
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 13 DE 
DESEMBRE DE 2010 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  13/2010 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  13 de desembre de 2010 
Horari: 21:30 h. 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga 
Joan Puig López 
Josep Bonet Calderó 
Fermín Tordesillas Casals 
José Maria Orrit Bach 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
José Roca Sala 
 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
Josep Coma Solé, arquitecte municipal 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA “ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D’UN ENLLUMENAT 
PÚBLIC AL NUCLI DE NUNCARGA ”.  
4.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA. 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A DUR A TERM E UNA CONSTRUCCIÓ 
CONSISTENT EN UN COBERT AGRÍCOLA , PER TAL DE DESTINAR-LA A L’ACTIVITAT 
D’AGRÍCOLA (EXP. NÚM. 5/2010). 
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/20 10. 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’A NY 2011. 
8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

8.1.- EXP. 9/2010: SRA. MARIA PILAR FERNÁNDEZ MARQU ÈS. PLAÇA SANT JOAN, NÚM. 1 
– CAL MUSIQUET. 
8.2.- EXP. 26/2010: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA S LU. REFORMA DE LA LÍNIA 



AÈRIA 25 Kv DERIVACIÓ A PT WB258 “CASA RIBERA” A “T RAGÓ DE PERAMOLA”. 
8.3.- EXP. 28/2010: SRA. ROSA SEIRA MASANA. C/ CLAR IANA, 4. 
8.4.- EXP.29/2010: SRA. IMMA RIBERA ROVIRA. C/ SANT  MIQUEL, 8 – ERA DE CAL MORA. 
8.5.- EXP. 30/2010: SR. ANTONI SELVA FOLCH. C/ FERR ERIA, 1 – CAL CONTA.  

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  
 
 
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 29 de novembre de 2010. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 13 de 
desembre 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta, que els va ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 8 de novembre de 2010 (núm. 12/2010). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE L’OBRA “ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D’UN 
ENLLUMENAT PÚBLIC AL NUCLI DE NUNCARGA ”.  
 
Vista la certificació núm. 1 i única de l’obra “INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA D’UN 
ENLLUMENAT PÚBLIC AL NUCLI DE NUNCARGA”, formulada per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Coma i Solé, de data 9 de desembre de 2010, per import de 
40.432,99 €. 
 



Atès que dites obres s’han dut a terme d’acord amb els seus costos i pressupostos, el 
Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Declarar la conformitat del Ple amb l’execució de les obres adjudicades, en 
sessió ordinària celebrada el dia 1 de març de 2010, de l’obra titulada “INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA D’UN ENLLUMENAT PÚBLIC AL NUCLI DE NUNCARGA”, amb un 
pressupost d’adjudicació per import de 40.432,99 € (IVA inclòs), adjudicatari 
ELÈCTRICA RAVI S.C.P., amb CIF J-25.361.668, les quals ascendeixen a quaranta 
mil quatre-cents trenta-dos euros amb noranta-nou cèntims (40.432,99 €), IVA inclòs, 
donat que dites obres s’han desenvolupat de conformitat amb l’establert en els plecs 
reguladors i amb el contracte signat entre las parts. 
 
Segon.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l’obra “INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
D’UN ENLLUMENAT PÚBLIC AL NUCLI DE NUNCARGA”, l'import de la qual 
ascendeix a 40.432,99 €. 
 
Tercer.- Trametre la certificació al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 
Local, a efectes del pagament de la subvenció atorgada. 
 
Quart.-  Aprovar la despesa de 40.432,99 € per part de l'Ajuntament amb càrrec a la 
partida corresponent del pressupost general de la Corporació. 
 
 
4.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA. 
 
La Unió Esportiva Peramola - Fútbol Sala sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de 
Peramola per la temporada 2010-2011.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.800,00 €, més el costos 
del lloguer de la pista del Pavelló d’Oliana, uns 40 € al mes, els quals serien facturats 
pel Pavelló d’Esports directament a l’Ajuntament. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 1.800,00 € a la Unió Esportiva de Peramola- Fútbol Sala, 
més el costos del lloguer de la pista del Pavelló d’Oliana, uns 40 € al mes, els quals 
seran facturats pel Pavelló d’Esports directament a l’Ajuntament. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a la Unió Esportiva de Peramola - Fútbol Sala als 
efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A DUR A TERM E UNA 
CONSTRUCCIÓ CONSISTENT EN UN COBERT AGRÍCOLA , PER TAL DE 
DESTINAR-LA A L’ACTIVITAT D’AGRÍCOLA (EXP. NÚM. 5/2 010). 
 
