
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 7 DE MAIG DE 
2012 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  5/2012 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  7 de maig de 2012 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:17 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.- APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR  PRESENTADA PEL SR. 
FERMÍ TORDESILLAS CASALS. 
3.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA  DE GOVERN DEL CONSORCI 
SEGRE RIALB, DE DATA 12 DE GENER DE 2012, PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES 
APORTACIONS AL CONSORCI DE LES ENTITATS QUE EN FORM EN PART, PER A 
L’ANUALITAT 2012.  
4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
5.- FACTURES I PAGAMENTS. 
6.- INFORMES D’ALCALDIA. 
7.- 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 16 d’abril de 2012 (núm. 4/2012). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR  PRESENTADA 
PEL SR. FERMÍ TORDESILLAS CASALS. 
 
Vist l’escrit presentat en data 24 d’abril de 2012 (R.E. núm. 105) pel regidor Sr. Fermí 
Tordesillas Casals, renunciant a la seva condició de Regidor de l’Ajuntament, càrrec 
que ocupava en l’actualitat i del qual va prendre possessió en la sessió constitutiva de 
la Corporació, celebrada el dia 11 de juny de 2011, al haver estat proclamat electe 
amb la candidatura presentada pel PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – 
PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM), en el qual ocupava el lloc número 1, i de 
conformitat amb el que es preveu en la legislació electoral i de règim local, així com en 
la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius 
locals, de 10 de juliol de 2003, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Prendre coneixement, per a la seva efectivitat, de la renúncia formulada pel 
Sr. Fermí Tordesillas Casals a la seva condició de regidor de l’Ajuntament de 
Peramola. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central per tal que expedeixi la 
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat següent, que 
segons les dades que obren en aquest Ajuntament és el Sr. José Roca Sala, que 
ocupa el lloc número 3 en la llista electoral del PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM) en les eleccions locals de l’any 
2011. 
 
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.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA  DE GOVERN DEL 
CONSORCI SEGRE RIALB, DE DATA 12 DE GENER DE 2012, PEL QUAL 
S’ESTABLEIXEN LES APORTACIONS AL CONSORCI DE LES EN TITATS QUE EN 
FORMEN PART, PER A L’ANUALITAT 2012.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que la Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, 
reunida en sessió ordinària de data 12 de gener de 2012, va prendre amb el quòrum 
vigent requerit per la normativa local, el següent acord: 
 
“Aprovació de les aportacions dels membres del Conso rci Segre Rialb per l’anualitat 
2012. 
 
L’article 320 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya, disposa que el Consorci Local “aprovarà un pressupost anual de 
l’explotació i d’inversions(..)” 

 
L’Article 16 dels Estatuts del Consorci determina que: “La hisenda del Consorci estarà 
constituïda pels recursos següents: 
 

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i els altres de dret privat. 
b) Les aportacions de les entitats consorciades, que han de cobrir les despeses de 

funcionament del Consorci. El volum de l’aportació de cada entitat consorciada s’ha 
de fixar anualment en el pressupost d’ingressos del Consorci, prèvia conformitat de 
l’òrgan competent de cada ens consorciat. 

c) Les subvencions que obtingui d’entitats públiques o privades. 
d) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis. 
 

Per tot l’anterior, i a proposta del President, per unanimitat dels assistents, S’ACORDA: 
 

Primer.-  Que la Secretaria Interventora accidental, elabori la proposta de Pressupost del 
Consorci Segre Rialb per a l’anualitat 2012. 

 
Segon.- Establir que cadascuna de les Administracions Consorciades aporti la quantitat 
següent al Consorci, per tal de finançar les despeses de funcionament per a l’exercici 2012: 

- Ajuntaments: 5.000 € 
- Consells Comarcals: 5.000 € 
- Diputació de Lleida: 10.000 € 

 
Tercer.- Sol·licitar que per part de l’òrgan competent de cadascuna de les Administracions 
Consorciades es ratifiqui l’acord d’Aportació de cada ens local al Consorci” 
 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que si no hi ha retallades 
amb això, i que a veure si les empreses i aporten res. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon 
que les empreses tenen la primera reunió el dia 15 a les 3 de la tarda, per acotar el 
que hi ha de posar cada empresa. Afegeix sobre aquest tema que ell sempre els hi diu 
que hauria de ser que els municipis grans haurien d’aportar més que els municipis 
petits, i el que diuen ells és que els km² del territori són més o menys igual a tot arreu, 
però clar no és igual que pagui el mateix l’Ajuntament de Peramola que l’Ajuntament 
de Ponts. Ell l’any passat ja els hi va dir que aquí a l’Ajuntament van estar a punt de 
no aprovar-ho per què es veia excessiu tal i com estan les coses. Comenta que 



