
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 8 DE 
NOVEMBRE DE 2010 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  12/2010 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  8 de novembre de 2010 
Horari: 21:30 h. 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga 
Joan Puig López 
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Josep Bonet Calderó 
Fermín Tordesillas Casals 
José Maria Orrit Bach 
 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
Josep Coma Solé, arquitecte municipal 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
3.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CESSIÓ D’ÚS TEMPO RAL I GRATUÏT DE SOLAR 
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER AL  CENTRE “CEIP SANT 
MIQUEL DE PERAMOLA”.  
4.- POSAR A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ E L TERRENY PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER AL CENTRE “ CEIP SANT MIQUEL DE 
PERAMOLA”.   
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INFORME TÈCNIC ON E S DETALLEN LES 
DESVIACIONS DE LES PARTIDES CERTIFICADES RESPECTE L ES PARTIDES DEL 
PROJECTE “RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE LES FONTS I DEL P ONT DE LA FONT DE LA 
VILA (2ª FASE). 
6.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA. 



7.-CREACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 1 AL MUNI CIPI DE PERAMOLA. 
8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

8.1.- EXP. 11/2010: SR. JOAQUIM JUNYENT ARMENGOL. P OLÍGON 6 PARCEL·LA 
561. 
8.2.- EXP. 24/2010: SRA. DOLORS ESPLUGA ESPLUGA. C/  SANT MIQUEL EDIFICI 
BELLAVISTA B 2on 2a. 
8.3.- EXP. 25/2010: SRA. CONCEPCIÓ COLOMÉS ROCA. C/  FORN, 5 - TRAGÓ. 
8.4.- EXP.27/2010: SR. JOSEP ORRIT CAPELL. C/ SANT MIQUEL EDIFICI 
BELLAVISTA B 2on 1a. 

9.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
10.- FACTURES I PAGAMENTS. 
11.- INFORMES D’ALCALDIA. 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords  
 
 
En primer lloc, l’alcalde Sr. Pallarès vol fer constar en l’acte el condol de tota la 
Corporació a la família Riart per la mort de l’Eusebi, i a la família de la regidora  Sra. 
Dolors per la mort de l’Eduardo. 
 
En segon lloc, l’Alcalde Sr. Pallarès comenta que l’homenatge que se li volia fer 
aquest any a l’Eusebi per la Festa dels Jubilats, se li farà igualment a títol postum en la 
mateixa, per la dedicació que durant 37 anys ha tingut a l’Ajuntament, i pel seu servei 
al municipi des del primer dia. 
 
Acte seguit, 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 25 d’octubre de 2010. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 8 de 
novembre de 2010.  
 
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 27 de setembre de 2010 (núm. 10/2010). 



- Sessió extraordinària de data 3 de novembre de 2010 (núm. 11/2010). 
 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents, sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CESSIÓ D’ÚS TEMPO RAL I GRATUÏT DE 
SOLAR PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER AL CENTRE 
“CEIP SANT MIQUEL DE PERAMOLA”.  
 
Ateses les necessitats escolars de la població de Peramola, es imprescindible de 
disposar d’un terreny per a la instal·lació de mòduls prefabricats que hauran de servir 
com a aules, de manera provisional, de la nova escola del Centre “ CEIP Sant Miquel 
de Peramola”. 
 
Donat que la societat “PATRIMONI IMMOBILIARI JULIA, S.L.”  amb CIF B-62550496 
és propietària d’un solar que compleix totes les característiques que se’ns sol·liciten 
des del Departament d’Educació, per tal d’instal·lar en el mateix dits mòduls. 
 
Vista la proposta de Cessió d’ús temporal i gratuït de solar per a la instal·lació de 
mòduls prefabricats per al Centre “ Escola Sant Miquel de Peramola”  presentada per 
la Sra. Júlia Bonet Fiter en representació de la societat “PATRIMONI IMMOBILIARI 
JULIA, S.L.”, la qual consta a l’expedient. 
 