Vist el projecte presentat pel senyor Ramiro Sala Daura (R.E. núm. 79 de data 11 de 



febrer de 2010), per tal de dur a terme una construcció consistent en “Cobert agrícola”, 
destinat a l’activitat d’agrícola, a la finca emplaçada a la finca Pere Bertran al paratge 
Aranyons, a la parcel·la 540 del polígon 6, d’aquest terme municipal, la qual té la 
condició de sòl no urbanitzable de conformitat amb la legislació urbanística vigent.  
 
Vist que sotmès el projecte citat a informació pública del Butlletí Oficial de la Província 
(BOP núm. 83 de 17/06/2010) no s’ha formulat cap al·legació. 
 
Vist que sotmès el projecte citat a informació pública al Diari Segre (SEGRE de 
dimarts, 15/06/2010) no s’ha formulat cap al·legació. 
 
Vist que sotmès el projecte citat a informació pública en el tauler d’anuncis de la 
corporació entre els dies 10 de juny de 2010 i 19 de juliol de 2010. 
 
Vist que en relació al projecte a dalt esmentat es van sol·licitar els informes a la 
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge , a l’Agència Catalana de l’Aigua, al  
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, a l’Institut Geològic de 
Catalunya, i al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.  
 
Vist que s’han rebut els informes dels organismes següents: 
 

- Institut Geològic de Catalunya de 12 de juliol de 2010 (R.E. núm. 372 de data 21 
de juliol de 2010). No afectació de jaciments paleontològics o punts d’interès 
geològic. 

- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 2 de juliol de 2010 (R.E. 
núm. 375 de data 21 de juliol de 2010). No afectació de jaciments arqueològics 
ni paleontològics. 

- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de 18 d’agost de 2010 
(R.E. núm. 504 de data 9 de setembre de 2010). Favorable. 

- Agència Catalana de l’Aigua de data 19 d’octubre de 2010.  
 
Vist que, transcorregut el termini d’un mes la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge no ha emès l’informe sol·licitat per aquest Ajuntament. 
 
Vista la disposició transitòria catorzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, sobre les sol·licituds d’autorització 
d’usos i d’obres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i d’usos i obres 
provisionals que literalment diu: “Els expedients de sol·licitud d’autorització d’usos i 
d’obres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i d’usos i obres 
provisionals es tramiten d’acord amb la normativa urbanística aplicable en el moment 
en què van tenir entrada en l’Ajuntament, excepte pel que fa als deures de les 
persones propietàries a què fa referència l’article 47.7 que s’apliquen a totes les 
sol·licituds d’autorització d’obres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no 
delimitat no resoltes definitivament a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic emesos pels serveis municipals competents.  
 
D’acord amb allò que s’estableix a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 



juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com a l’article 3 del 
Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 
d’urbanisme, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA:  
 
Primer .- Aprovar inicialment el projecte presentat pel senyor Ramiro Sala Daura, per 
tal de dur a terme una construcció consistent en “Cobert agrícola”, destinat a l’activitat 
d’agrícola, a la finca emplaçada a la finca Pere Bertran al paratge Aranyons, a la 
parcel·la 540 del polígon 6, d’aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl no 
urbanitzable de conformitat amb la legislació urbanística vigent.  
 
Segon .- Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l'expedient a 
la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè l'aprovi definitivament, si s'escau.  
 
Tercer .- Notificar aquest acord al promotor de l'expedient, pel seu coneixement i als 
efectes procedents. 
 
 
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/20 10. 
 
Pel Decret de l’Alcaldia núm. 58/2010 de data 24 de novembre de 2010 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
 
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a 
les quals la consignació és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de 
crèdit que cal finançar mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals i 
mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost 
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
Despeses a finançar  : 
 
Suplements de crèdit:    
 

      
Partida 

      Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1/212 Edificis i altres construccions 2.000,00 665,07 2.665,07 

3/220 Material d’oficina 250,00 1.250,00 1.500,00 

3/221 Subministraments 2.000,00 1553,11 3.553,11 

4/210 Reparació infraestructura i 
béns naturals 

15.000,00 8.334,03 23.334,03 

9/221 Subministraments 6.000,00 7.187,10 13.187,10 

9/227 Treballs realitzats per altres 
empreses 

31.000,00 34.041,97 65.041,97 

9/465 A Comarques 10.000,00 1.868,28 11.868,28 



9/467 A Consorcis 4.000,00 3.146,33 7.146,33 

 

Total altes crèdits:  58.045,89 

 
Finançament 
 
1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 28.989,55 

 
2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
la baixa 

Consignació 
definitiva 

1/616 Inversió de reposició 
d’infraestructura i béns d’ús 
general  

58.792,18 16.276,04 42.516,14 

1/623 Inversió nova en maquinària 6.000,00 6.000,00 0,00 

3/143 Altre personal 12.500,00 4.780,30 7.719,70 

9/225 Tributs 2.000,00 2.000,00 0,00 

 

Total finançament:  58.045,89 

 
La secretària interventora ha emès informe favorable. 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. 

