
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 DE 
SETEMBRE DE 2010 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  10/2010 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  27 de setembre de 2010 
Horari: 21:30 h. 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Joan Puig López 
Josep Bonet Calderó 
Fermín Tordesillas Casals 
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Dolors Espluga Espluga 
José Maria Orrit Bach 
 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
Josep Coma Solé, arquitecte municipal 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER A LA DELEGAC IÓ DE COMPETÈNCIES 
PER A LA REVISIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE LA LOPD ALS E NS LOCALS DE LA 
COMARCA (AJUNTAMENTS-EMD I ALTRES)  I AL CONSELL CO MARCAL DE L’ALT 
URGELL.  
3.- AFECTACIÓ PER UN PERIODE DE SIS MESOS, SI S’ESC AU, AL SERVEI DEL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA SALA D’ACTES DE LA PLA NTA BAIXA DE 
L’AJUNTAMENT. 
4.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORAC IÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA PER TAL DE FIXAR MITJANS E LECTRÒNICS COM A 
PREFERENTS EN LES COMUNICACIONS CECAT – ENS LOCALS.  
5.- APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL PER AL RIS C D’INCENDIS FORESTALS 



(INFOCAT) DEL MUNICIPI DE PERAMOLA I JUSTIFICACIÓ D E LA SUBVENCIÓ. 
6.- COMUNITAT DE REGANTS DE PERAMOLA – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 
7.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL CONSORCI ADMINISTRA CIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA (CONSORCI AOC) PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L’e-NOTUM. 
8.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “MESURE S URGENTS DE 
SEGURETAT, NETEJA, SANEJAT I APUNTALAMENT PROVISION AL DEL CASTELL DE 
PERAMOLA”. 
9.- RIBALTA I FILLS, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – O BRA “ MILLORES EN 
L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA A PERAMOLA. MO DIFICAT2” . 
10.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA  CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2009. 
11.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA “SENYALITZAC IÓ DEL NUCLI HISTÒRIC, 
I INCORPORACIÓ D'ELEMENTS VEGETALS I DE MOBILIARI U RBÀ EN ESPAIS 
PÚBLICS”. 
12.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITA T, ANY 2010 - CAPÍTOL 
PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS.  
13.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE D’ARRENDA MENT DE SOLAR PER A 
LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER AL CENTR E “CEIP SANT MIQUEL 
DE PERAMOLA”.  
14.- POSAR A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EL TERRENY PER A LA 
INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER AL CENTRE “ CEIP SANT MIQUEL DE 
PERAMOLA”.   
15.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

15.1.- EXP. 15/2010: SRA. ROSER ORRIT CAPELL. POLÍG ON 7 PARCEL·LA 156. 
15.2.- EXP. 19/2010: SRA. CARME SANGRÀ SORIGUERA. C AL LLARGUET, 
NUNCARGA. 
15.3.- EXP. 20/2010: SR. JOSEP ESPLUGA ESPLUGA. CAL  LLARGUET, 
PERAMOLA. 
15.4.- EXP.21/2010: SRA. ROSA SEIRA MASANA. CARRER CLARIANA, 7, 
PERAMOLA. 

16.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ: SR. ANTONI BATL LE GIRIBET – CARRER 
FORN, 7. (EXP. OBRES 7/2008). 
17.- COMUNICACIÓ AMBIENTAL – HABITATGE D’ÚS TURÍSTI C: EXP. 18/2010- SR. JOAN 
CODINA SOLÉ. 
18.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
19.- FACTURES I PAGAMENTS. 
20.- INFORMES D’ALCALDIA. 
21.- 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.- 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 26 de juliol de 2010 (núm. 9/2010). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents, sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER A LA DEL EGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES PER A LA REVISIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DE LA LOPD ALS ENS 
LOCALS DE LA COMARCA (AJUNTAMENTS-EMD I ALTRES)  I AL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT URGELL.  
 