Per tot l’exposat, el Ple l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer .- Acceptar la cessió amb efectes 8 de novembre de 2010, de manera temporal 
i gratuïta, de l’ús del solar següent: 
 La seva referència cadastral és: 6977301CG5567N0001OH, 
 Situació: CL SANT MIQUEL, 13, 
 Propietari: “PATRIMONI IMMOBILIARI JULIA, S.L.”, 

Superfície: 477 m², 
 
per a la instal·lació de mòduls prefabricats per al Centre “ Escola Sant Miquel de 
Peramola”, d’acord amb la documentació presentada. 
 
Segon.-  El termini d’ús serà de 5 anys. 
 
Tercer.-   La cessió es realitza amb l’objectiu exclusiu que l’Ajuntament de Peramola 
posi a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya el solar 
per a la instal·lació de mòduls prefabricats per al Centre “ Escola Sant Miquel de 
Peramola”. 
 
Quart.-  L’Ajuntament de Peramola es compromet a conservar, mantenir, utilitzar, 
vigilar, protegir i salvaguardar adequadament el bé. 
 
Cinquè.- Aquesta cessió s’extingirà pel transcurs del termini establert o prorrogat, per 
l’incompliment de les obligacions establertes, o si es destina l’esmentat solar a ús 



diferent del previst en l’acord de cessió. 
 
Sisè.- Perquè la cessió d’ús sigui efectiva, s’ha de signar un acta de lliurament en la 
qual l’Ajuntament de Peramola es compromet a acceptar la cessió d’ús del solar en els 
termes d’aquest acord, l’acta i la normativa reguladora vigent. 
 
Setè.- Facultar l’Alcalde Sr. Joan Pallarès i Oliva perquè signi l’acta de lliurament. 
 
 
4.- POSAR A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ E L TERRENY PER 
A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER AL CEN TRE “CEIP SANT 
MIQUEL DE PERAMOLA”.   
 
Ateses les necessitats escolars de la població de Peramola. 
 
El Ple l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer .- Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, el següent solar per a la instal·lació de mòduls prefabricats per al Centre 
“Escola Sant Miquel de Peramola”. 
 Superfície: 477m². 

Límits: amb la referència cadastral 6977302CG5567N0001KH, i amb el límit de 
sòl de naturalesa urbana.  

 Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens. 
 La seva referència cadastral és: 6977301CG5567N0001OH. 
 
Segon .- El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà amb 
l’abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la 
potència suficient per a l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de 
l’equipament escolar, així com amb la instal·lació d’una estació transformadora 
d’energia elèctrica – en el supòsit de ser necessari i que s’ubicarà fora del recinte 
escolar. 
 
L’Ajuntament adquireix el compromís d’eliminació de qualsevol obstacle que pugui 
impedir l’execució de les obres, fent-se càrrec de la construcció dels guals i de les 
entrades al recinte del centre. 
 
Tercer .- La quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres que s’acreditin 
per a la instal·lació dels mòduls prefabricats per al centre, en base a l’article 103 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, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que es 
tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la gratuïtat 
de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència 
d’aquestes obres. 
 
Quart .- El Departament d’Educació podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta 
cessió per sí mateix o per terceres persones. 
 



Cinquè .- Es faculta a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació que 
sigui necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 
  
 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INFORME TÈCNIC ON E S DETALLEN LES 
DESVIACIONS DE LES PARTIDES CERTIFICADES RESPECTE L ES PARTIDES 
DEL PROJECTE “RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE LES FONTS I D EL PONT DE LA 
FONT DE LA VILA (2ª FASE)”. 
 
Vist l’informe tècnic, de data 2 de novembre de 2010, on es detallen les desviacions 
de les partides certificades respecte les partides del projecte “RECUPERACIÓ DEL 
CAMÍ DE LES FONTS I DEL PONT DE LA FONT DE LA VILA (2ª FASE)”, signat pel 
Sr. Lluís Garriga Muñoz, arquitecte tècnic. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe tècnic, de data 2 de novembre de 2010, on es detallen les 
desviacions de les partides certificades respecte les partides del projecte 
“RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE LES FONTS I DEL PONT DE LA FONT DE LA VILA 
(2ª FASE)”, signat pel Sr. Lluís Garriga Muñoz, arquitecte tècnic. 
 
