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PUOSC 2008−2012

El PUOSC és el Pla Únic d’Obres i Serveis que convoca el Departament de
Governació i obres Públiques de la Generalitat de Catalunya el primer any de cada
legislatura. Així doncs, el PUOSC 2008-2012 és la línea de subvencions per a obres i
serveis.
Des de l’Ajuntament, creiem que s’han de sol·licitar totes aquelles propostes
necessàries tant de millora com de creixement i desenvolupament del municipi.
Donat que, les necessitats en la millora de serveis bàsics són moltes i les dotacions
econòmiques per part de l’Administració Pública són limitades, cal doncs,
complimentar una gran part de projectes entre els diferents programes o línies
d’ajuts. Dins en veureu el detall.
S’ha sol·licitat un ajut al Departament de Governació i
Obres Públiques per tal d’elaborar un estudi sobre les
deficiències en matèria de telecomunicacions i possibles
solucions per aplicar al municipi. Aquestes deficiències o
dificultats generals es concreten en la cobertura mòbil,
banda ampla, Internet, sintonització de diferents canals
de TV i emissores de ràdio...

UN MUNICIPI VIU, UN AJUNTAMENT AMB
MOVIMENTS.
El servei de Registre d’Entrades i Sortides
municipal permet que hi hagi constància de la
presentació oficial de tots els documents
adreçats a l’Ajuntament i de tots els que surten
de la Corporació municipal.
Durant el 2007 l’Ajuntament de la Baronia de
Rialb ha realitzat una totalitat de 2.057
entrades i 1.467 sortides.

MOVIMENTS DEMOGRÀFICS:
Desembre 2007– Febrer 2008
Defuncions: Maria Argerich Reig

Distribució de les subvencions sol·licitades

S’ha implantat i millorat la senyalització a les
carreteres de la Generalitat de Catalunya
(C1412, de Ponts a Folquer) i les seves cruïlles; i
que cal destacar, la ubicació de la senyal: La
Baronia de Rialb a l’entrada i a la sortida del
terme municipal.

Sol·licitud de Plans Directors a la Direcció General
de Protecció Civil del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació:
- Pla d’Actuació Municipal per Inundacions
(INUNCAT) El pressupost ascendeix a 2.436 Є i es
compta amb un ajut de 1700 Є.
- Pla Especial d’Emergències per a Nevades
(NEUCAT). S’han sol·licitat pales llevaneu. El
pressupost ascendeix a 21.535.40 Є.

Som:
272 habitants
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A continuació, us presentem la llista d’actuacions d’equipaments i serveis sol·licitats al
PUOSC 2008-2012 per al nostre municipi:
ANY

NUCLI

2008

EL PUIG

2008 GUALTER
2008 GUALTER
2008 GUALTER
2009 GUALTER
2010 LA SERRA
2008 LA TORRE
2010 VILAPLANA

LA SERRA
LA TORRE

Ampliació del local social de Gualter
Acabats de la plaça de l'Església
Adequació del local polivalent "Artaxo" a Gualter
Urbanització de zona verda a Gualter.
Recuperació del nucli de La Serra. 2ª fase
Adequació del local polivalent "La Rectoria" de la Torre.
Construcció d'una bàscula.
Projecte d'Electrificació de la Masia la Fenosa del nucli del
Puig, del TM de la Baronia de Rialb - PIL
Arranjament dels accessos del cami de Molinou i Palau des
de la Carretera C1412 del Nucli del Puig
Revestiment del camí del Puig des del Molinou al Nucli del
Puig
Projecte d'Urbanització del carrer del Local social de Gualter
- PIL
Projecte de revestiment dels accessos a la Masia Blanca
del Nucli de Gualter
Projecte bàsic i d'Execució per la instal·lació d'una estació
depuradora al nucli de la Serra
Instal·lació d'una estació depuradora al Nucli de la Torre

LA TORRE
PALAU
PALAU

Revestiment del camí de Pomanyons des de Serrallimpia del
Nucli de la Torre
Revestiment dels accessos a la Guardia del Nucli de Palau.
Revestiment del camí de Palau a Bellfort, del nucli de Palau.

2008

EL PUIG

2008

EL PUIG

2010

EL PUIG

2008

GUALTER

2009
2008
2008
2009
2008
2009

ACTUACIÓ
Restauració de la Coberta de l'Església de sant Andreu del
Puig de Rialb- PIL

GUALTER

Projecte d'Abastament d'Aigua Potable a les Masies del
2008 PALLEROLS Nucli de Pallerols
Memòria Valorada d'Abastament d'Aigua Potable a la Masia
2009
PALLEROLS de Ca l'Ànima - març 2007
2009 PALLEROLS Memòria Valorada de "Badén de Paso" sobre el Riu Rialb
Revestiment dels accessos a la masia de l'Ampordanès del
2010 PALLEROLS nucli de Pallerols.
Arranjament dels accessos a les masies Cal Canes, Cal
2010 PALLEROLS Segarra i Cal Confós del Nucli de Pallerols
2010 PALLEROLS Electrificació de la masia Ca l'Ànima del Nucli de Pallerols
2009
POLITG
Arranjament del vial d'accés i del bassal al nucli de Politg
2009
POLITG
Millora de l'enllumenat Públic al casc antic de Politg
SANT
Projecte Constructiu de Planta Potabilitzadora de les Aigües
2008 CRISTÒFOL d'Abastament del municipi de la Baronia de Rialb
SANT
Revestiment del Camí de Perdigués a Sant Cristòfol del
2010 CRISTÒFOL Nucli de Sant Cristòfol
2008 SANT MARTÍ Accessos camí de Massanés i la Casa Nova. Reg Asfàltic
Arranjament del camí d'accés a Martimà del nucli de Sant
2008 SANT MARTÍ Martí.
Projecte bàsic i d'Execució per la instal·lació d'una estació
2008 VILAPLANA depuradora al nucli de Vilaplana
2010 VILAPLANA Acabats dels accessos a Vilaplana
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Punt d’Informació Cadastral (PIC)