 
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 



l’Ajuntament per majoria simple. 
 
Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a 
l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP), juntament amb els articles 16.2 i 
19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària. 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer .- Aprovar  l’expedient de suplement de crèdit, per import de 58.045,89 €,  que 
cal finançar  mitjançant  el romanent de tresoreria per a despeses generals i 
mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost 
vigent de la corporació. 
 
Segon .-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
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 assistents, aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’A NY 2011. 
 
L'alcalde presenta l'avantprojecte de pressupost per l'any 2011 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. 
 
Demana la paraula el regidor Sr. Tordesillas i exposa que potser s’hauria de fer alguna 
previsió al pressupost pel supòsit que s’hagués d’assumir algun deute que ens 
vingués de la Mancomunitat d’Escombraries. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que no s’ha fet 
la previsió al pressupost perquè a l’última reunió de la Mancomunitat d’Escombraries 
es va dir que seria la mateixa Mancomunitat que en principi demanaria el crèdit, i que 
si la situació canviés ja es faria una modificació al pressupost. 
 
El Ple per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el pressupost de 2011, i les bases d'execució que 
l'acompanyen, en el termes que expressa el següent resum per capítols: 
 
 



 
  

INGRESSOS 
 

 

A) OPERACIONS CORRENTS € 
Cap 1 Impostos directes.................................... 144.500,00 
Cap 2 Impostos indirectes................................. 15.000,00 
Cap 3 Taxes i altres ingressos........................... 42.779,23 
Cap 4 Transferències corrents........................... 145.651,98 
Cap 5 
  

Ingressos patrimonials............................ 
 1.000,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL  
Cap 7 Transferències de capital........................ 198.247,38 

  
 TOTAL   547.178,59 

 
 

 DESPESES 
 

 

A) OPERACIONS CORRENTS  € 
Cap 1 Despeses de personal............................. 103.500,00 
Cap 2 Despeses corrents en béns i serveis...... 164.431,80 
Cap 3 Despeses financeres............................... 1.000,00 
Cap 4 Transferències corrents........................... 41.300,00 
B) OPERACIONS DE CAPITAL   
Cap 6 Inversions reals....................................... 236.946,79 

  
TOTAL   547.178,59 

 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.   
                        
Tercer.-  Exposar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini reglamentari de 15 dies. De no formular-se 
reclamacions s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de cap més acord. 
 
 
8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
8.1.- EXP. 9/2010: SRA. MARIA PILAR FERNÁNDEZ MARQU ÈS. PLAÇA SANT 
JOAN, NÚM. 1 – CAL MUSIQUET. 
 
Vista la instància subscrita per la Sra. Maria Pilar Fernández Marquès, de data 31 de 
març de 2010 (R.E. núm. 179 de data 31/03/2010), per tal d'obtenir llicència municipal 
d’obres per a la Reconstrucció i reforç estructural d’una part de la planta semisoterrani 



d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la casa coneguda com Cal Musiquet, 
ubicada a la Plaça Sant Joan, 1 d’aquest municipi (Expedient núm. 9/2010).  
 
Vista la documentació complementària aportada per la Sra. Maria Pilar Fernández 
Marquès en data 27 d’octubre de 2010 (R.E. núm. 575), i en data 17 de novembre de 
2010 (R.E. núm. 606).  
 
Atès l’informe tècnic de data 23 de novembre de 2010 subscrit per l’Arquitecte 
municipal Sr. Josep Coma i Solé que la informa favorablement. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària de la Corporació, de data 24 de novembre 
de 2010 que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Maria Pilar Fernández Marquès, llicència municipal 
d'obres per a a la Reconstrucció i reforç estructural d’una part de la planta 
semisoterrani d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres a la casa coneguda com Cal 
Musiquet, ubicada a la Plaça Sant Joan, 1 d’aquest municipi (Expedient núm. 9/2010), 
d’acord amb el projecte d’execució signat per l’arquitecte tècnic Sr. Josep Lluis 
Pargaña Escudero, de data 20 d’octubre de 2010, visat pel Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, amb el número 201002133, de 
data 11 de novembre 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 70 €. 
 
