
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 6 DE 
FEBRER DE 2017 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2017 
Caràcter: Ordinari 
Data: 6 de febrer de 2017 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:35 hores 
Lloc: Casa Consistorial de Peramola 
 
 
Hi assisteixen: 
 

Alcaldessa Presidenta: 
Gemma Orrit Capdevila, alcaldessa 
 
Regidors/es: 
Anna Bonet Peláez, regidora 
Josep Codina Solé, regidor 

         Imma Ortonobes Alsedà, regidora  
Dolors Espluga Espluga, regidora 
Joan Puig López, regidor  

         Jaume Angrill Esteve, regidor  
          

Secretària interventora: 
Maria Teresa Solsona Vila 

 
No assisteixen:  
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 

2.- CONTRACTACIÓ SERVEI LÍNIA OBERTA. 

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ANY 2017. 

4.- EXPEDIENT NÚM. 8/2016 – RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
FORMULADA PEL SR. MANUEL PEREIRO TRABAZO I PER LA SRA. MONTSERRAT 
CALL ORRIT CONTRA L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA.   



5.- ESPLAI LA MOLA - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 

6.- UNIÓ ESPORTIVA PERAMOLA -  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 

7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS- PERSONAL DE NETEJA. 

8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  

9.- FACTURES I PAGAMENTS. 

10.- INFORMES D’ALCALDIA. 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
11.- PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA “TREBALL I FORMACIO, 2016”. 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La senyora Alcaldessa proposa que d’acord amb l’article 103.3 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 s’incloguin en l’Ordre del dia els següents punts:  
 
11.- PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA “TREBALL I FORMACIO, 2016. 
 
El Ple per unanimitat (7 de 7), reunint el quòrum de majoria absoluta, acorda la seva 
inclusió en l’Ordre del dia. 
 
 
A continuació, la presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes 
inclosos en l’Ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
L’Alcaldessa 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 28 de novembre de 2016 (núm. 8/2016) 
- Sessió extraordinària de data 21 de desembre de 2016 (núm. 9/2016) 

 
El Ple les aprova per unanimitat (7 de 7) sense cap esmena ni observació. 
 
 
2.- CONTRACTACIÓ SERVEI LÍNIA OBERTA. 
 
Es proposa contractar el servei gratuït que ens ofereixen les entitats Caixabank i 
BBVA de línia oberta per tal de poder efectuar transferències, i confeccionar i poder 
estalviar despesa en comissions i correu. 
 
El Ple per unanimitat acorda: 
 
Únic.- Contractar el servei que ens ofereixen les entitats Caixabank i BBVA de línia 
oberta. 



 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ANY 2017. 
 
La Llei Orgànica 2/2012 modificada per la Llei Orgànica 4/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera preveu que totes les administracions públiques, 
i també per tant els ajuntaments, aprovin el límit de la despesa no financera 
computable per l’exercici 2017. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els articles 
162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i 
els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
L'alcaldessa presenta l'avantprojecte de pressupost per l'any 2017 i la documentació 
annexa necessària, prèviament informat per la secretària interventora. 
 
Després de llegir íntegrament l'estat de despeses i ingressos continguts en el Projecte 
de Pressupost presentat, s'inicia un debat sobre el tema i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. 
 
El Ple per unanimitat (7 de 7) ACORDA: 
 
 
Primer.- Aprovar i fixar el Límit de Despesa no Financera, també anomenat SOSTRE 
DE DESPESA, 474.564,12 € per a l’exercici 2017, i donar-ne compte al Ministeri 
d’Hisenda, en compliment del que es disposa per l’article 30 de la LOEPSF. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici  2017, i les bases d'execució 
que l'acompanyen, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la 
despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent: 
 
 
 

INGRESSOS 

A) OPERACIONS CORRENTS 401.453,54 € 

Cap 1 Impostos directes 166.459,33 € 

Cap 2 Impostos indirectes 9.000,00 € 

Cap 3 Taxes i altres ingressos 70.053,73 € 

Cap 4 Transferències corrents 155.486,52 € 

Cap 5 Ingressos patrimonials 453,96 € 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 60.993,88 € 

Cap 7 Transferències de capital 60.993,88 € 

 TOTAL 462.447,42 € 

 
 
 



 DESPESES  

A) OPERACIONS CORRENTS 352.979,83 € 

Cap 1 Despeses de personal 106.629,84 € 

Cap 2 Despeses corrents en béns i serveis 216.349,99 € 

Cap 3 Despeses financeres 900,00 € 

Cap 4 Transferències corrents 29.100,00 € 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 109.467,59€ 

Cap 6 Inversions reals 102.890,79 € 

Cap 7  Transferències de Capital 6.576,80 € 

  
TOTAL 462.447,42 €  

 
 
Tercer.- Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball del 
personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com annex de l’esmentat 
pressupost. 
                        