Recuperació del Nucli de La Serra

Entra en funcionament el Punt d’Informació Cadastral
(PIC) a La Baronia. El PIC permet l’accés a la
informació cadastral del titular i s’accedeix, prèvia
sol·licitud,dirigint-se a la pàgina web de l’Oficina del
cadastre: www.ovc.catastro.meh.es
Cal dir, que no s’ha rebut cap dotació econòmica de
suport i funcionament.

Actualment, molts edificis del nucli de La Serra es
troben en estat ruïnós, com a conseqüència, es
realitzaran una sèrie d’actuacions d’iniciativa privada
(veïns) i d’iniciativa pública (Ajuntament), per dur a
terme el projecte global de “Recuperació i
Sanejament del nucli de La Serra”
Aquest projecte inclou 4 fases:
FASE 1:
Projecte: “Estudi sobre l’estat
de les edificacions del nucli
de La Serra”.
Pressupost: 9.713,47Є.
FASE 2:
Projecte: “Infraestructures de serveis: clavegueram”.
L’empresa adjudicatària és Construccions Masses SL.
Pressupost: 55.181,41Є.
FASE 3:
Projecte: “Recuperació i sanejament del nucli de La
Serra” .
Pressupost: 101.616,66 Є
El PUOSC 2008-2012 en contempla un 50%.
FASE 4:
Projecte “Instal·lació d’una estació depuradora”.
Pressupost: 32.961,25 Є
El PUOSC 2008-2012 en contempla un 80%.

Dins el Programa:
Pla de Desenvolupament Turístic (PLADETUR) 2007
el DEPARTAMENT D’INNOVACIÓ UNIVERSITATS I EMPRESA
ha finançat els següents projectes al municipi:
1. Creació i adquisició d’equipament mobiliari per l’Oficina de
Turisme de la Baronia de Rialb.
Cost: 10.350,29 € (Finançats 7.762 €)
2. Senyalització del tram de GR1 “Sender històric” que passa
pel municipi.

Punts del sender:
St. Marc – Pallerols – Cap de l’Obaga de la Fenosa –
Molí Nou – Massanés – Salinoves – Cal Pejan –
Cabana de la Crica – Grau de moles
Cost: 5.786,70 € (Finançats 3.472 €)

Dins el Programa: Pla de CAMINS s’ha sol·licitat al
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I
HABITATGE (DIRECCIÓ GENERAL DE MEDI
NATURAL) la financiació de les següents
actuacions:
1.- Construcció de vials amb línia de defensa:
Camí del Forat de Bulí.
Pressupost: 9.809,05 Є.
2.- Construcció de millores de vials:
Camí del Torrent del Cerdanyès
Camí del bosc de l’Alzina
Camí de l’Obaga del Molí Nou.
Pressupost: 5.963,35 Є.
3.- Construcció de diferents punts de reserva
d’aigua:
Serrat de les Forques
La Fabregada
Cerdanyès (concedit).
Pressupost: 15.617,66 Є per punt de reserva
CARRETERES PERIMETRALS DEL PANTÀ
La titularitat i el manteniment dels
diferents trams de camins perimetrals
executats per la CHE, un cop acabats, es
cedeix a l’Ajuntament.
No obstant, l’Ajuntament, sol·licita a
la Diputació de Lleida que es faci càrrec
del manteniment del servei de carreteres
dels 45 Km de carreteres perimetrals
construïts en el terme municipal de la
Baronia de Rialb, com a reposició dels
serveis afectats a conseqüència de la
construcció de l’Embassament de Rialb.

20 d’abril de 2008
sant marc de pallerols

Des de fa ja 50 anys de manera
ininterrompuda, Gualter celebra la festa del
Ranxo el dimarts de Carnaval. La

guerra

civil va aturar la celebració d’aquesta festa
tradicional.
Aquest any com cada any, a les 7 del
matí els més matiners van posar el foc de
les calderes en dansa, perquè a quarts de
nou les cuineres poguessin començar a
cuinar el Ranxo per a tots.

Ranxo 1958 (foto cedida per Francesc Boncompte)

A partir de 2/4 de 3 de la tarda, uns 250 veïns de La Baronia de Rialb, juntament amb alguns
dels representants polítics dels pobles veïns i de la província, varem poder gaudir d’un bon “Ranxo a la
Plaça de Gualter.

Des d’aquí agraïm la col·laboració de totes les persones que any rere any fan possible la nostra festa i
així mantenir les nostres tradicions més arrelades.
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