de l'obra titulada “Arranjament 
xarxa clavegueram i abastament d'aigua potable al Carrer Capella (Peramola)”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de vuit 
mil quatre-cents setanta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims (8.479,48 €), IVA 18% 
inclòs. 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 



econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a 
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

RIBALTA I FILLS, S.A. 7.186,00 € + 1.293,48 € (18% d’IVA) = 8.479,48 € (IVA inclòs) 

 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si hauran de pagar alguna 
cosa els veïns per la connexió del Clavegueram. L’Alcalde diu que ell té el preu, del 
que costa la connexió del seu domicili a la xarxa, de tots. Afegeix, que la gent que van 
ajudar al Carrer com és el Manolo, el Borda, i això, en principi no se’ls hi ha passat la 
liquidació, i aquest és un tema que hem de parlar, però a tots els altres se’ls hi ha 
passat, i ja ha pagat tothom. 
 
Debatut l’assumpte, i d'acord amb el que disposen l'article 111 i 138.3 del Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic; l’article 72 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases del règim local, i el 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, el Ple Municipal per 
unanimitat dels membres presents ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“Arranjament xarxa clavegueram i abastament d'aigua potable al Carrer Capella 
(Peramola)”, amb un pressupost  de vuit mil quatre-cents setanta-nou euros amb 
quaranta-vuit cèntims (8.479,48 €), IVA 18% inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, 
S.A., amb CIF A-25202680, per un import de 8.479,48 € (IVA 18% inclòs), d’acord 
amb la seva oferta, amb el següent desglossament: 
 

 
, i un termini d’execució de UN (1) mes a partir de la signatura del contracte. 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 8.479,48 € amb càrrec a la partida número 1/619 del 
pressupost de l'exercici 2012.  
 

 Preu sense IVA 
(pressupost execució material + despeses 
generals + benefici industrial) 
 

7.186,00 € 
 

(1) 

Tipus 
IVA 
(18 %) 
 

Import IVA 1.293,48 € (2) 

 Preu del contracte 8.479,48 € (1) + (2) 



Tercer.-  Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Josep Coma  i Solé, 
amb títol professional d’Arquitecte. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari i al director facultatiu de l’obra. 
 
Cinquè.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
 
5.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “ PAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER DE LA CAPELLA DE PERAMOLA ”. 
 
Formulada pel tècnic Sr. Josep Coma i Solé la certificació d’obra núm. 1 i única de 
l’actuació “PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA CAPELLA DE PERAMOLA”,  per 
un import de 17.534,80 € (IVA inclòs). 
 
Vista la factura núm. FV-12-00263 de data 11 d’abril de 2012 presentada per 
l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., corresponent a treballs realitzats en l’obra 
“PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA CAPELLA DE PERAMOLA” l’import de la qual 
ascendeix a 17.534,80 € (IVA inclòs) i corresponent a la certificació núm. 1 i única 
d’aquesta obra. 
 
Per Decret de la presidència de la Diputació de Lleida número 4673, de 27 de 
desembre de 2011, es va atorgar a l’Ajuntament de Peramola la concessió d’una 
subvenció per import de 15.000 € per atendre les despeses de “PAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER DE LA CAPELLA DE PERAMOLA”, expedient núm. 201102373. 
 
El Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l'actuació “PAVIMENTACIÓ DEL 
CARRER DE LA CAPELLA DE PERAMOLA”,  l'import de la qual ascendeix a 
17.534,80 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Aprovar el pagament de la factura RIBALTA I FILLS, S.A.. (núm. FV-12-
00263), i la despesa de 17.534,80 € (IVA inclòs) per part de l'Ajuntament amb càrrec a 
la partida 1-619 del pressupost general de la Corporació de l’any 2012. 
 
Tercer.-  ACCEPTAR l’ajut de la Diputació de Lleida per import de 15.000 € per a 
l’actuació  “PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA CAPELLA DE PERAMOLA” que ha 
tingut un cost total de 17.534,80€. 
 
Quart.-  Trametre la certificació aprovada en l’apartat primer a la Diputació de Lleida a 
efectes del pagament de la subvenció atorgada. 
 
 
6.- EXP. 23/2010: SR. RAUL ANDREU VIVES – CAL RUL. CADUCITAT  DE 
L’EXPEDIENT. 
 



Vista la petició formulada pel  Sr. Raul Andreu Vives que sol·licita llicència d’obres a 
l’Ajuntament de Peramola per a “Obrir una petita finestra”, al Carrer les Avellanes, 
d’aquest municipi, presentada en data 9 d’agost de 2010 (R.E. núm. 449), i que ha 
estat tramitada per secretaria amb l’expedient número 23/2010. 
 