Quart.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze 
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
Cinquè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 
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. 
 
 
4.- EXPEDIENT NÚM. 8/2016 – RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL FORMULADA PEL SR. MANUEL PEREIRO TRABAZO I PER LA 
SRA. MONTSERRAT CALL ORRIT CONTRA L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA.  
 
En data 16 de setembre de 2016 va tenir entrada al registre general d’aquesta 
Corporació un escrit (R.E. núm. 185), presentat pel Sr. Manuel Pereiro Trabazo i per la 
Sra. Montserrat Call Orrit, actuant en nom propi, de reclamació de responsabilitat 
patrimonial contra l’Ajuntament de Peramola pels danys i perjudicis ocasionats pel 
despreniment del teulat del Castell de Peramola, sol·licitant una indemnització de 
29.370,86 €. 
 
Atès que l’immoble en el qual es va produir el sinistre origen de la present reclamació 
no és de propietat municipal, resultant exonerat de qualsevol responsabilitat aquest 
Ajuntament. 
 
Atesa la intensitat excepcional de l’episodi de vent del dia 1 de maig de 2016, es pot 
afegir també la força major com a causa de la desestimació, negant, per tant, que la 
causa de la caiguda de la coberta fos el seu estat deficient sinó l’acció del vent que va 



tenir caràcter excepcional. (article 139.1 LRJ PAC). 
 
Vistos els antecedents esmentats, l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-, en relació amb l’article 91 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -
LPACAP- el Ple Municipal per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- DESESTIMAR, d’acord amb els antecedents esmentats, la reclamació 
formulada pel Sr. Manuel Pereiro Trabazo i per la Sra. Montserrat Call Orrit, actuant en 
nom propi, (expedient 8/2016) mitjançant la qual sol·licita indemnització per 
Responsabilitat Patrimonial d’aquest Ajuntament, pels suposats danys i perjudicis 
ocasionats pel despreniment del teulat del Castell de Peramola, declarant que 
l’Ajuntament de Peramola no és el responsable dels danys i perjudicis patits pel Sr. 
Manuel Pereiro Trabazo i per la Sra. Montserrat Call Orrit, el dia 1 de maig de 2016, 
per quan no hi ha relació de causalitat donat que l’immoble en el qual es va produir el 
sinistre origen de la present reclamació no és de propietat municipal, i afegint  també 
la força major com a causa de la desestimació, negant, per tant, que la causa de la 
caiguda de la coberta fos el seu estat deficient sinó l’acció del vent que va tenir 
caràcter excepcional. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Sr. Manuel Pereiro Trabazo i a la Sra. Montserrat 
Call Orrit, informant que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, pot 
interposar, alternativament, o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb 
els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, o recurs contenciós - administratiu, 
davant els Jutjats del Contenciós - Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos 
a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb 
l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa - 
Administrativa. Si s’optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà 
interposar recurs contenciós - administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o 
s’hagi produït la seva desestimació per silenci. Així mateix podrà exercitar qualsevol 
altre recurs que consideri pertinent. 
 
  
5.- ESPLAI LA MOLA - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 
 
L’Esplai La Mola de Peramola per escrit de data 20 de desembre de 2016 (R. E. núm. 
319 de data 20 de desembre de 2016) sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de 
Peramola, per les activitats de l’any 2017. 
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.000 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 1.000 € a l’Esplai La Mola de Peramola per sufragar les 
despeses derivades de la realització d’activitats l’any 2017. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Esplai La Mola de Peramola als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 



 
 
6.- UNIÓ ESPORTIVA PERAMOLA -  SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 
 
La Unió Esportiva Peramola per escrit de data 18 de gener de 2017 (R. E. núm. 19 de 
data 19 de gener de 2017) sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola per 
a la temporada 2016-2017.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.200 €. 
 
