
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 13 DE 
NOVEMBRE DE 2012 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  11/2012 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  13 de novembre de 2012 
Hora d’inici: 21:00 hores  
Hora de fi: 22:53 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  
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 53/20 12, D’APROVACIÓ D’UN CONVENI PEL 
TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT DE LA COMARCA DE L’ALT  URGELL. 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDEN ANCES FISCALS (IBI, IAE I IVTM). 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OR DENANÇA FISCAL NÚM. 7 
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D E SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
6.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE RIALB, ANUALITAT 
2012.   
7.- SEPARACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AJUNTAMENT DE PERAM OLA DEL CONSORCI SEGRE RIALB. 
8.- SOL·LICITAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES  UNA SOLUCIÓ PER A L’ACCÉS DE 
LA C-14 A LA LV-5118. 
9.- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'OBLIGACIÓ 
D'IMMOBILITZAR I AFECTAR ELS CRÈDITS CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA 



DE NADAL PER A L'EXERCICI 2012. 
10.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
11.- FACTURES I PAGAMENTS. 
12.- INFORMES D’ALCALDIA. 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
La regidora Sra. Dolors Espluga Espluga s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de 
l’ordre del dia següent: “3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 
53/2012, D’APROVACIÓ D’UN CONVENI PEL TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT 
DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL”. 
 
Els regidors Sr. Joan Puig Lopez i Sr. José Roca Sala s’incorporen a la sessió a 
l’acabar el punt de l’ordre del dia següent: “4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 
MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS (IBI, IAE I IVTM)”. 
 

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 proppassat dilluns 
dia 5 de novembre de 2012. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 13 de 
novembre de 2012. 
   
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van ésser 
distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors següents: 
 

- Sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2012 (núm. 9/2012). 
- Sessió extraordinària de data 27 d’octubre de 2012 (núm. 10/2012). 

 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 



3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 53/20 12, D’APROVACIÓ 
D’UN CONVENI PEL TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT DE LA  COMARCA DE 
L’ALT URGELL. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 53/2012, de data 7 de novembre de 2012, es va resoldre 
el següent: 
  
“Vist el Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els Ajuntaments de la comarca que 
han aprovat el Pla Local de Joventut 2012-2015 i han sol·licitat subvencions a la direcció 
general de joventut per implantar un programa d’actuacions anualment - Coll de Nargó, Oliana, 
Montferrer i Castellbò, Peramola, Ribera d’Urgellet i els ajuntaments que formen part de la 
Mancomunitat d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Estamariu, Pont de Bar i Valls de Valira, de la 
Mancomunitat d’Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà, i de la Mancomunitat de Vansa i Fórnols i Josa 
i Tuixén– pel tècnic compartit de Joventut de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Atès que el conveni esmentat estableix les línies de col·laboració i cooperació mútua entre 
totes les institucions signatàries per tal de dinamitzar les polítiques de joventut a la comarca de 
l’Alt Urgell en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
 
Atès que es necessari regular mitjançant conveni les condicions en què el Consell Comarcal 
implantarà el projecte de tècnic compartit als ajuntaments de la comarca que hi estiguin 
interessats. 
 
Atès que el servei de Tècnic de Joventut Compartit té per objectius els següents: 
 

- Promoure un programa d’acció planificat amb la participació dels joves, associacions i 
entitats del municipi que englobi tots els eixos del Pla Nacional de Joventut. 

 
- Augmentar la participació en la societat i l’emancipació juvenil al municipi.  

 
- En el marc del PLJ 2012-15 de cada municipi, i la seva aplicació directa pel 2012 

   
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc atribuïdes, RESOLC: 
 
Primer. - Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els Ajuntaments de la 
comarca que han aprovat el Pla Local de Joventut 2012-2015 i han sol·licitat subvencions a la 
direcció general de joventut per implantar un programa d’actuacions anualment - Coll de Nargó, 
Oliana, Montferrer i Castellbò, Peramola, Ribera d’Urgellet i els ajuntaments que formen part de 
la Mancomunitat d’Alàs i Cerc, Arsèguel, Estamariu, Pont de Bar i Valls de Valira, de la 
Mancomunitat d’Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà, i de la Mancomunitat de Vansa i Fórnols i Josa 
i Tuixén– pel tècnic compartit de Joventut de la comarca de l’Alt Urgell, amb subjecció al text 
del mateix que consta a l’expedient. 
 