Segon.- Trametre una còpia de l’informe tècnic aprovat a l’apartat primer, al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per al seu coneixement i als 
efectes oportuns.  
 
 
6.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA. 
 
L’Esplai de Peramola sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola, per a 
l’any 2010-2011, per una activitat de colònies i per comprar material. 
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.000 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 1.000 € a l’Esplai de Peramola, per sufragar les despeses 
derivades de la realització d’una activitat de colònies l’any 2011 i les despeses de 
material per l’Esplai. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’Esplai de Peramola als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
 
7.-CREACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE TAXI NÚMERO 1 AL MUNI CIPI DE PERAMOLA. 
 
Tenint en compte el gran interès que té pel municipi de  Peramola per l’efectiva 



prestació del servei de taxi, l’Alcalde proposa crear la llicència de taxi núm. 1, de nou 
places (inclòs el conductor). 
 
Vist l’Estudi previ justificatiu de la creació de la llicència de taxi número 1 al municipi 
de Peramola,  el qual consta a l’expedient. 
 
Donat que la Comissió Territorial de l’Alt Pirineu i Aran del Consell del Taxi ha 
d’emetre un informe preceptiu sobre l’atorgament de l’autorització de transport 
interurbà. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Informar favorablement l’Estudi previ justificatiu de la creació de la llicència 
de taxi número 1 al municipi de Peramola. 
 
Segon.- Aprovar la creació de la llicència de taxi número 1, de fins a nou places, al 
municipi de Peramola. 
 
Tercer.-  Trametre aquest acord a la Comissió Territorial de l’Alt Pirineu i Aran del 
Consell del Taxi, per tal que emeti l’informe preceptiu sobre l’atorgament de 
l’autorització de transport interurbà per a la llicència municipal de taxi número 1 de 
l’Ajuntament de Peramola, per a un vehicle de fins a nou places de capacitat, inclosa 
la persona que condueix . 
 
 
8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
8.1.- EXP. 11/2010: SR. JOAQUIM JUNYENT ARMENGOL. P OLÍGON 6 
PARCEL·LA 561. 
 
Vista la instància (R.E. núm. 218 de data 23 d’abril de 2010), subscrita pel Sr. Joaquim 
Junyent Armengol, relativa a la sol·licitud de llicència d’obres per a l’actuació 
“Ampliació de pallera i condicionament d’explotació bovina”, al polígon 6 parcel·la 561 
de Peramola, (Expedient núm. 11/2010).  
 
Atès l’informe tècnic de data 20 d’octubre de 2010, subscrit per l’Arquitecte municipal 
que la informa favorablement. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària de la Corporació, de data 20 d’octubre de 
2010. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Joaquim Junyent Armengol, llicència municipal d'obres per a 
l’actuació “Ampliació de pallera i condicionament d’explotació bovina”, al polígon 6 
parcel·la 561 de Peramola, (Expedient núm. 11/2010), d’acord amb el projecte, 
subscrit per l’enginyer agrònom Sr. Joan Garriga i Torres, de data abril de 2010.   
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 



- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 181 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme.. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació tributs corresponents a la llicència segons ordenança,  
l’import dels quals és de 206,11 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
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. 
 
 
8.2.- EXP. 24/2010: SRA. DOLORS ESPLUGA ESPLUGA. C/  SANT MIQUEL 
EDIFICI BELLAVISTA B 2on 2a. 
 
Vista la instància, de data 18 d’agost de 2010 (R.E. núm. 459 de data 18/08/2010), 
subscrita per la Sra. Dolors Espluga Espluga relativa a la sol·licitud de llicència d’obres 
per a la Reforma lavabo, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Miquel, Edifici Bellavista B 
2on 2a de Peramola (Expedient núm. 24/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 20 d’octubre de 2010, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa que es 
tracta d’una obra menor, i informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres.    
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 20 d’octubre de 2010 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 



Primer .- ATORGAR a la Sra. Dolors Espluga Espluga llicència d’obres per a la 
Reforma lavabo, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Miquel, Edifici Bellavista B 2on 2a 
de Peramola (Expedient núm. 24/2010), segons instància i pressupost  presentats. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'Article 181 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 29,50 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
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. 
 