Atès que el Sr. Raul Andreu Vives va manifestar que en aquest moment no volia dur a 
terme l’obra esmentada. 
 
Per això, el Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Declarar la caducitat  de l’expedient de llicència d’obres número 23/2010, 
promogut pel Sr. Raul Andreu Vives per a “Obrir una petita finestra”, al Carrer les 
Avellanes d’aquest municipi, pels motius esmentats. 
 
Segon.-  Acordar l’arxiu de les actuacions. 
 
 
7.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L PRESSUPOST 
ANY 2011.  
 
Es dóna compte al Ple que per Decret de l'Alcaldia núm. 13/2012, de data 21 de març 
de 2012, s’ha aprovat la liquidació del pressupost de l'exercici 2011, següent: 
 
“ANTECEDENTS  
1.  Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2011 essent a 31 
de desembre de 2011, el següent resultat: 
 
Pressupost de despeses exercici en curs : 
 
- Pressupost inicial ....................................................................     547.178,59 
- Modificacions de despeses ..........................................................           0,00 
- Pressupost definitiu ...................................................................   547.178,59 
- Despeses compromeses ............................................................    388.004,57 
- Obligacions reconegudes ...........................................................    388.004,57 
- Pagaments realitzats ................................................................... 235.881,38 
- Obligacions pendents de pagament ............................................ 152.123,19 
 
Pressupost d’ingressos exercici en curs : 
 
- Pressupost inicial ....................................................................       547.178,59 
- Modificacions d’ingressos ...........................................................              0,00 
- Pressupost definitiu .....................................................................    547.178,59 
- Drets reconeguts  .......................................................................    397.921,93 
- Drets anul·lats ............................................................................               0,00 
- Drets cancel·lats........................................................................           0,00 
- Recaptació neta .................................................................... ....    235.347,91 
- Drets pendents de cobrament ........................................... ........   162.574,02 
 
Resultat pressupostari : 



 
1.- Drets reconeguts nets.................................................................     397.921,93 
2.- Obligacions reconegudes netes ..................................................    388.004,57 
3.- Resultat pressupostari .......................................................... .....        9.917,36 
4.-  Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria...........               0,00 
5.- Resultat  pressupostari ajustat ............................................... ...         9.917,36 
 
Estat de romanent de crèdit : 
 
1.- Pressupost definitiu .................................................................      547.178,59 
2.- Obligacions reconegudes netes .............................................       388.004,57 
3.- Romanent de crèdit disponible..................................................     159.174,02 
4.- Romanent de crèdit retingut.......................................................               0,00 
5.- Romanent de crèdit autoritzat............ .......................................               0,00 
6.- Romanent de crèdit comp.  ........................................................              0,00 
7.- Total romanent de crèdit ...........................................................     159.174,02 
 
Estat tresoreria : 
 
1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris .................    460.290,60 
2.- Existències finals ......................................................................        15.616,87 
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris ................    458.816,10 
4.- Existències inicials ....................................................................        17.091,37 
 
Estat romanent de tresoreria:  
 
1.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI...........   207.856,71 
2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI ..........   242.926,40 
3.- (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI .................     15.616,87 
4.- (-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTADA A DESPESES AMB 

FINANÇAMENT FINALISTA  ...............................................................                 0,00 
5.- (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT..............................................          3.596,99 
6.-ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS ............      -23.049,81 
 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  .............................................        -23.049,81 
 

 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 



• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 
de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

 
4. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
5. Per la  secretària interventora s’han emès els corresponents informes d’acord amb 
l'art. 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Ateses les disposicions vigents en matèria d’hisendes locals i en ús de les atribucions 
que hem confereix la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer . -Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011 que inclou tota la 
documentació, estats i justificants. 
 
Segon . – Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a Lleida.” 
 
 
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 8 a 17 de l’any 
2012 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 8/2012, de data 7 de març de 2012, d’inici de l’expedient 

de liquidació del pressupost de l’exercici 2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 9/2012, de data 13 de març de 2012, d’aprovació de 

memòria valorada i sol·licitud de subvenció al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 10/2012, de data 21 de març de 2012, d’aprovació de 
memòria valorada i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 11/2012, de data 21 de març de 2012, d’aprovació de 
pressupost i sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 12/2012, de data 21 de març de 2012, d’adhesió al Pla 
d’Assistència Financera Local de la Diputació de Lleida. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 13/2012, de data 21 de març de 2012, d’aprovació de la 
liquidació del pressupost any 2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 14/2012, de data 28 de març de 2012, d’autorització 
d’activitat a Moto Club Segre secció BTT Ponts. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 15/2012, de data 29 de març de 2012, de resolució del 



recurs de reposició interposat per Corpimo S.A.. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 16/2012, de data 10 d’abril de 2012, d’acceptació d’ajut 

de la Diputació de Lleida per Equipament Consultoris i aprovació de factura.  
- Decret de l’Alcaldia núm. 17/2012, de data 11 d’abril de 2012, de convocatòria de 

Ple ordinari pel dia 16 d’abril de 2012. 
 