Segon .- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per  tal que es pugui 
procedir a la seva signatura. 
 
Tercer .- Ratificar el present decret al primer Ple municipal que se celebri després d’haver-lo 
dictat.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents acorda ratificar el 
Decret esmentat. 
 



 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Dolors Espluga Espluga. 
 
 
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDEN ANCES FISCALS 
(IBI, IAE I IVTM). 
 
Per resolució de l’Alcaldia amb data 25 d’octubre de 2012 es va acordar iniciar 
l’expedient de modificació de les ordenances fiscals vigents de l’impost sobre béns 
immobles, de l’impost sobre activitats econòmiques i de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica. 
 
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març 
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals de l’impost. 
 
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat dels membres presents, reunint el quòrum de 
majoria simple, l’adopció dels següents A C O R D S 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
El text dels articles de l’Ordenança que es modifica és:  
 
 “5.4. Els subjectes passius que tinguin la condició de titular o cotitular de família 
nombrosa tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé 
immoble on estigui empadronat del 50 per cent. 
Aquesta bonificació que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència 
del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn  les circumstancies 
familiars. 
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant de la hisenda municipal la 
següent documentació: 
 

- Documentació acreditativa de tenir la condició de família nombrosa, ja sigui 
mitjançant certificat emès per la Generalitat de Catalunya o còpia del document 
que acredita tal condició. 

- Certificat d’empadronament emès per l’Ajuntament. 
- Còpia del rebut de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana. 

 
En aquells supòsits on la propietat de l’immoble correspongui a diversos copropietaris, 



la bonificació prevista en aquesta Ordenança per als titulars de famílies nombroses 
s’aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte 
passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.” 
 
“5.5. Els subjectes passius que en els seus béns immobles hagin instal·lat sistemes 
per a l’aprofitament tèrmic i elèctric de l’energia provenint del sol sense estar-ne 
obligats en el marc normatiu actual o en les ordenances municipals, tindran dret a una 
bonificació sobre la quota íntegra corresponent al bé immoble del 30 per cent. 
 
Per gaudir d'aquesta bonificació caldrà reunir els següents requisits: 

- Els béns immobles han d’estar destinats a habitatge. 
- Les instal·lacions per a la producció de calor han d’incloure col·lectors que 

disposin de la corresponent homologació per l’Administració competent. 
Amb la sol·licitud caldrà ajuntar la següent documentació: 

- Acreditació de l’homologació per l’Administració competent dels col·lectors 
de la instal·lació de producció de calor. 

- Certificat de l’Ajuntament que autoritza la instal·lació. 
La bonificació s’atorgarà per un període de quatre anys després de la seva sol·licitud.” 
 
“8.1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus 
impositius  següents: 

- Béns immobles de naturalesa  urbana: 0,4 % 
- Béns immobles de naturalesa rústica: 0,4 % 
- Béns immobles de característiques especials: 1,3 %” 

 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques. 
El text de l’article de l’Ordenança que es modifica és: 
 
“Article 9. Coeficients de situació 
 
1. No s’estableixen categories fiscals de carrers. 
2.  En no fixar-se categories fiscals de carrers tampoc s’estableixen coeficients.” 
 
Tercer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
El text dels articles de l’Ordenança que es modifica és: 
 
“4.2. S’estableix una bonificació del 80% de la quota de l’impost als titulars dels 
vehicles següents: 
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial 

decret 1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles 
històrics. 

b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la 
data de fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la 
seva primera matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o 
model es va deixar de fabricar. 

Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió 



indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.” 
 
“6.1.Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 de la Llei  
reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del 
coeficient de l’1,2. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en què l’esmentat 
quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals de l’Estat.” 
 
Quart.-  Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici 2013 i següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els 
criteris següents: 
 
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de 
modificació i que facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris 
per part de l’ajuntament. 
 