 
8.3.- EXP. 25/2010: SRA. CONCEPCIÓ COLOMÉS ROCA. C/  FORN, 5 - TRAGÓ. 
 
Vista la instància, de data 18 d’agost de 2010 (R.E. núm. 461 de data 18/08/2010), 



subscrita per la Sra. Concepció Colomés Roca relativa a la sol·licitud de llicència 
d’obres per al Tancament part inferior de terrassa, a l’immoble ubicat al Carrer Forn 
núm. 5 de Tragó de Peramola (Expedient núm. 25/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 20 d’octubre de 2010, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa que es 
tracta d’una obra menor, i informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres.    
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 20 d’octubre de 2010 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Concepció Colomés Roca llicència d’obres per al 
Tancament part inferior de terrassa, a l’immoble ubicat al Carrer Forn núm. 5 de Tragó 
de Peramola (Expedient núm. 25/2010), segons instància i pressupost  presentats. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'Article 181 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 6 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 



apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
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. 
 
 
8.4.- EXP.27/2010: SR. JOSEP ORRIT CAPELL. C/ SANT MIQUEL EDIFICI 
BELLAVISTA B 2on 1a. 
 
Vista la instància, de data 29 d’octubre de 2010 (R.E. núm. 579 de data 29/10/2010), 
subscrita pel Sr. Josep Orrit Capell relativa a la sol·licitud de llicència d’obres per a la 
Reforma lavabos, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Miquel, Edifici Bellavista B 2on 2a 
de Peramola (Expedient núm. 27/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 3 de novembre de 2010, subscrit per l’arquitecte municipal 
Sr. Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa 
que es tracta d’una obra menor, i informa favorablement l’atorgament de la llicència 
d’obres.    
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 3 de novembre de 
2010 que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Josep Orrit Capell llicència d’obres per a la Reforma 
lavabos, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Miquel, Edifici Bellavista B 2on 2a de 
Peramola (Expedient núm. 27/2010), segons instància i pressupost  presentats. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'Article 181 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 



 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 30 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
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. 
 
 
9.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 43 a 52 de l’any 
2010 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 27 de 
setembre de 2010 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 43/2010, de data 28 de setembre de 2010, de 
sol·licitud de subvenció directa a la Diputació de Lleida per a l’actuació Asfaltat de 
la Carretera d'entrada a Peramola. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 44/2010, de data 28 de setembre de 2010, pel qual es 
resol dur a terme les obres relatives a Asfaltat de la Carretera d'entrada a 
Peramola mitjançant el procediment del contracte menor. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 45/2010, de data 28 de setembre de 2010, 
d’autorització a l’OAGRTL per realitzar els treballs d’omissions dels padrons 
cadastrals corresponents a l’IBI de naturalesa urbana. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 46/2010, de data 30 de setembre de 2010, pel qual es 
resol que l’arquitecte municipal faci visita d’inspecció.  
- Decret de l’Alcaldia núm. 47/2010, de data 20 d’octubre de 2010, d’atorgament 
de termini d’audiència. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 48/2010, de data 20 d’octubre de 2010, de 
requeriment de documentació en l’expedient de llicència d’obres núm. 17/2010. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 49/2010, de data 27 d’octubre de 2010, de 
convocatòria de Ple extraordinari pel dia 3 de novembre de 2010. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 50/2010, de data 28 d’octubre de 2010, d’atorgament 
de pròrroga per acabar les obres de l’expedient núm. 8/2006. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 51/2010, de data 28 d’octubre de 2010, d’atorgament 
de llicència ambiental per a explotació ramadera. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 52/2010, de data 4 de novembre de 2010, de 
convocatòria de ple ordinari pel dia 8 de novembre de 2010. 

