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El fet més destacat del primer semestre d’enguany ha esta el “Pla Rajoy”. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques a través del Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, ha creat un mecanisme de finançament a
les enƟtats locals per pagar als proveïdors les factures pendents de pagament generades per obres, serveis o
subministraments, amb registre d’entrada municipal anterior a 1 de gener de 2012, que siguin vençudes, liquides i exigibles, i segons el règim de contractes del sector públic, subjecte a un Pla d’Ajust segons el Real Decret Llei
7/2012, de 9 de març, per autoritzar la formalització d’un
préstec amb una enƟtat financera, per un termini de 10 anys
amb 2 anys de carència.
El procediment seguit per a optar a aquest préstec fou el
següent :
La relació cerƟficada de les factures pendents de pagament,
incloses dins l’àmbit del RDL 4/2012, és va trametre al Ministeri d’Hisenda en data 14 de març de 2012.
El Ple de l’Ajuntament de data 30 de març de 2012, per majoria absoluta, va acordar aprovar el Pla d’Ajust, el
conƟngut del qual compleix amb els requisits previstos en el RDL 7/2012. En data 30 d’abril de 2012, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, informa favorablement al pla presentat. En data 8 de maig s’accepta la relació definiƟva de factures pendents de pagament, incloses dins l’àmbit del RDL 4/2012, per import de
462.550,69€.
En data 14 de maig Ple per majoria absoluta, acorda aprovar la concertació d’una operació d’endeutament a
llarg termini, per import de 462.550,69€, per un termini de 10 anys amb 2 anys de carència, i les condicions
financeres fixades per Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics.
En data 22 de maig es fa formalitzar l’operació de préstec amb l’enƟtat financera Bankinter per import de
462.550,69€, que un cop l’enƟtat financera va rebre els diners per part del Ministeri d’Hisenda es van realitzar
els pagaments als proveïdors de la relació de factures pendents, incloses dins l’àmbit del RDL 4/2012.
Per cloure, puntualitzar que els drets pendents de cobrament a dia d’avui de diferents administracions públiques i els parƟculars a l’Ajuntament de la Baronia de Rialb, són aproximadament 687.385€ (inclou contribucions especials, rebuts tornats d’aigua, subvencions i impostos pendents de cobrar entre altres).

CENS ACTUAL:

253 Habitants

Baixes per defunció : 3
Joan Solé Gabernet

L’Agenda

Francisca Pujol Llorens

Dissabte, 21 de JULIOL:
XIXa Trobada al Monestir de Santa Maria de Gualter.

Josep Pont Marimón

Dimecres, 15 d’AGOST: Festa Major de Palau

Altes per canvi de residència : 4

Dimenge, 26 d’AGOST: Festa Major de Bellfort

Baixes per canvi de residència : 4

Dissabte, 15 de SETEMBRE: Festa Major de Vilaplana

Nomenament Jutge de Pau titular i substitut
Cada 4 anys s’ha de renovar els càrrecs de jutge de
pau titular i substitut del Jutjat de Pau. Tenint en
compte que fins ara eren càrrecs ocupats pel
Sr. ANTONIO MARSOL PUJOL, com a Jutge de Pau
titular, i pel Sr. EUGENI INGLAVAGA CARDEÑES,
com a Jutge de Pau substitut, el ple de l’Ajuntament
de data 10 de gener va acordar per unanimitat, renovar els mateixos càrrecs del Jutjat de Pau de la Baronia de Rialb pels pròxims quatre anys.

RANXO 2012
El 21 de febrer, amb gran èxit de participació com cada any
es va celebrar el tradicional Ranxo a Gualter.

El Centre de la Propietat Forestal, el dia 26 d’abril de
2012, va realitzar a les dependències municipals una
jornada tècnica. En el marc del projecte MOVAFOREST, el Centre de la Propietat Forestal, ha dut a
terme una prova pilot en boscos de pinassa per testar
l’aplicació d’un model teòric de prevenció de grans
incendis forestals. L’objectiu de la jornada va ser analitzar la gestió duta a terme en dues forests del municipi de La Baronia de Rialb i debatre els aspectes
tècnics i econòmics de l’actuació silvícola.