2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de  les 
hisendes locals i general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per 
la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 149 de data 25 
d’octubre de 2012, es farà públic el text de les ordenances fiscals detallades 
seguidament:  
 
Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques  
Ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Cinquè. - Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la Llei 
d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el 
text íntegre de les modificacions efectuades. 
 
 
En aquest moment s’incorporen a la sessió els regidors Sr. Joan Puig Lopez i Sr. José 
Roca Sala. 
 
 
5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OR DENANÇA FISCAL 
NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL S ERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 
L’alcalde explica que s’ha de revisar l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa 
per la prestació del servei de subministrament d’aigua. 



 
La secretària interventora ha elaborat una proposta d’ordenança fiscal reguladora de 
la Taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua, i el corresponent estudi 
de costos. 
 
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 17.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei d’hisendes locals, i 178.1b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, i sotmesa la proposat a votació per unanimitat s’acorda: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 7 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua.  
 
El text de l’Ordenança que es modifica és: 
 

“ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 
 

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT  D’AIGUA 
 
 
Article 1r. - Fonament i naturalesa 
 
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.t) del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el 
que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per 
distribució i subministrament d’aigua. 
 
Article 2n. - Fet imposable 
 
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució i subministrament 
d’aigua, inclosos els drets de connexió de línies, col·locació i utilització de comptadors i 
instal·lacions anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per l’Ajuntament, 
en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present Ordenança. 
 
Article 3r. - Subjectes passius 
 
1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i 
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei General Tributària que 
sol·licitin o resultin beneficiades o afectades, pels serveis de distribució i subministrament 
d’aigua, que constitueixen el fet imposable de la taxa. 
 
2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o 
rebuts per ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris del immobles, aquests 
propietaris tindran la condició de substituts del contribuent. 
 
Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la taxa sobre el beneficiaris. 
 
3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, 
hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació 



haurà de comunicar-se a l’Ajuntament abans del primer acreditament de la taxa posterior a 
l’alta en el registre de contribuents. 
 
Article 4t. - Responsables 
 
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals a la 
Llei General Tributària. 
 
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat, es dicti acte 
administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària. 
 
Article 5è. - Beneficis fiscals 
 
No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari 
que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa. 
 
Article 6è. - Quota tributària 
 
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 
 

 

 
2. A les tarifes primera, segona i tercera s’haurà d’afegir l’Impost sobre el Valor Afegit, 
tenint en compte que aquest servei està subjecte a l’esmentat impost. 

 
3. A la tarifa quarta el preu de dret de connexió a la xarxa d’aigua (tots els diàmetres) no 
compren l’obra civil (ni d’excavació, ni el ramal d’escomesa, ni les connexions, ni la reposició 
del paviment, ni arqueta, ni el jocs de claus, ni altres). L’obra civil de l’escomesa serà realitzada 
pel sol·licitant, segons les instruccions donades per l’Ajuntament. Si hi ha acord, l’obra civil 
podrà fer-la l’Ajuntament i anirà a càrrec de l’abonat prèvia acceptació escrita del pressupost. 
En cas de que la nova escomesa estigui destinada al subministrament de més d’un comptador, 
per tractar-se d’una finca plurifamiliar, la quantitat esmentada a la tarifa quarta es multiplicarà 
pel nombre de comptadors previstos i serà satisfeta pel sol·licitant de l’escomesa. 

 
4. A la tarifa quarta el preu de dret de connexió a la xarxa de clavegueram no compren 
l’obra civil (ni d’excavació, ni el ramal d’escomesa, ni les connexions, ni la reposició del 

Tarifa primera. Subministrament d’aigua Domicilis Eres/Magatzem 
Quota de servei o mínim de consum fins a 270 m³/any 27,13 € 13,57 € 
De 271 m³ al total del consum, per cada m³ consumit 0,323044 € 0,323044 € 

Tarifa segona. Subministrament d’aigua Indústries Granges 
Des del 1er m³ fins al total del consum, per cada m³ consumit  0,096913 €  0,096913 € 

Tarifa tercera. Subministrament 
d’aigua 

Domicilis Eres/Magatzem Indústries Granges 

Quota per inversions/manteniment 3 € 3 €  10 €  10 € 

Tarifa quarta. 
Connexions i altres  

Domicilis Eres/Magatzem Indústries Granges 

Dret de connexió a la 
xarxa d’aigua (tots els 
diàmetres) 