La Comissió de Govern del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, de 3 de maig de 2005, va 
contractar el servei per a la implantació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD) al Consell i als ajuntaments de la Comarca que s’hi van 
adherir. 
 
El 19 d’abril de 2008 va entrar en vigor el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’aplicació del qual implica 
la revisió de l’actual implantació de la LOPD al Consell Comarcal i als diferents ens 
locals adherits al projecte inicial; així com, la realització de l’obligada auditoria (arts. 96 
i 110 RD), la incorporació dels fitxers en format paper i la revisió i adequació del 
document de seguretat, entre d’altres actuacions. 
 
El Consell Comarcal de l’Alt Urgell té intenció de contractar una empresa de 
consultoria i assistència per a la realització de la revisió de la implantació de la LOPD 
en la mateixa corporació i dels propis serveis, i que es faria extensiu als ajuntaments 
que li deleguin la gestió d’aquesta competència. 
 
Per part del Consell Comarcal de l’Alt Urgell s’ha tramès una proposta de Conveni per 
a la delegació de competència servei de revisió de la implantació de la LOPD als ens 
locals de la comarca (Ajuntaments  - EMD i altres) i al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
L’objecte de dit Conveni és la delegació al Consell Comarcal de l’Alt Urgell de la 
competència per a la contractació d’un servei per: 

- la revisió de l’actual implantació de la LOPD, i la seva adequació a la normativa 
vigent, dels ens locals signataris del present conveni i que ja es varen adequar 
a la normativa a l’any 2005. 

- la implantació ex novo de la LOPD d’aquells ens locals que fins a la data 
encara no hagin realitzat cap actuació en matèria de protecció de dades. 

 
Atès que el termini per adaptar-se i aplicar el nou Reglament ja ha finalitzat i el seu 
incompliment comporta sancions econòmiques. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.  APROVAR el Conveni per a la delegació de competència servei de revisió de 
la implantació de la LOPD als ens locals de la comarca (Ajuntaments  - EMD i altres) i 



al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, amb subjecció al text de la proposta que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.  FACULTAR a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès i Oliva per a signar aquest Conveni 
en nom i representació de la Corporació municipal. 
 
Tercer.  TRAMETRE aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per la seva 
deguda constància i als efectes de procedir a la signatura del Conveni. 
 
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. 
 
 
3.- AFECTACIÓ PER UN PERIODE DE SIS MESOS, SI S’ESC AU, AL SERVEI DEL 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA SALA D’ACTES DE LA PLA NTA BAIXA DE 
L’AJUNTAMENT. 
 
La Sala d’Actes de la planta baixa de l’Ajuntament és de propietat municipal, i és del 
tot necessari afectar-la, per un període de sis mesos, al servei del Departament 
d'Educació, per tal que pugui servir com a aula del CEIP Sant Miquel de Peramola, 
mentre per part del Departament es dur a terme la instal·lació de mòduls prefabricats 
provisionals en un solar propè. 
 
Tenint en compte l'afectació del destí de part d'aquest immoble al Departament 
d’Educació, per unanimitat dels membres assistents, s’ACORDA: 
 
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Educació que, previs els tràmits adients, declari 
l’afectació, per un període de 6 mesos, al servei del Departament d’Educació de la 
Sala d’Actes de la Planta Baixa de l’Ajuntament, que haurà de  servir com a aula del 
CEIP Sant Miquel de Peramola, mentre per part del Departament es dur a terme la 
instal·lació de mòduls prefabricats provisionals en un solar propè. 
 
Segon.- Facultar 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. 
 
 
4.- APROVACIÓ SI S’ESCAU DEL CONVENI DE COL·LABORAC IÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ I 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA PER TAL DE FIXAR MITJANS E LECTRÒNICS 
COM A PREFERENTS EN LES COMUNICACIONS CECAT – ENS L OCALS. 
 
Vist el conveni de col·laboració tramès per part del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació per tal de fixar mitjans electrònics com a preferents en les 
comunicacions CECAT-Ens Locals. 
 