Per això, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 1.200 €  a la Unió Esportiva Peramola per a la temporada 
2016-2017. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Unió Esportiva Peramola als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
En aquest moment s’absenten de la Sala de Plens l’Alcaldessa – Presidenta Sra. Orrit 
i la regidora Sra. Bonet, i presideix el Sr. Codina. 
 
 
7.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS- PERSONAL DE NETEJA. 
 
Atesa la necessitat de contractar el servei de neteja de diverses dependències 
municipals dins del terme municipal s’ha presentat pressupost per les empreses 
següents: 
 
- NETEGES PILAR RIU que s’ofereix a dur a terme l’esmentat servei per import de 
626,56 €/mensuals, IVA inclòs. 
- NETEGES SOLSONA, S.L. que s’ofereix a dur a terme l’esmentat servei per import 
de 2.631,75 €/mensuals, IVA inclòs.  
- FRANCISCA MUÑOZ GARCIA que s’ofereix a dur a terme l’esmentat servei per 
import de 600 €/mensuals, IVA inclòs. 
 
Es creu que l’empresa FRANCISCA MUÑOZ GARCIA és la més idònia per dur a 
terme el contracte esmentat. 
 
Atès que s’ha constatat que hi ha aplicació pressupostària suficient per atendre 
aquesta despesa. 
 
Atès el disposat a l’article 138.3, i a la disposició addicional segona del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, a l’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, 



pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, el Ple de l’Ajuntament de Peramola, per unanimitat dels membres presents 
(5 de 7), ACORDA: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor per al servei de neteja de diverses 
dependències municipals dins del terme municipal de Peramola a l’empresa 
FRANCISCA MUÑOZ GARCIA, amb NIF 77.912.531-P, domiciliada a l’avinguda 
Roser Roca, 2 3er 2a de Peramola (25790), per import de 600 €/mensuals, IVA 
inclòs, amb data d’efectes d’inici del contracte el dia 1 de març de 2017  i un termini 
d’execució de sis mesos, fins el dia 31 d’agost de 2017. 
 
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del Pressupost 
vigent.   
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorporen a l’acte l’Alcaldessa – 
Presidenta Sra. Orrit, i la regidora Sra. Bonet. 
 
 
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, núm. 93 i 94 de 
l’any 2016,  i núm. 1 a 6 de l’any 2017 que restaven pendents de ser retuts al Ple, 
compresos entre els dies 28 de novembre de 2016 i la data d’avui, i que són els 
següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 93/2016, de data 16 de desembre de 2016, de 
convocatòria de Ple Extraordinari pel dia 21 de desembre de 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 94/2016, de data 31 de desembre de 2016, 
d’aprovació de factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 95/2016, de data 31 de desembre de 2016, 
d’elaboració del pressupost de l’ens local per a l’exercici 2017. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 1/2017, de data 11 de gener de 2017, pel qual es 
deixa sense efecte el tràmit de comunicació prèvia efectuada, expedient número 
46/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 2/2017, de data 18 de gener de 2017, de sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida dins la convocatòria del Pla de Manteniment 
de Camins. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 3/2017, de data 18 de gener de 2017, per tal de 
sotmetre el pressupost general a informe d’intervenció i trametre’l posteriorment 
al Ple. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 4/2017, de data 18 de gener de 2017, pel qual s’atorga 
llicència d’obres, expedient 47/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 5/2017, de data 18 de gener de 2017, d’assabentat 
d’obres, expedient 48/2016. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 6/2016, de data 2 de febrer de 2017, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 6 de febrer de 2017. 