 
60,10€/escomesa 

 
60,10€/escomesa 

 
60,10€/escomesa 

 
60,10€/escomesa 

Dret de connexió a la 
xarxa de clavegueram 

 
60,10€/escomesa 

 
60,10€/escomesa 

 
60,10€/escomesa 

 
60,10€/escomesa 

Comptador 60,00 €/unitat 60,00 €/unitat  60,00 €/unitat  60,00 €/unitat 



paviment, ni arqueta, ni altres). L’obra civil de l’escomesa serà realitzada pel sol·licitant, segons 
les instruccions donades per l’Ajuntament. Si hi ha acord, l’obra civil podrà fer-la l’Ajuntament i 
anirà a càrrec de l’abonat prèvia acceptació escrita del pressupost. 

 
5. A la tarifa quarta el preu del comptador només inclou el comptador i no compren el 
treball d’instal·lar-lo. La instal·lació, conservació i manteniment del comptador anirà a càrrec de 
l’abonat, de manera que sempre estigui en condicions de funcionament. El comptador haurà de 
ser col·locat en lloc visible i de fàcil accés, sense penetrar en habitatge o espai habitat, que 
permeti la lectura del consum. Cada entitat independent que existeixi en un edifici haurà de 
tenir comptador independent, situats conjuntament a la planta baixa i disposats en bateria 
segons la normativa vigent. 
 
Article 7è. - Acreditament i període impositiu 
 
1. La taxa s’acredita quan es realitza efectivament la prestació del servei. 
 
2. Per tal de fer efectiva la taxa el Servei procedirà a confeccionar el padró fiscal corresponent 
a l’exercici anterior.  
 
3. Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa quarta de l’article anterior, s’exigirà el 
dipòsit previ de la taxa quan es formuli la sol·licitud. 
 
Article 8è .- Règim de declaració i d’ingrés 
 
1. La taxa per serveis detallats a la tarifa quarta podrà exigir-se en règim d’autoliquidació. A 
aquests efectes, quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà degudament 
complimentat l’imprès d’autoliquidació, i es farà l’ingrés corresponent. 
 
2. La taxa per recepció dels subministraments d’aigua detallats a les tarifes primera, segona i 
tercera es determinarà aplicant sobre els consums les quanties que en les esmentades tarifes 
es contenen. 
 
3. La liquidació es practicarà anualment i s’haurà de pagar per domiciliació bancària. Només en 
casos excepcionals s’acceptarà que el pagament s’efectuï en l’oficina de recaptació municipal. 
El pagament dels rebuts es farà, en tot cas, correlativament, no essent admissible el pagament 
d’un ells deixant pendent l’anterior o anteriors. 
 
4. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la primera 
quinzena del termini de pagament voluntari i comprendrà la taxa acreditada pels 
subministraments de l’anterior anualitat. 
 
5. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió del període voluntari en què es posen al 
cobrament els rebuts per subministrament d’aigua regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el 
període executiu que comporta l’acreditament dels recàrrecs corresponents i dels interessos de 
demora. Això sense perjudici del fet que quan existeixin dos rebuts impagats l’Ajuntament 
procedirà al tallament del subministrament d’aigua, previ compliment dels requisits legals 
corresponents. 
 
6. Es consideraran partides fallides o crèdits incobrables aquelles quotes que no s’hagin pogut 
fer efectives pel procediment de recaptació per resultar fallits els obligats al pagament i els 
altres responsables si n’hi hagués.  
 
Article 9è. - Notificacions de les taxes 



 
1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de 
serveis singulars es realitzarà a l’interessat, en el moment en què es presenta l’autoliquidació, 
amb caràcter previ a la prestació del servei. 
 
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés 
incorrecta, es practicarà liquidació complementària. 
 
2. En supòsits d’exigibilitat de la taxa per subministraments d’aigua continuats, amb la finalitat 
de practicar la notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei General Tributària, es 
procedirà del mode que s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article. 
 