aquella noia del Consorci que puja aquí a Peramola un parell de vegades al mes està 
preparant tot el tema del follet que vam està comentant l’altre dia, i està preparant tota 
la història de la Capella del Corb. A nivell d’empreses, n’hi ha tres de segurs que a 
nivell de Consorci se’n aprofiten alguna cosa. Aquell any ha començat a treballar una 
persona fixa la Núria, que treballa com a AODL, i després hi ha una secretària 
accidental. L’alcalde diu que ell pensa que si s’ha de fer un altra proposta es fa, però 
que ell pensa que desvincular-se, com a municipi, del Consorci avui ell particularment 
no ho faria, però diu també que troba exagerats els 5.000 €.  
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que la nostra economia no ho permet 
aquest import. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que s’hauria de pactar un altre 
preu, ja que ell no ho troba justificat amb els km², ja que creu que com més gran el 
municipi se’n beneficia molt més. L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que per cada acció 
que fan a Ponts en fan una dècima part aquí. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès els hi diu que facin la proposta d’una quantitat. El Sr. Francesc 
Lopez Bach proposa 2.500 €. El Sr. Puig opina que ell no diria una quantitat, ell aniria 
a la baixa, però clar, per exemple diu que amb 2.500 € potser la secretària no es pot 
tenir, i que afegint-hi 200 € o 300 € potser sí, i qui diu això diu un l’altra cosa.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que si a tots els hi sembla bé quan hi hagi un proper Ple al 
Consorci ho negociarà a la baixa i llavors que ja se’n tornarà a parlar aquí. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents acorda deixar aquest 
punt de l’ordre del dia sobre la taula per tal de que l’Alcalde Sr. Pallarès negociï el 
preu de l’aportació al Consorci. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 18 a 23 de l’any 
2012 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 18/2012, de data 18 d’abril de 2012, d’inici de l’expedient 

d’aprovació del Compte General de l’exercici 2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 19/2012, de data 19 d’abril de 2012, d’estimació parcial 

de reclamació per Responsabilitat Patrimonial, expedient 5/2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 20/2012, de data 26 d’abril de 2012, de sol·licitud 

d’informe a secretaria intervenció sobre el procediment i legislació aplicable a la 
renúncia de Regidor i la presa de possessió de qui el substitueixi 

- Decret de l’Alcaldia núm. 21/2012, de data 26 d’abril de 2012, en relació a una 
petició d’antecedents formulada per un regidor. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 22/2012, de data 30 d’abril de 2012, d’autorització a 
l’empresa CASPAR&CO PRODUCTIONS a gravar i fer fotografies. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 23/2012, de data 2 de maig de 2012, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 7 de maig de 2012. 



 
 
5. - FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que la despesa del dinar, tal i 
com està tot, que a ell li sembla que no és adequat. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon 
que ell va deixar 3.000 € a l’Ajuntament per una despesa de l’any passat i que no se’ls 
hi han tornat fins ara, 13 mesos desprès, i que va a Saragossa, va a Lleida, va a 
Madrid, i que va a dinar aquí i va a dinar allà, i que va als pàrkings, i que no ha cobrat 
mai rés. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que ell va creure convenient de pagar la meitat 
d’aquest dinar, amb el Delegat, que va venir aquí pel tema dels regs i dels caçadors,  i 
membres dels Ajuntament de Baronia i de Peramola , i que si no li sembla bé que voti 
en contra. El Sr.  Francesc Lopez Bach diu que ell l’aprova, però que fa aquest 
comentari que li sembla que tal i com està tot tenim que vigilar més les coses, i ja està, 
igual que aquell dia va fer per allò d’allà baix a Santa Llúcia, és el mateix, per 
coherència, si diu una cosa la diu per tot, no per una. 
 
Acte seguit, examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els 
pagaments i les factures següents: 
 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 613, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 

624, 626, 627, 628, 630, 632, 374068, 
272648, 272558, 410484, 410483, 410467, 
330028, 369200, 375175, 330026, 025811 

1.746,81 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 309511, 39512, 309513, 329308 224,59 € 
TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 728550 21,24 € 

CORREUS TIQUETS MES D'ABRIL 18,38 € 

TASHIA, TRACTAMENTS DE L'AIGUA 121333 895,66 € 

TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ,S .L. 