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

N.Reg. Concepte NIF. Raó social interessat Núm. Fac. Data Fac. Import líquid
000001 Telf. Consultori + mòbil brigada A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA TA5FA1060466 01/01/2017 121,86 €         
000002 Fax A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA TA5FA1104561 01/01/2017 6,34 €             
000003 Telèfon ajuntament A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA TA5FA1060465 01/01/2017 79,19 €           
000004 Telèfon escola A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA TA5FA1060464 01/01/2017 56,91 €           
000005 Telèfon mòbil alcaldia A78923125 TELEFÓNICA MÓVILES 28-A780-956810 01/01/2017 34,00 €           
000006 Enllumenat barri del Roser A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1M701N0030781 05/01/2017 280,54 €         
000007 Enllumenat barri del Caner A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1M701N0030782 05/01/2017 348,53 €         
000008 Serveis gestoria desembre B25376187 GESTIÓN Y FORMACIÓN HOSTELERÍA 000002 04/01/2017 103,84 €         
000009 Enllumenat Tragó A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1M701N0037060 09/01/2017 321,53 €         
000010 Còpies B59093211 REINPE BAIX LLOBREGAT, SL 00 27 12/01/2017 69,08 €           
000011 Instal·lació carregador telf B25632076 FEMI SISTEMES ELEVACIÓ S.L. A-2 03/01/2017 38,72 €           
000012 Renting copiadora A81440786 SIEMENS RENTING, S.A. 94122453 17/01/2017 95,70 €           
000013 Il·luminació Nadal, f luorescents… 78148255M PERE VILAGINÉS SALA A/2013866 13/01/2017 887,84 €         
000014 Àcid desincrustant B25052952 TASHIA, S.L. 170119 13/01/2017 241,72 €         
000015 Hores giratòria Nuncarga A25202680 RIBALTA I FILLS S.A. FV-16-01894 31/12/2016 338,80 €         
000016 Quilometratge 53395666Q GEMMA ORRIT CAPDEVILA SET-DES 26/01/2017 392,17 €         
000017 Termostats B25737552 EDUARD SEGUÍ FONTANERIA 171000697 15/01/2017 89,30 €           
000018 Elaboració DUPROCIM 50% B25820333 ARUM CONSULTORIA AMBIENTAL 00 8 26/01/2017 1.300,75 €      
000019 Serveis arquitecte gener 41085060E JOSEP BERGADÀ PUJADES 1T1703 31/01/2017 424,00 €         
000020 Material neteja, jubilats… 40877984S JOSEFA VILARDELL TORRESCASSANA 24012017 24/01/2017 165,38 €         
000021 Telèfon ajuntament A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA TA5HY1087994 01/02/2017 77,97 €           
000022 Telèfon consultori + mòbil brigada A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA TA5HY1087995 01/02/2017 90,46 €           
000023 Fax A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA TA5HY1132669 01/02/2017 5,16 €             
000024 Telèfon escola A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA TA5HY1087993 01/02/2017 57,76 €           
000025 Telèfon mòbil alcaldia A78923125 TELEFÓNICA MÓVILES 28-B780-967890 01/02/2017 34,00 €           
000026 Enllumenat Peramola A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1M701N0155736 31/01/2017 594,03 €         
000027 Analítiques aigua potable B25541202 SERVEI ANÀLISI EL PLA, S.L.U. 167 30/01/2017 35,36 €           
000028 Taula ping-pong centre cívic B62826946 RASDAL DCT S.L. B62826946 01/02/2017 215,39 €         
000029 Quota 2017 P5800043A CONSORCI LOCALRET Q2017/436 31/01/2017 100,00 €         
000030 Rènting copiadora A81440786 SIEMENS RENTING, S.A. 94125225 03/02/2017 95,70 €           
000031 Servei monitoratge menjador 52309628S RAQUEL CODINA MIQUELA 201701 14/12/2016 329,12 €         
000032 Bateria furgoneta 52303934W JORDI ORRIT BACH 9 31/01/2017 122,98 €         
000033 Gasolina B25312331 BARS CAMPI, S.L. 177000031 31/01/2017 24,02 €           
000034 Manteniment ascensor B25632076 FEMI SISTEMES ELEVACIÓ S.L. A-251 16/01/2017 66,55 €           

Tiquets correus CORREUS 44,40 €           
TOTAL= 7.289,10 €       

 
 
10.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcaldessa informa al Ple dels assumptes següents: 
 

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya/BBVA i de la Caixa de 
Pensions són per un import total de 104.774,02 €. 
- Que es tornaran a iniciar els expedients de permuta 4/2008, i l’expedient de 
permuta 1/2009. 
- Que va tenir una reunió al Departament de Cultura pel tema del Castell. 