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta en el registre d’usuaris, i així s’autoritzi, se li notificarà la inclusió 
en la matrícula de contribuents. 
 
4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a 
data d’1 de gener. 
 
5. De la quota que anualment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot 
obtenir informació personal, escrita, o telefònicament durant la quinzena anterior a aquella en 
què es procedirà al cobrament de la taxa. 
 
6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el 
número de comptador instal·lat o número d’abonat. 
 
Article 10è. - Infraccions i sancions 
 
1. Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació a la taxa regulada en 
aquesta Ordenança, resultin procedents, s’aplicarà el que disposa la Llei General Tributària i 
en les disposicions que la complementen i la desenvolupen, d’acord amb allò que determina 
l’article 11 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. 

2. Es considera frau la utilització de l’aigua sense existir un alta d’abonament o autorització 
expressa de l’Ajuntament. 

 
Article 11è. - Disposicions generals 
 
1. Els usuaris estaran obligats a corregir les anomalies que hi hagi, a partir de la clau de 
registre, tant al tub d’alimentació com a la cambra de comptadors, bateria i xarxa interior, 
essent aquesta notificada a l’Ajuntament. 
 
2. Quan algun abonat observi disminució o interrupció anormal en el subministrament d’aigua, 
haurà de posar-ho en coneixement d’aquest Ajuntament, qui farà el necessari per corregir-ho, 
cas d’ésser de la seva competència. 
 
3. Queda prohibit a l’abonat la manipulació del comptador i de la instal·lació des de la presa 
fins a la clau de registre. Si ho fes seria responsable dels danys i perjudicis que hagués causat 
i quedaria subjecte al pagament de la indemnització corresponent. 
 
Tampoc podrà realitzar manipulacions en la instal·lació interior, sempre que puguin perjudicar 
les condicions de subministrament contractat amb l’Ajuntament. 



 
Així mateix queda prohibida la venda d’aigua per l’abonat a terceres persones. 
 
4. En cas d’urgència (avaries en les instal·lacions, reparació de canonades, etc.) els abonats 
no tindran dret a cap indemnització per danys i perjudicis derivats de la manca de 
subministrament d’aigua. Tampoc tindran dret a indemnització quan es desdoni el servei a 
causa de preses i/o noves escomeses. 
 
Disposició Addicional. - Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa 
a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors 
 
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes 
de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten 
causa. 
 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió 
celebrada el .. de ......... de 2012 i que ha quedat definitivament aprovada en data .. de .......... 
de 2012, entrarà en vigor al dia següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.” 
 
Segon.- Exposar al públic l’Anunci corresponent pel termini de 30 dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes, fent constar que cas que no es presentin 
al·legacions es considerarà definitivament aprovat. 
 
 
6.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE 
RIALB, ANUALITAT 2012.   
 
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.” 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat acorda no ratificar l’acord 
esmentat. 
 
 
7.- SEPARACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AJUNTAMENT DE PERAM OLA DEL 
CONSORCI SEGRE RIALB. 
 
La Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, reunida en sessió ordinària de data 25 
de setembre de 2012, va prendre l’acord d’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 2013: 

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

i, 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. 
 
Donat que en aquests moments l’Ajuntament no disposa d’un bon moment econòmic 
per poder fer front a la totalitat de l’aportació al Consorci per un import de 5.000 €. 
 



Donat que per acord del Ple d’aquest Ajuntament s’ha acordat no ratificar l’acord de la 
Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, reunida en sessió ordinària de data 12 de 
gener de 2012, en relació a l’aportació econòmica de 5.000 € al Consorci Segre Rialb 
per l’anualitat 2012. 
 
Donat que l’Ajuntament creu que es podria fer una aportació econòmica al Consorci 
Segre Rialb per import de 2.500,00 € per  a l’anualitat 2012, i per import de 2.500,00 € 
per a l’anualitat 2013. 
 
De conformitat amb el que es regula en l’article 323 del ROAS: Separació de membres 
del consorci. Qualsevol ens consorciat pot separar-se del consorci sempre que 
compleixi les condicions següents: 
a) Formular el pre-avís en el termini que assenyalin els estatuts. 
b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions i compromisos anteriors i 
garantir el compliment dels que hi hagi pendents. 
 
El Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer .- NO RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, 
reunida en sessió ordinària de data 25 de setembre de 2012, en relació a l’aportació 
econòmica de 5.000 € al Consorci Segre Rialb per l’anualitat 2013. 
 
Segon .- PROPOSAR una aportació econòmica de l’Ajuntament de Peramola de 
2.500,00 € per a l’anualitat 2012, i de 2.500,00 € per a l’anualitat 2013. 
  
Tercer .- ADVERTIR al Consorci Segre Rialb que cas que no s’accepti la proposta 
d’aportació econòmica de l’apartat segon d’aquest acord, l’Ajuntament de Peramola 
sol·licitarà formalment la separació del Consorci. 
 
 
8.- SOL·LICITAR A LA DIRECCIÓ GENERAL DE CARRETERES  UNA SOLUCIÓ 
PER A L’ACCÉS DE LA C-14 A LA LV-5118. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa la necessitat de demanar al Servei Territorial de 
Carreteres de Lleida que facin el possible per adequar, de la manera menys perillosa 
possible, l’accés de la C-14 a la LV-5118, per tal que els vehicles que van direcció a 
La Seu d’Urgell puguin entrar amb gir a l’esquerra, i així millorar la seguretat viària i 
l’accessibilitat als nuclis de Tragó i de Peramola, cosa que la gent del país, i els 
visitants, agrairan. A més, molta gent no veu l’accés i han d’anar a girar a Coll de 
Nargó. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill, i diu que a la Via Ferrata no hi ha accés, que hi ha 
una sortida, però que no hi ha accés. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que ell, a més, insistiria en fer un canvi de sentit a 
la Penella, per tal de que la gent si s’equivoquen i tiren amunt puguin girar allí. 
L’Alcalde li respon que allà ja poden girar si volen, un cop han fet tota la volta. 
 



Debatut l’assumpte, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer .- Sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Lleida un nou accés de la C-
14 a la LV-5118, per tal de millorar la seguretat viària i l’accessibilitat als nuclis de 
Tragó i de Peramola, i així fer que els vehicles que van direcció a La Seu d’Urgell que 
vulguin accedir a la LV-5118 puguin fer-ho mitjançant un gir a l’esquerra. 
 
Segon .- Trametre aquest acord al Servei Territorial de Carreteres de Lleida, als 
efectes del seu coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
 
9.- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS COM A CONSEQÜÈNCIA 
DE L'OBLIGACIÓ D'IMMOBILITZAR I AFECTAR ELS CRÈDITS  CORRESPONENTS 
A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL PER A L'EXERCICI 2012. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia núm. 54/2012 de data 31 d’octubre de 2012 s’inicia 
l’expedient de declaració d’un crèdit com no disponible. 
 
2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos 
generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza  la totalitat del saldo del crèdit de la 
partida pressupostària 3/143, per import de 281,48 euros, i la totalitat del saldo del 
crèdit de la partida pressupostària 9/130, per import de 3.805,20 euros, amb el 
següent detall: 
 
Partida Descripció  Euros 

3/143 
9/130 

Un altre personal 
Laboral fix 

   281,48 € 
3.805,20 € 

 
3. La secretària interventora ha emès informe favorable. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 30 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos generals de 
l’Estat per al 2012. 
 
Per tant, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer .-  Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de la 3/143, 
per import de 281,48 euros, i del crèdit pressupostari de la 9/130, per import de 
3.805,20 euros quedant els ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de 



pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 
2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast 
que es determini en les corresponents Lleis de pressupostos. 
 
Segon .- Donar compte del present acord a Secretaria Intervenció per a que procedeixi 
a portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
 
 
10.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 47 a 55 de l’any 
2012 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 47/2012, de data 17 d’octubre de 2012, d’inici de 

l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal número 7 reguladora de la taxa 
per la prestació del servei de subministrament d’aigua. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 48/2012, de data 24 d’octubre de 2012, d’inici d’una 
ordre d’execució. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 49/2012, de data 24 d’octubre de 2012, de convocatòria 
de Ple extraordinari pel dia 27 d’octubre de 2012.  