 
9.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ INICIAL CERTIFICADA D’OBLIGACIONS 
PENDENTS DE PAGAMENT (DINS DE L’ÀMBIT OBJECTIU DEL RDL 4/2012 I DEL 
RDL 7/2012) REMESA AL MHAP.  
 
L’Alcalde dóna compte de la relació inicial certificada d’obligacions pendents de 
pagament (dins l’àmbit objectiu del RDL 4/2012 i del RDL 7/2012) remesa al MHAP, i 
que és la seguent: 
 
NOM CIF ADREÇA FRA DATA  IMPORT  

ANTONI COLL I TOMÀS 41077258V CINTO VERDAGUER, 13 1396 22/07/2011        686,84 €  

AUTOCARS VILABETRIU 
SL B25022914 

CR DE LLEIDA 5, 25794 
- ORGANYÀ 2011931 23/12/2011        500,00 €  

CARLES ESPUÑES I 
CASAS 78151073V 

CTRA DE TORÀ 27, 1R, 
2A, 25280-SOLSONA 6/011 28/11/2011        206,00 €  

CONSELL COMARCAL 
ALT URGELL P7500006G PS JOAN BRUDIEU 16 1459 31/12/2008  24.930,00 €  

CONSELL COMARCAL 
ALT URGELL P7500006G PS JOAN BRUDIEU 16 20101182 31/12/2010    9.381,98 €  

CONSORCI ALT URGELL 
GESTIÓ DEL MEDI 
AMBIENT P2500064G PS JOAN BRUDIEU 15 2011034 09/11/2011        873,17 €  

EDITORIAL GAVARRES, 
S.L. B17947011 

GERMÀ AGUSTÍ 1, 
17244 - CASSÀ DE LA 
SELVA 11492 30/11/2011        104,00 €  

FRANCESC VILA 
PERELLA 41072885Z BALMES, 8 11-156 29/08/2011    4.791,98 €  

JOAN GARRIGA 
ENGINYER AGRÒNOM SL B25511353 

PLAÇA MAJOR 9-2B - 
25280-SOLSONA 78 22/04/2010          92,80 €  

JOAN GARRIGA 
ENGINYER AGRÒNOM SL B25511353 

PLAÇA MAJOR 9-2B - 
25280-SOLSONA 201 01/12/2011        590,00 €  

MARTÍ MORTÉS I FELIU 41071785H AVDA SOLSONÈS, 8  9010 20/12/2011            5,99 €  

MATERIALS PER LA 
CONSTRUCCIÓ JORDI 
VILAR, S.L. B25423302 

CTRA MANRESA, 115 - 
25280-SOLSONA 11004313 31/10/2011        616,43 €  

MOBLES LLOBET S.L. B25322553 
CTRA AGRAMUNT, 45 
25730 -ARTESA 414 31/12/2011        711,54 €  

PERE VILAGINES SALA 78148255M 
PLAÇA REGUERETA, 
10 2583 02/12/2011        592,52 €  

RIBALTA I FILLS S.A. A25202680 JOSEP ESCALER, 7 520 30/06/2010  66.786,29 €  



RIBALTA I FILLS S.A. A25202680 JOSEP ESCALER, 7 903 21/09/2011  45.932,54 €  

RIBALTA I FILLS S.A. A25202680 JOSEP ESCALER, 7 1133 16/11/2011  25.263,16 €  

RIBALTA I FILLS S.A. A25202680 JOSEP ESCALER, 7 1134 16/11/2011  27.303,60 €  

URBEG, S.L. B25496449 
PÇ CARME 12, 3R, 2A - 
25700 - LA SEU 61/11 01/07/2011    1.666,80 €  

       211.035,64 €  
 
 
10.- 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. 