- Que el Sr. Antoni Mas Buchaca en data 7 de desembre de 2016 (R.E. núm. 288 
de data 07/12/2016) i en data 17 de gener de 2017 (R.E. núm. 15 de data 
17/01/2017) va presentar uns escrits acompanyats de documentació, i que els 
mateixos i la documentació que els acompanya resten a la seva disposició aquí a 
l’Ajuntament, per tal que puguin consultar-ho. 
- Que el Sr. Bullich començarà la setmana que ve. 

 
 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
 
11.- PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA “TREBALL I FORMACIO, 2016”. 
 
En data 10/11/2016 es va publicar la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, 
per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions 
per al Programa de Treball i Formació, modificada per la Resolució TSF/2566/2016, de 
15 de novembre, que té per objecte afavorir, mitjançant una experiència laboral, la 
inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur amb més 
dificultats d'inserció laboral, per la qual cosa és d'interès públic la seva tramitació per 
la via d'urgència ja que estan finançades, per una banda, la línia A amb càrrec al 
pressupost del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb finançament FIUFSE i 
d'altra, la línia B amb càrrec a la distribució de fons de la Conferència Sectorial per a 
Assumptes Laborals per a l'any 2016. 
 
En el marc d’aquesta convocatòria, el Consell Comarcal té concedida una subvenció 
per Resolució de la Directora General de data 01/12/2016 que té per objecte pel 
desenvolupament de treballs de caràcter públic i social, que s’anomena 
“MANTENIMENT DE CAMINS I SENDERS ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DE 
L’ALT URGELL”, i que contempla la contractació de personal per al desenvolupament 
del programa: 
 

 Línia A : 5 persones (4 persones durant 6 mesos i 1 persona durant 12 mesos) 
 Línia B : 6 persones (5 persones durant 6 mesos i 1 persona durant 12 mesos) 

 
Per tal de poder fer els treballs als camins municipals és necessari l’acord de l’òrgan 
de govern competent de l’entitat local (ajuntaments), que aprovi la participació amb 
programa amb indicació de les actuacions que sol·licita i el compromís de 
cofinançament. 
 
Tenint en compte les facultats d’aquest Ple, per unanimitat S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la participació de l’Ajuntament i la presentació de la sol·licitud i 
l’execució del projecte del Consell Comarcal de l’Alt Urgell al Programa de Treball i 
Formació, 2016 promogut per d’ajut al Servei d’Ocupació de Catalunya pel projecte de 
MANTENIMENT DE CAMINS I SENDERS ALS MUNICIPIS DE LA COMARCA DE 
L’ALT URGELL.  
 
Segon.- Delegar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell les competències per realitzar els 
treballs objecte del projecte esmentat a l’acord primer. 
 



Tercer.- Posar a disposició del Consell Comarcal les eines, utillatge, maquinària i 
vehicles  que es pugui i comprometre’s a cofinançar la part corresponent a 
indemnització final de contracte, desplaçaments i compra o lloguer eines, utillatge 
maquinària i vehicles pel cas que el posat a disposició resulti insuficient, segons hores 
de dedicació. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Codina i comenta que s’ha fet converses amb els de Cal 
Guietano per tal d’arranjar el mur de Nuncarga. 
 
Demana la paraula la Sra. Bonet i diu que aquest any no es farà el Mercat de lo Griu, 
donat que l’any passat es va provar i no va funcionar. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que la bàscula no va bé, que no imprimeix 
bé. L’alcaldessa Sra. Orrit li diu que ja ho miraran. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Angrill i demana si és possible que es faci factura, a banda del 
rebut, del consum d’aigua. L’alcaldessa Sra. Orrit li respon que ja es fa factures a qui 
ho demana.   
 
Demana la paraula el Sr. Puig, i comenta que el tema de la contractació de la neteja , 
s’hauria hagut de parlar primer fora del Ple, ja que s’han trobat les propostes aquí al 
Ple, i s’han trobat una mica pressionats. La secretària interventora Sra. Solsona li diu 
que les propostes estaven junt amb la documentació del Ple, la qual es va posar a la 
seva disposició juntament amb la convocatòria.  
   
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:35 hores, l'alcaldessa aixeca la 
sessió de la qual, com a secretària interventora, n'estenc la present acta.   

 
La secretària interventora    Vist i plau 

L'Alcaldessa 
 
 
 
 
 