- Decret de l’Alcaldia núm. 50/2012, de data 24 d’octubre de 2012, de tancament de 
compte corrent. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 51/2012, de data 24 d’octubre de 2012, de contracte 
menor de serveis per les funcions d’arquitecte municipal. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 52/2012, de data 25 d’octubre de 2012, d’inici 
d’expedient de modificació d’ordenances fiscals de l’IBI, de l’IAE i de l’IVTM.   

- Decret de l’Alcaldia núm. 53/2012, de data 7 de novembre de 2012, d’aprovació 
d’un conveni pel tècnic compartit de joventut de la comarca de l’Alt Urgell. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 54/2012, de data 31 d’octubre de 2012, d’inici 
d’expedient de declaració d’un crèdit com no disponible. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 55/2012, de data 8 de novembre de 2012, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 13 de novembre de 2012. 

 
 
11.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat, els pagaments i les factures següents: 
 
PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 160114, 397222, 159181, 335966, 
429513, 159182, 335967, 106358, 
120296, 311160, 358313, 311158, 
358297, 584637, 767798, 440368, 
601546, 321782, 311179, 409646, 
534384, 707915, 373580, 489704, 
373770, 489768, 

6.896,32 € 



TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 2185, 2186, 2187 i 2323 227,77 € 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA FRA MÒVIL ASCENSOR OCTUBRE 4,84 € 

CORREUS TIQUETS OCTUBRE          82,71 €  

PELLICER INFORMÀTICA S.L. 2196 - LLIBRES ESCOLA     1.275,35 €  

MONTSERRAT BACH VILARDELL KM CURS COMPTABILITAT SEU          25,54 €  

TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ,S .L. 

1206147 105,97 € 

ESTACIÓ DE SERVEI BARS CAMPI, S.L. GASOLINA 36,73 € 

CONSELL COMARCAL ALT URGELL CÒPIES PLÀNOLS 10,80 € 

CALEFACCIONS MARTÍ MATERIAL JOVENT 70,27 € 

RAQUEL CODINA MIQUELA MENJADOR OCTUBRE 186,34 € 

LAICCONA ANALÍTIQUES AIGUA 215,67 € 

NAVARRO FLOR, S.L. FLORS FESTA JUBILATS 121,00 € 

GONZALO ABOGADOS RECURS SYCSA 2008 1.032,67 € 

SEGURETAT S.M. ALCARRÀS, S.L. REVISIÓ EXTINTORS 237,85 € 

ANA GRADOS NETEJA SETEMBRE I OCTUBRE 425,25 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL OCTUBRE 30,00 € 

 TOTAL= 10.985,08 € 

 
 
12.- 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 9.347,19 €. 

- Que pel que fa al manteniment de l’ascensor finalment han passat una oferta de 
60 €. 

- Que en relació al tema de l’arquitecte municipal finalment s’ha contractat al Sr. 
Manel Cecília, el qual vindrà el segon dimarts de cada mes, de 10 a 14 hores. 

- Que avui ha vingut una noia de l’ACA i que ha dit que s’havia de ficar un 
comptador de la sortida de bombes cap a dalt al dipòsit. 

- Que per part de l’ACA es van fer unes actes a la gent que regava del riu Segre, i 
que per part dels Ajuntaments es van fer unes cartes al conseller d’Agricultura 
per solucionar el tema. 



- Que té un pressupost, d’uns 400 €, per posar un cartell a la Via Ferrata Regina 
on hi digui municipi de Peramola, el qual s’haurà de posar a uns 100 metres de 
la Carretera. 

- Que l’altre dia va estar amb el Fermí perquè s’havia quedat sense línia 
telefònica, ja que algu es va emportar 600 metres de fil i un pal. 

- Que s’ha arranjat la sala de baix a l’Ajuntament, perquè la gent gran hi puguin 
estar a la tarda.  

- Que l’altre dia va venir el Pargaña del Consell Comarcal per fer unes memòries 
pel Pla d’Obres. 

- Que d’una obra del Consell Comarcal ha sobrat uns diners que nomès poden 
anar per arranjar Camins, i que l’Ajuntament hi hauria de contribuir en un 24% o 
25% de l’obra, i que cas que sigui possible de portar-ho a terme, en un obra a 
Peramola, ja es farà un acord del Ple per sol·licitar-ho i aprovar-ho. 