PLA MANCOMUNAT DE JOVENTUT

FOTO: Alba Baró - Vilaplana

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL
DE MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT
El dia 19 d’abril, el Sr. Escorihuela, director general
de Medi Natural i Biodiversitat, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, va realitzar una visita al municipi de la Baronia de Rialb, relacionada amb el tema de la biomassa
i la tòfona, concretament pel pla de la tòfona de la
finca de Sant Marc, i per l’estudi realitzat, amb la
col·laboració de l’associació de propietaris forestals
de la Baronia de Rialb, d’una planta de cogeneració
de biomassa.

En data 6
de maig es va
firmar el conveni entre l’Ajuntament de la
Baronia de Rialb i els Ajuntaments de Cabanabona, Oliola i Tiurana,
per tal de que
aquests ajuntaments impulsin polítiques de joventut,
mitjançant subvencions de la Direcció General de Joventut emmarcades en el Pla Mancomunat de Joventut 2012-2015 i a través del serveis tècnics de Joventut del Consell Comarcal de la Noguera.
L’objectiu d’aquest pla és promoure un programa
d’acció planificat amb la participació dels joves del
territori, associacions i entitats dels municipis que englobi els eixos del Pla Nacional de Joventut, i augmentar la participació en la societat i l’emancipació
juvenil del territori.

Podeu seguir la informació
de Joventut a la pàgina de
Facebook de Baronia de
Rialb Jove, al nou apartat
AGENDA DE JOVES a la pàgina web de l’Ajuntament
www.baroniarialb.cat i a www.noguerajove.cat

ROSER DE PALAU DE RIALB
El 13 de maig es va celebrar el Roser de Palau amb la participació com cada any de totes les parròquies de Baronia
que van fer les seves ofrenes.

FESTA MAJOR DE POLIG I ROSER DE GUALTER
Enguany, tan a la
Festa Major de Polig com
al Roser de Gualter, només es van poder fer els
actes del matí, a la tarda la
pluja no va deixar fer el
ball.

PROGRAMA JoVa—JOVES I
VALORS.
Un total de 10 joves entre 12 i
17 anys de Baronia, participaran en el projecte JoVa.
Aquest projecte de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Baronia de Rialb i
l’Oficina Jove de la Noguera,
consisteix en oferir als joves
realitzar una activitat de voluntariat durant l’estiu pel poble. Els i les joves hi participen voluntàriament però se’ls demana compromís i la participació en les activitats que duran a terme.
Una vegada s’han realitzat les tasques adequadament els i les joves rebran una compensació
que consisteix en una sortida a PortAventura conjuntament amb tots els i les joves de la resta de la
comarca que hi han parƟcipat.

ROMÀNIC OBERT: ACTUACIÓ AL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE GUALTER
Aquest estiu s’iniciaran les obres corresponents
al programa ROMÀNIC OBERT de la Fundació
La Caixa al Monestir de Santa Maria de Gualter.
Enguany, s’han realitzat tots els tràmits
necessaris per a
executar l’expedient
per a l’adjudicació i
realització de les obres. L’obra “Adequació de
l’església del Monestir de Santa Maria de
Gualter” comprèn la construcció d’una coberta
parcial, el tractament de coronaments i nous paviments i drenatges.
S’ha realitzat un procediment negociat sense publicitat. Finalment, en data 15 de juny per resolució de la Junta de Govern local es va adjudicar
l’obra a l’empresa Ribalta i Fills, SA.

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE LES ACTUACIONS AL MONESTIR
El passat 25 de juny, va tenir lloc a l’Ajuntament una
reunió informaƟva on l’arquitecte Antoni Marơ va
explicar als amics del Patronat del MonesƟr, l’abast
de les obres que s’executaran els propers mesos.

PROGRAMA: RECICLA'M TU TAMBÉ
Des de l'Ajuntament i concretament de la regidoria
de Joventut s'ha posat en marxa un Programa per fer
un territori més sostenible. Els objectius del programa són: implicar els joves en les problemàtiques mediambientals i educar cap una millora de la reutilització dels olis vegetals.
Es demana a tot els veïns interessats que guardin l'oli usat (el de
cuinar).
Es farà una recollida per aportar el
seu oli reciclat. Amb aquest oli
aconseguit en farem sabó de la
manera tradicional en un taller on
s'ensenyarà a fer tan sabó dur
com sabó líquid per a la rentadora.