1202036 126,89 € 

ESTACIÓ DE SERVEI BARS CAMPI, S.L. 12100574 40,26 € 

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 12025521 128,96 € 
ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA ABRIL 84,00 € 

FERRETERIA CAPELL 1052, MANGUITOS, GRIFOS 213,54 € 

CALEFACCIONS MARTÍ - MARTÍ MORTÉS 
FELIU 

9427 65,71 € 

ELÈCTRICA RAVI - PERE VILAGINÉS SALA 2662 598,65 € 

RUBÉN PÉREZ RUIZ - KIMINOR 32197, SPRAYS DESBLOC 402,14 € 
FRANCISCA MUÑOZ LLOGUER CASINO ABRIL 250,00 € 
CAL REI TRAGÓ LLENYA CARNAVAL 48,00 € 
CAN BOIX DINAR 27 D'ABRIL 174,88 € 
ANTONI COLL I TOMÀS 1415 471,03 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL ABRIL 30,00 € 

 TOTAL 5.540,74 € 



 
 
6.- 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 25.561,77 €. 

- Que el dia 14 de maig a les 6 de la tarda, hi ha reunió amb l’empresa redactora 
del planejament per donar coneixement dels canvis que hi ha al text refós que 
s’ha de passar pel Ple, i convida a tots a assistir-hi. 

- Que van fer reunió amb tots els pares dels alumnes de l’Escola, els que hi ha 
ara i els que estan matriculats per l’any vinent. L’Ajuntament farem les obres, hi 
han tres o quatre bigues per canviar, treure les plaques que hi ha, i tot el tema 
de material, neteja i tot el que s’ha de treure ho faran els pares dels nens. 

- Que estan començant a fer les basses per posar la canonada del primari per 
travessar la canonada del reg al terme de Peramola. 

- Que s’ha demanat un canvi de senyalització a la C-14 per entrar a Peramola, 
perquè molta gent se’n van cap baix al Pantà, o bé altra gent que es passa la 
cruïlla , se’n van cap a dalt i després no poden girar. I, que li van comentar que 
la senyalització de baixada la faran córrer més avall. També intentaran de posar 
senyalització que posi Peramola  a la carretera de Ponts a Folquer. I, aquí a la 
cruïlla de Bassella també els hi va demanar que hi posessin Peramola, però es 
veu que aquí és una mica més complicat. 

- Que s’ha demanat a la subdelegada del Govern i a la Confederació una reunió 
pel tema bàsicament dels regs. Amb la Confederació s’havia fet una reunió amb 
el Consorci Segre-Rialb pel tema de l’esport d’aventura. Demana la paraula el 
Sr. Francesc Lopez Bach i diu que si s’aconsegueix una reunió d’això que li 
agradaria poder-hi ser. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que sí que cap problema.  

- Que a partir del maig es deixarà sense vigència el lloguer del Casino per la gent 
gran, degut a dos coses, primer perquè és un lloguer elevat i segon perquè ja fa 
bon temps, i la gent gran ja dóna més voltes per fora.  

- Que s’ha demanat a la Diputació de tallar l’herba de les cunetes de Tragó a 
Nuncarga, perquè els altres anys quan eren aquí a Peramola es podia demanar 
llavors, però ara s’ha de demanar amb temps, i també ha demanat el camí 
asfaltat del mig. 

- Que la setmana passada o l’altra van venir el Sr. Enjuanes, Subdirector General 
d’Infraestructures Rurals, del Departament d’Agricultura, i el Director d’Obres 
Hidràuliques,  pel tema del Reg, i que van proposar que per avançar el procés 
de la licitació, i poder-ho fer aquest any, que el 15% que han de pagar els 
regants que fessin la contractació directament ells, enlloc de fer l’aval. Els 
regants ja ho saben, això és un tema d’ells, no és un tema nostre, però el que 
passa és que tota la documentació amb el que s’ha de fer per la contractació 
directa ens la enviaran a nosaltres.  

 
 
 
 



7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que està molt d’acord amb 
el tema del Casino. L’Alcalde Sr. Pallarés opina que si es pot treure l’Escola d’aquí 
també es pot habilitar la Sala de baix. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que del tema de l’aigua se’n 
hauria de començar a parlar perquè sinó se’ns tirarà el temps al damunt. L’Alcalde Sr. 
Pallarès diu que ja li dirà a la Secretària. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i explica que es va fer la cuneta de baix del Pla amb la 
giratòria, i amb unes 6 hores es va fer,  i que ara només falta fer unes 3 o 4 hores per 
arreglar a dalt al poble. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i comenta que quan passen les màquines a tallar la 
brossa s’hauria de demanar que enlloc de deixar-la allà se l’emportessin, i afegeix 
que, a banda, una garrafa de glicosulfat val 15 €, i amb una garrafa es podria 
ensulfatar tot, i que això ho podrien fer els treballadors de l’Ajuntament. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que tenen l’obligació de treure-la. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:17  hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
 
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