- Que ha parlat avui amb el Director General d’Agricultura del reg, i diu que si no 
es licita aquest mes es licitarà la primera setmana de desembre. I, a més li ha 
dit que una part dels diners de la Confederació també els tenen. 

- Que el Perot de Nuncarga ha fet arribar per e-mail els papers d’un judici, on hi 
diu que una plaça que fa un petit triangle de Nuncarga és pública, i informa que 
el Guiatano hi ha posat totxanes, i altres coses, i que quan plou entra la humitat 
dins de Cal Perot, i que demana que l’Ajuntament li faci treure. Demana la 
paraula el Sr. Puig i pregunta si realment és de l’Ajuntament aquell tros. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que així ho posa en aquella sentència. La 
secretària interventora diu que ja es mirarà si realment és de l’Ajuntament, i cas 
que ho sigui ja es sol·licitarà el canvi al registre i al cadastre. 

- Que avui ha mirat amb l’Antonio el tema del Pont de l’Eixiu, i que es farà quatre 
números. I que desprès a la pujada de l’Argila hi ha dos o tres forats que també 
s’haurien d’arranjar.  

 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta sobre el tema del Camí de Vilacanes que es 
va dir que hi havia un dia de màquina. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que un dia de 
màquina si que el tenim. El Sr. Roca diu que amb aquest dia s’haurien d’arranjar les 
cunetes i els desaigües que estan a punt d’embossar-se. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
contesta que la màquina els desaigües no els farà,  afegeix que allà dalt es van 
netejar els desaigües. El Sr. Roca comenta que no es va treure la terra de la cuneta. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta que al camí on es va acabar la segona fase 
del camí de Cortiuda, si es va dir que hi faria algun tipus d’actuació l’Ajuntament o 
l’ADF. El Sr. Puig diu que allà el Bernadí va agafar la pala de l’ADF un parell de dies, i 
ho va arranjar. El Sr. Roca diu que de la Mora cap a Canes no s’ha fet res, i que és el 
camí més directe per sortir a Pallerols, i que en cas de foc és una via de comunicació 
important. El Sr. Roca diu que també s’hauria de fer de Bernadí a comunicar amb 
Baronia, ja que aquella zona d’aquesta manera quedaria comunicada. El  Sr. Puig 
comenta que de Bernadí fins a baix al Torrent que arriba al municipi de Baronia es va 
fer fa un parell d’anys. 
 



Demana la paraula el Sr. Puig i demana si a Nuncarga es pogués posar un cartell que 
hi posés Nuncarga a l’entrada del poble, empegat a la carretera. L’Alcalde Sr. Pallarès 
li diu que ja miraran si n’hi ha algun al magatzem. 
 
Demana la paraula el Sr. Bonet i comenta que s’hauria de mirar de canviar tres o 
quatre focus del Poliesportiu, que estan fosos. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que s’hauria de veure de treure aquell 
contenidor de vidre que hi ha allà baix a la corba de Cal Eutinio.  L’Alcalde Sr. Pallarès 
li respon que ja s’ha demanat al Pasques de la Mancomunitat, en repetides ocasions, 
però que se li tornarà a dir.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Angrill  i informa que l’altre dia va anar a una reunió del 
Departament de Medi Ambient, pel tema de la caça, i que allí van dir que s’havien de 
censar els gossos als Ajuntaments. La secretària interventora Sra. Solsona li diu que 
cap problema ja que l’Ajuntament disposa d’un registre d’animals de companyia per 
censar-los. 
 
El Sr. Angrill  afegeix en relació als gossos que han avisat als caçadors que si es perd 
un gos i no es recupera en dos dies, s’ha de denunciar als mossos, perquè si no et 
poden acusar d’abandonament d’animals, i això implica haver d’anar a fer la denúncia, 
etcètera, i, que potser s’hauria de parlar amb les mossos d’aquest tema.    
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:53 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària interventora, n'estenc la present acta.   
  
La secretària interventora    Vist i plau 

L'alcalde 