 
 
10.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 241122, 541120, 101120, 181152, 
041154, 961152, 381186, 821093, 
581152, 051120 

     1.021,77 €  

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 298546, 298547, 298545, 317459         230,85 €  
TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 407797           22,06 €  
APLICLOR, S.A. 8096 

        205,36 €  

CORREUS   
85,23 € 

RIBALTA I FILLS, S.A. 982+978+974+973+972 
     1.198,85 €  

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 62171, 62170, 
          38,22 €  

ESTACIÓ SERVEI OLIANA 1385, 0775 
        245,11 €  

TUGUES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 6010, 6503 
        253,72 €  

PELLICER INFORMÀTICA, S.L. 2096 
        817,94 €  

ROSA SEIRA MASANA NETEJA SETEMBRE I OCTUBRE 
        692,50 €  

MONFISCAL, S.L.P. 8395 
        671,68 €  

JOSEP COMA SOLÉ 3T TRIMESTRE 
        880,65 €  

JORDI VILAR 23865 
          81,01 €  

PERE VILAGINES SALA 2295 
        437,70 €  

FRANCISCA MUÑOZ - BAR CASINO FESTA MAJOR I SANT MIQUEL 
        849,00 €  

BUFETE GONZALO SLP RECLAMACIÓ EXECUCIÓ REG 
        300,00 €  



SEGURETAT SM ALCARRAS SL 10125 
        359,77 €  

AUGEMA - RECOLLIDA ANIMALS TAXA DOS RECOLLIDES 
        300,00 €  

HOTELS PERAMOLA 2122 
          91,73 €  

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES VILCAR SL 2010052 
     2.527,12 €  

MJ GRUAS CONSTRUCTORA 20101046 
     6.000,02 €  

 

TOTAL      17.310,29 €  

 
 
11.- 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 141.626,31 €. 

- Que pel que fa al tema del planejament es va fer una reunió a Barcelona, 
desprès va pujar aquí el Sr. Jubete, i ara tornarà a pujar per parlar amb la gent 
de les al·legacions. En principi, s’intentarà passar pel Ple del febrer. Queda el 
tema de l’habitatge protegit, al Departament de Medi Ambient i Habitatge no ens 
ho passen de cap manera si no si posa habitatge protegit. 

- Que es va fer una reunió per la utilització del Centre Cívic de Tragó. I, que es va 
parlar de què per l’ús per la gent del municipi no es pagues rés, i que per  l’ús 
particular d’habitants del municipi es pagues 120 € fins a 60 persones i 200 € a 
partir de 60 persones. 

- Que ha arribat la cessió de les masses comunes per part d’Agricultura a 
l‘Ajuntament, que de moment les han cedit però que encara no hi ha les 
escriptures, i que s’hauria de parlar d’aquest tema. El regidor Sr. Roca diu que 
l’ús de les masses comunes està condicionat, i que s’ha de vigilar molt amb 
aquest tema ja que aquestes masses comunes són per beneficiar a tots els 
agricultors de la zona de concentració parcel·lària. 

- Que es va demanar una subvenció per l’equipament del Centre Cívic de Tragó, i 
ens l’han denegada, i que es farà una al·legació. 

- Que del tema del reg es va aconseguir per la Sra. Conxita Torruella 500.000 € 
pel pressupost de l’any que ve. I, que ara estem pendents de la visita de la 
Directora General d’Aigües. 

- Que pel que fa al mòdul de l’Escola fins al gener no el posaran. 
- Que el dissabte, dia 9 de novembre, a Oliana es va presentar la Proposta 

d’Ordenació del Parc Territori d’Aigües del Riu Segre en els municipis d’Oliana i 
Peramola, a la presentació de la proposta, a més dels alcaldes d’Oliana i de 
Peramola, Antoni Vilaginès i Joan Pallarès, respectivament, hi va assistir el 
director general d’Arquitectura i Paisatge, Joan Ganyet, impulsor del projecte; 



l’arquitecte que ha dissenyat el Parc d’Aigües, Carles Llop, i el conseller 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena. L’Alcalde Sr. Pallarès 
afegeix que la proposta està aquí a l’Ajuntament per si algú la vol mirar. 