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. 26/2010: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S LU. REFORMA DE LA 
LÍNIA AÈRIA 25 Kv DERIVACIÓ A PT WB258 “CASA RIBERA ” A “TRAGÓ DE 
PERAMOLA”. 
 
Vista la instància de data octubre de 2010 (R.E. núm. 568 de data 22 d’octubre de 
2010) subscrita pel Sr. Jesús Mª Crespo Gutierrez, en nom de ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U., relativa a la sol·licitud de llicència d’obres per a 
la ” REFORMA DE LA LÍNIA AÈRIA 25 Kv DERIVACIÓ A PT WB258 “CASA RIBERA” 
A “TRAGÓ DE PERAMOLA” (Expedient núm. 26/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 17 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 17 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 a la societat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U. 
llicència d’obres per a la ” REFORMA DE LA LÍNIA AÈRIA 25 Kv DERIVACIÓ A PT 
WB258 “CASA RIBERA” A “TRAGÓ DE PERAMOLA” (Expedient núm. 26/2010), 
segons instància, plànols i pressupost presentats (N/Ref.: FEC – 64.204). 
  
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 tributs corresponents a la llicència segons ordenança,  
l’import dels quals és de 249,72 €. 
 
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 PÚBLICA aquesta resolució 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. 28/2010: SRA. ROSA SEIRA MASANA. C/ CLAR IANA, 4. 
 
Vista la instància, de data 3 de novembre de 2010 (R.E. núm. 587 de data 
04/11/2010), subscrita per la Sra. Rosa Seira Masana relativa a la sol·licitud de 
llicència d’obres per a Reparació teulada, a l’immoble ubicat al Carrer Clariana, 4 de 
Peramola (Expedient núm. 28/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 23 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 24 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 a la Sra. Rosa Seira Masana llicència d’obres per a Reparació 
teulada, a l’immoble ubicat al Carrer Clariana, 4 de Peramola (Expedient núm. 
28/2010), 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: 
 
- En cap cas es podrà modificar el volum edificat pre existent i la composició 
volumètrica original. 
 
- 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 64 €. 
 
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.29/2010: SRA. IMMA RIBERA ROVIRA. C/ SANT  MIQUEL, 8 – ERA DE 
CAL MORA. 
 
Vista la instància, de data 10 de novembre de 2010 (R.E. núm. 596 de data 
10/11/2010), subscrita per la Sra. Imma Ribera Rovira relativa a la sol·licitud de 
llicència d’obres per a Reformes Era Cal Mora, a l’immoble ubicat al Carrer Sant 
Miquel, 8 – Era de Cal Mora de Peramola (Expedient núm. 29/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 23 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 24 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 a la Sra. Imma Ribera Rovira llicència d’obres per a Reformes 
Era Cal Mora, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Miquel, 8 – Era de Cal Mora de 
Peramola (Expedient núm. 29/2010), 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: 
 
- En cap cas es podrà modificar el volum edificat pre existent i la composició 
volumètrica original. 
 
- 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 10 €. 
 
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. 
 
 
8.5.- EXP. 30/2010: SR. ANTONI SELVA FOLCH. C/ FERR ERIA, 1 – CAL CONTA.  
 
Vista la instància, de data 17 de novembre de 2010 (R.E. núm. 607 de data 
17/11/2010), subscrita pel Sr. Antoni Selva Folch relativa a la sol·licitud de llicència 
d’obres per a Reparació i reforma teulada, a l’immoble ubicat al Carrer Ferreria, 1 de 
Peramola (Expedient núm. 30/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 23 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 24 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. Antoni Selva Folch llicència d’obres per a Reparació i 
reforma teulada, a l’immoble ubicat al Carrer Ferreria, 1 de Peramola (Expedient núm. 
30/2010), 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: 
 
- En cap cas es podrà modificar el volum edificat pre existent i la composició 
volumètrica original. 
 



- 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 20 €. 
 