En aquesta edició, parlem amb Pere Vilella i Marquilles, de Cal Metge del Puig. Llicenciat en Educació
Física i actualment cursant un Màster en Direcció d’Empreses TurísƟques, és soci fundador de les empreses
Segre Mitjà i La Pica Trips & Events, aquesta darrera ha
adquirit l’Alberg de la Torra. A més, és el President de
l’Associació d’Empreses vinculades al Consorci SegreRialb.
RIALB AVUI: Quan i per què neix LA PICA TRIPS &
EVENTS?
PERE VILELLA: L’any 1993 neix Segre Mitjà, empresa
que es dedica a realitzar diferents acƟvitats esporƟves
al medi natural. Fa dos anys, davant la necessitat de
créixer i expandir-nos a altres mercats, creem LA PICA
TRIPS & EVENTS, una agència de viatges, que ens permetrà vendre paquets turísƟcs, on combinem acƟvitats
i allotjament, i obrir-nos mercat fora del país.
RA: Així doncs, a què es dedica LA PICA?
PV: A trets generals, l’acƟvitat principal de la Pica és la
realització d’acƟvitats fisicoesporƟves al medi natural.
Més concretament, treballem quatre grans àrees:
LAPICASEGREMITJÀ, és la branca dedicada a l’organització d’acƟvitats per a grups, ja siguin escoles, universitats, etc. (Colònies, acƟvitats extraescolars, crèdits de
síntesi, crèdits de lliure elecció,...)
LAPICAFUN, orientada a les acƟvitats de natura per a
parƟculars (ràŌing, acƟvitats de neu, barrancs, rutes en
BTT, i un llarg, etc.)
LAPICASPORTS, dedicada a l'organització d’esdeveniments esporƟus (stage, compeƟcions, curses, etc.)
LAPICACOMPANIES, orientada a l’organització d’acƟvitats per a empreses (cursos de lideratge, treball en
equip. )
RA: On teniu els vostres centres d’acƟvitat?
PV: Actualment disposem de quatre centres, tres Ɵpus
casa de colònies i un càmping. Aquests són:

L’Era, a Oliola, Mas Fortet a Capafonts i L’Alberg de la
Torra, i el Càmping SOLANA DEL SEGRE a la Cerdanya.
A part, col·laborem amb altres empreses i realitzem acƟvitats arreu del territori.
RA: Quants treballadors sou a LA PICA?
PV: L’estructura fixa és peƟta, som els tres socis més
una administraƟva i un responsable de material i instal·lacions. Som polivalents, tot i tenir cadascú les seves
tasques, fem una mica de tot.
Al llarg de l’any, adaptant-nos a les necessitats de cada
moment, tenim també de 10 a 45 monitors de les diferents acƟvitats que organitzem, 3 cuiners i 3 ajudants, 1
metge, etc. Enguany, per a què us feu una idea del volum de l’empresa, hem arribat a un màxim de 600 escolars una setmana d’aquest mes de juny entre tots els
centres.
RA: Quines acƟvitats realitzeu a les nostres contrades?
PV: De tot i més, coneixereu el descens del Barranc del
riu Rialb (el Forat de Buli), rutes amb BTT, Vies Ferrates,
Piragüisme, Canoes al Pantà, RàŌing, excursions amb
Quads, Paintball i fins i tot windsurf.
RA: Moltes gràcies per aquesta entrevista i encoratjarvos a conƟnuar amb la vostra aposta pel territori, que
teniu des de fa 20 anys.

Enguany, a la Trobada del Monestir s’exposaran fotografies antigues del municipi i de la seva
gent, si en teniu, feu-les arribar a l’Ajuntament,
amb el lloc, la data aproximada i la gent que pugueu identificar.
Moltes Gràcies
Patronat d’Amics del Monestir de
Santa Maria de Gualter