847288, 850739, 847433, 046550, 
046551, 900638, 005440, 975001, 
975083, 975082, 971832, 977419, 
976409, 000265, 000282, 000278, 
000276, 000277, 000280, 000271, 
000272, 000274, 000270, 000269, 
000266, 000267, 000263, 274141, 
244507, 244508, 333283 

4.375,14 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 308856, 328313, 308854, 308855 234,08 € 

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 794152 21,24 € 
CORREUS TIQUETS MES DE MARÇ 48,60 € 
TASHIA, TRACTAMENTS DE L'AIGUA 120676 230,22 € 

TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ,S .L. 1201381 1.255,72 € 

RIBALTA I FILLS, S.A. 160 57,82 € 
ESTACIÓ DE SERVEI BARS CAMPI, 
S.L. 

395, 516,  
62,14 € 

MONFISCAL SLP GESTORIA 1R TRIMESTRE 662,18 € 
ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA MARÇ 147,00 € 
JOSEP COMA I SOLÉ ARQUITECTE 1R TRIMESTRE 509,85 € 
PELLICER INFORMÀTICA, S.L. 627 38,18 € 
FEDERACIÓ CATALANA MUNICIPIS QUOTA 2012 74,46 € 
AUGEMA 1R SEMESTRE 2012 878,09 € 

SALVADOR GRIFELL I PONS 1333 48,98 € 

MARTÍ MORTÉS I FELIU 9289 30,40 € 

MECAR-REIXÀ S.L. 1200078 1.070,51 € 

ANTONI COLL I TOMÀS 1415 471,03 € 

AGÈNCIA CATALANA CERTIFICACIÓ 070520, 080025 75,00 € 



FRANCISCA MUÑOZ LLOGUER CASINO FEBRER I 
MARÇ 500,00 € 

JOSEP ORRIT CAPDEVILA TREURE TERRA CAPELLA 
ROSER 359,00 € 

ALBERT ORTONOBES PASSAR CULTIVADOR 73,50 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL MARÇ 30,00 € 

   
 TOTAL  = 11.253,14 € 
 
 
11.- 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 3.589,04 €. 

- Que va demanar hora al nou President de la Confederació com a Ajuntament de 
Peramola pel tema bàsicament dels reg, i que quan hi hagi hora ja ho dirà. 
Afegeix que si els hi donen hora seria important que hi anessin el màxim 
nombre de representants de l’Ajuntament. 

- Que hi ha 19 matrícules de nens pel curs proper per l’Escola. Com ja vàrem 
parlar no hi ha partida a Ensenyament per arranjar l’Escola. Que el divendres 
vinent vindrà l’arquitecte per mirar que s’ha de fer per entrar a l’Escola sense 
perill, perquè 19 nens és impossible que els tinguem aquí a l’Ajuntament. Quan 
tinguem això es farà una reunió amb el Sr.Josep Bonet, regidor delegat 
d’ensenyament,  i amb els pares que hi ha aquest any i amb els que venen l’any 
vinent. Perquè, en principi, segons l’arquitecte sembla que n’hi hauria prou 
tapant l’escletxa i ficant 2 bigues de ferro. 

- Que la Núria del Consorci Segre Rialb que ve aquí dos dies al mes, ha anat 
treballant amb diferents temes, un era bàsicament de fer un follet de Peramola, 
no només turístic, si no dels orígens, i tot això. Es va cridar a tots els que tenen 
negoci aquí al municipi (turisme, embotits, formatges, coca, ...) per explicar-los-
hi tot aquest tema per què quan tinguem el pressupost per mirar com s’hauria 
de subvencionar. En principi, tota aquesta gent està interessada però està 
esperant el pressupost i el que hauria de pagar cadascú.   

- Que cada any hi ha una Escola  que crea els Premis Alimara de material de 
promoció turística, i que aquest any donaran un premi al Consorci Segre Rialb 
per la Campanya "8 raons per gaudir de Rialb", l’acte de lliurament i festa tindrà 
lloc, aquest dijous, a les 8 de la nit, a l’Hotel Alimara de Barcelona. Que hi estan 
convidats tots els que hi puguin anar, donaran el premi i després hi haurà un 
aperitiu.  

- Que s’ha netejat el camp de futbol el màxim que s’ha pogut, i que encara falta 
treure coses grosses com dos pals de llum molts grans que hi ha. 

- Que van arribar les escriptures de les masses comunes. 
- Que dijous vinent ve el Director General de Medi Natural, primer anirà a veure el 

tema de la tòfona a Baronia de Rialb,  i després vindrà aquí pel tema de la caça. 
Afegeix que seria important que hi anés algú més del Consistori, i també algun 



representant dels caçadors. 
- Que s’han començat les obres a l’abeurador, i que avui ha vingut el Ribalta per 

fer el pressupost per veure quan puja, a més, comenta que llavors es passarà 
una part a la propietat de la casa del costat. 

- Que la setmana que ve, el dimarts dia 24, puja el Director General d’Urbanisme 
a La Seu d’Urgell a fer una conferència sobre la modificació del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme. 