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. 53 a 59 de l’any 
2010 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 8 de 
novembre de 2010 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 53/2010, de data 11 de novembre de 2010, de 
contractació d’auxiliar d’ajuda a domicili dins del Projecte Impuls 2010-2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 54/2010, de data 11 de novembre de 2010, de 
contractació de peó de manteniment dins del Projecte Impuls 2010-2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 55/2010, de data 17 de novembre de 2010, 
d’acceptació d’ajut de la Diputació de Lleida pels socorristes, i d’aprovació dels 
documents acreditatius de l’execució de l’actuació. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 56/2010, de data 23 de novembre de 2010, de 
declaració d’aprovació definitiva del Pla de protecció civil per la risc d’incendis 
forestals (INFOCAT). 
- Decret de l’Alcaldia núm. 57/2010, de data 24 de novembre de 2010, en relació 
al pressupost general de l’entitat local per a l’exercici 2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 58/2010, de data 24 de novembre de 2010, referent a 
la modificació del pressupost 2/2010. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 59/2010, de data 9 de desembre de 2010, de 
convocatòria de ple ordinari pel dia 13 de desembre 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. 165145, 021891, 164855, 210099, 164876, 
210644, 208530, 203541, 208449, 208531, 
392926392927 

1.777,25 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 300862, 319858, 300863, 300861 254,06 € 

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 425263, 473579 78,67 € 

APLICLOR, S.A. 9272 205,36 € 

CORREUS TIQUETS NOVEMBRE 46,90 € 

RIBALTA I FILLS, S.A. 1225, 1236, 1237, 1293 1.064,90 € 

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 068896, 068895, 075620, 075619 76,44 € 

ESTACIÓ SERVEI OLIANA 1703 13,32 € 

PELLICER INFORMÀTICA, S.L. 2393 40,13 € 

ROSA SEIRA MASANA NOVEMBRE 302,50 € 

ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE 
PUBLICACIONS 

281709, 282335 203,54 € 

CALEFACCIONS MARTÍ 7743 152,90 € 

HORTICULTURA BELLMUNT 11582 181,39 € 

GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE 9817213 325,68 € 

SALVADOR GRIFELL I PONS 2636 244,76 € 

BASCULAS MOR SCP FRA 8481 155,76 € 

EDITORIAL GAVARRES, S.L. FRA 10843 104,00 € 

MATEU TARRÉS MITJANETA 14/2010 300,90 € 

ICESE PREVENCIÓN S.L. 6906 212,40 € 

ACM RISCLAB PREVENCIÓ RISCOS 131 365,80 € 

ELECTRICA RAVI, S.C.P. FRA 2343 40.432,99 € 

MECA-REIXÀ, S.L. FRA 885 572,60 € 

MONTSE BACH VILARDELL QUILOMETRATGE 50,38 € 

 TOTAL   = 47.162,63 € 

 
 
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 66.728,97 €. 

- Que va anar a una reunió de la Mancomunitat d’Escombraries on es va parlar 
del deute històric de la mateixa. 

- Que la Directora General d’Aigües i el Secretari General d’Aigües han 



comunicat que s’ha aconseguit 3.000 milions d’euros més i que al gener es 
començaran les obres.  

- Que s’ha fet una carta d’agraïment a Educació, a Sanitat i a Governació, per 
l’interès que han tingut pel tema de muntanya. 

- Que hi ha problemes de calefacció al Centre Cívic de Tragó, que s’estan 
intentant de solucionar. 

- Que hi ha gent que demana per fer la festa de Cap d’any al Centre Cívic, i que 
ho pot demanar tothom. 

- Que pel que fa al tema de la instal·lació dels mòduls per l’escola diuen que 
començaran al gener. I, que hi haurà dos alumnes més. 

- Que les senyores que fan la neteja ens han dit que per motius personals volen 
plegar ara al desembre. 

- Que s’hauria de fer una reunió de pobles amb encant abans de Nadal, i que 
vindria el Sr. Joan Ganyet per fer una mica d’explicació. 

- Que per fi s’ha connectat el subministrament elèctric per les bombes d’aquí 
baix. 

- Que demà hi ha una reunió del Consorci Segre Rialb on es tornarà a parlar del 
tema dels Camins del Segre, i on volen aprovar que el projecte de cada municipi 
se l’ha de fer cada municipi, i que ell no hi està d’acord. 

- Que ja han començat a treballar les dos persones subvencionades, amb els 
Plans d’Ocupació Locals, una fa de peó de manteniment, i l’altra fa d’auxiliar 
d’ajuda a domicili. 

 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i comenta que tot i que s’ha fet una carta pel 
transport escolar pels nens de l’Escola de Peramola, ell pensa que se’n hauria de fer 
un altra pel transport dels estudiants d’aquí a Peramola que van a Solsona. L’alcalde 
Sr. Pallarès li respon que el problema és el preu del transport Oliana-Ogern que el 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell no vol subvencionar. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 10:40 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 
 
 
 
 