- Que està a punt de posar-se en marxa el comptador del Pla de Tragó. 
- Que la festa dels jubilats es farà el dissabte dia 13 de novembre. Com ja he dit 

al començament es farà un homenatge a títol postum al Sr. Eusebi Riart, en el 
qual els tres alcaldes que havien estat amb ell donaran una placa a la seva 
senyora i al seu fill. 

- Que ens han atorgat els dos plans d’ocupació que vàrem sol·licitar, al 70% de 
jornada durant 6 mesos, i que no es poden contractar els treballadors que van 
treballar aquí els últims 18 mesos. 

- Que divendres vinent juntament amb la Presidenta de Pobles amb Encant i amb 
el President de la Diputació faran una visita al Sr. Joan Ganyet, per presentar 
possibles iniciatives que es pugues fer càrrec el seu Departament. 

- Que el Camí del final del Carrer de Sant Miquel s’arranjarà quan s’acabi lo del 
reg. 

 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i li pregunta a l’alcalde Sr. Pallarès que com és que 
quan se li fan preguntes no les contesta mai. L’alcalde Sr. Pallarès li respon que és 
possible, però que si pot ser digui a que es refereix. El Sr. Roca diu que fa temps va 
dir lo de les bandes i que encara no s’ha fet, afegeix a més que per la Festa Major es 
van treure i es van tornar a posar. L’alcalde Sr. Pallarès li contesta que va dir que es 
faria i es farà, que encara no s’ha fet, però com que la proposta és bona és farà. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta si en relació al tema del transport de la 
canalla s’ha fet alguna cosa. L’alcalde Sr. Pallarès li respon que al Consell no hi ha rés 
a fer, i que, a més, ara s’està amb el tema de què dos alumnes que van aquí a 
Peramola no ens els recullen. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i pregunta que qui els va a buscar. L’alcalde Sr. 
Pallarès li respon que de moment hi va el Sr. Mestre. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que no pot ser que alumnes que vagin a un 
mateix col·legi uns pugin pujar al transport i els altres no. Afegeix que avui mateix hi ha 
hagut un accident. L’alcalde Sr. Pallarès li pregunta al Sr. Roca a veure que s’hauria 
de parlar amb el Consell, si seria per negociar el preu, o per horaris o perquè hi puguin 
pujar. El Sr. Roca li respon que pel tema de preus, ja que ni l’Alzina cobra això, i 
perquè tots els que van al mateix centre puguin pujar-hi. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i demana si es pogués posar algun contenidor 
d’escombraries a Santa Llúcia.  
 
L’alcalde Sr. Pallarès comenta que un altre tema que s’ha de mirar és el del cementiri 
ja que no hi ha places.  
 



Reprèn la paraula el Sr. Puig i diu que quan es va fer la concentració s’havia d’haver 
previst que les masses comunes quedessin al costat dels cementiris dels nuclis de 
Peramola i Tragó. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i exposa que l’Angelina de Cal Molleví ha brodat 
aquest escut de mostra que sortiria per uns 30€ 0 35 €, i, que si a tots els hi sembla bé 
l’Ajuntament podria comprar la roba i els interessats es pagarien l’escut. El Sr. Roca 
diu que l’escut hauria de ser més gran. La Sr. Espluga li respon que amb aquesta 
mida quan està ficat als balcons o finestres es veu perfectament des de baix al carrer. 
 
Reprèn la paraula la Sra. Espluga i comenta, per si l’Ajuntament en vol comprar algun 
exemplar, que el Sr. Artur Blasco va fer la presentació d’un llibre on hi surten cançons 
de Peramola i d’altres llocs, que val uns 30 € aproximadament. L’Alcalde Sr. Pallarès 
exposa que per la Biblioteca n’hauríem de tenir algun, i que de moment potser se’n 
hauria de comprar 5 exemplars. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:58 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.    
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