 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que ell té tres temes, el 
primer, més que rés un apunt, que creu que és de dret que s’hauria de felicitar al Sr. 
Fermí per la medalla d’or que li han donat pel formatge, pel mató a Puigcerdà. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i diu que té dos temes més a 
comentar, i en relació al Pla urbanístic diu que té dos dubtes i pregunta que si es pot 
arranjar el tema del Miqueló. L’Alcalde li respon que aquest tema es podrà arranjar, 
però que ara amb el Text refós no. El Sr. Francesc Lopez Bach li pregunta llavors 
sobre el tema de Cal Rei de Tragó, que com queda. L’Alcalde li respon que aquest 
tema tampoc es pot arranjar. El Sr. Francesc Lopez Bach pregunta seguidament sobre 
el tema del Torné. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que el que està dins a Tragó que en 
principi si que es canviarà. El Sr.  Francesc Lopez Bach pregunta que com queda el 
tema dels coberts de ficar-los com a urbana, que si això es pot arranjar. L’Alcalde li 
respon que tot el que és fora de planejament no es pot arranjar. Llavors el Sr. 
Francesc Lopez Bach, i en relació a l’edifici del Ponet, que té llicència per fer planta 
baixa més dos plantes més sotateulada, que amb el text refós es podria fer planta 
baixa més una planta més sotateulada, ell diu que creu que al Text refós s’hauria de 
posar que només pogués fer planta baixa. L’Alcalde diu que ell passarà el Text refós 
pel Ple i el que es decideixi aquí al Ple a ell li semblarà correcte. El Sr. Francesc 
Lopez Bach diu que ell creu que és un tema que si s’està arranjant el Castell, i ens hi 
estem gastant els diners, si fiquem planta baixa i una planta continuem anant a 20 
metres d’alçada, i quedarà totalment tapat. L’Alcalde diu que com que això s’ha de 
passar pel Ple que ja en parlaran. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que per acabar hi ha un tema 
sobre el qual l’Ajuntament s’hauria de posicionar, perquè és un tema sobretot de medi 
ambient, però que és un tema que ell creu que l’Ajuntament s’hi ha d’involucar, i 
ensenya un vídeo (amb el seu iPad 2), mentre passa el vídeo diu que nosaltres li 
podem arranjar el Camí però que des d’aquí se l’hauria d’avisar o fer alguna cosa. 
L’alcalde pregunta que de qui és això, i el Sr. Francesc Lopez Bach respon que és la 
Granja del Bonjosep i que hi ha tots els pixums abocats a la rasa, que ha engegat 
l’aixeta i tot baixant avall.  El Sr. Francesc Lopez Bach diu que ell creu que alguna se li 
ha de dir, que no sap si competències en tenim o no, però que alguna cosa se li ha de 
dir com Ajuntament, o fer-li algun escrit. L’Alcalde comenta que parlant si que se’n pot 
parlar. 
 



Demana la paraula el Sr. Puig i comenta que si es podria agafar la retro del Ribalta 
per netejar les cunetes de dalt del poble fins a baix, i fer un parell o tres d’hores amb 
unes ensuciades que hi ha allà al Pla, i que ell ja hi posaria el remolc. L’alcalde Sr. 
Pallarès li respon que els que van fer les cunetes dels camins de concentració ens 
deuen dos dies de retro, i que potser es podria gestionar per aquí, afegeix que demà 
els trucarà, i que si no poden venir, llavors es fa venir al Ribalta. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i exposa que haurien d’anar un dia els peons de 
l’Ajuntament per arranjar aquell tub que va ficar el Moratà allà per acompanyar-lo a 
baix a la cuneta. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que quan acabin això d’aquí dalt que 
ja podran baixar-hi. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que a la pujada de l’Argila hi ha alguns 
forats també. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que allà ja ho van dir un dia el Sr. Albert i el Sr. 
Francesc Lopez Bach, i que s’està pendent de veure com queda tot això dels números 
de les obres per veure si es pot fer alguna cosa, tal i com ja va comentar l’últim 
plenari. 
  
Demana la paraula el Sr. Bonet i exposa que la baixada de la piscina també està molt 
malament. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que allò s’haurà de posar en una obra. 
L’Alcalde Sr. Pallarès, a banda, comenta que a l’Ajuntament fins que no arribin les 
subvencions i no s’hagi pagat tot, d’obra gran no en podran fer, tapar forats sí. I, per 
arranjar allò de la piscina exposa que ho hauran de fer ells, i que ho hauran de fer fins 
baix. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:20 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
 
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