Donat que si es signa aquest Conveni es podrà deixar de rebre per fax les alarmes 
procedents del CECAT, i aquestes es rebran preferentment per mitjans electrònics, 
amb el conseqüent estalvi de paper. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Aprovar el conveni  de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Peramola per tal de fixar mitjans 
electrònics com a preferents en les comunicacions CECAT-Ens Locals,  amb 
subjecció al text de la proposta que consta a l’expedient. 
 
Segon. FACULTAR a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès i Oliva per a signar aquest Conveni 
en nom i representació de la Corporació municipal. 
 
Tercer . TRAMETRE aquest acord al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació a l’Alt Pirineu i Aran per la seva deguda constància i als efectes de 
procedir a la signatura del Conveni, tot designant per fer el seguiment del Conveni les 
persones de contacte següents: el Sr. Joan Pallarès i Oliva, Alcalde, i la Sra. Maria 
Teresa Solsona Vila, Secretària Interventora. 
 
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. 
 
 
5.- APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL PER AL RIS C D’INCENDIS 
FORESTALS (INFOCAT) DEL MUNICIPI DE PERAMOLA I JUST IFICACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ. 
 
A l’empara de la Ordre IRP/326/2009, de 15 de juny, per la qual es va obrir la 
convocatòria per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per a 
l’adquisició d’equipament per a la creació d’infrastructures bàsiques de protecció civil i 
per a l’elaboració, actualització i implantació de plans de protecció civil, i se’n van 
aprovar les bases, l’Ajuntament de Peramola, per Decret de l’Alcaldia núm. 37/2009, 
de data  22 de juliol de 2009, va sol·licitar una subvenció per a la redacció del PLA DE 
PROTECCIÓ CIVIL PER AL RISC D’INCENDIS FORESTALS (INFOCAT) DEL 
MUNICIPI DE PERAMOLA que va ser concedida per la Direcció General de Protecció 
Civil per resolució de data 30 de desembre de 2009, per import de 1.125 €. 
 
Per acord del Ple de data  28 de juny de 2010 es va contractar l’empresa ARUM 
SERVEIS AMBIENTALS, SCP, per a la redacció d’aquest Pla, la qual després de fer 
els treballs previs i entrevistes, l’ha redactat. 
 
Tenint en compte allò disposat a la convocatòria de la subvenció i a l’article 178 de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 



Primer.  Aprovar el PLA DE PROTECCIÓ CIVIL PER AL RISC D’INCENDIS 
FORESTALS (INFOCAT) per al municipi de Peramola. 
 
Segon.  Exposar al públic aquest Pla pel termini de 30 dies fent constar que cas que 
no es presentin al·legacions ni suggeriments s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Tercer.  Trametre aquest Pla, junt amb la còpia de les factures dels honoraris, a la 
Direcció general de Protecció Civil, per a la seva constància i als efectes de què per 
part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya es pugui procedir a l’homologació 
del Pla esmentat, i per a la justificació de la subvenció. 
 
 
6.- COMUNITAT DE REGANTS DE PERAMOLA – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 
 
Es dóna lectura de l’escrit presentat pel Sr. Miquel Bach Porredon, President de la 
Comunitat de Regants de Peramola (R.E. núm.  460 de data 18 d’agost de 2010), en 
relació a la sol·licitud d’un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola per dur a terme 
l’actuació de Canalització i Millora per al reg vell de Peramola, amb un pressupost total 
de 56.000 €, segons el projecte redactat per Pere Messegué i Borras. 
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 28.448 €. 
 
Al pressupost de l’Ajuntament de Peramola aprovat per a l’any 2010 no hi ha cap 
partida pressupostària per a l’atorgament d’aquesta subvenció. 
 
Com a millora del Camí de les fonts fase 2 es va fer obres pel reg vell per un import de 
12.200 € aproximadament.  
 
Finalment, l’Alcalde retira aquest assumpte de l’ordre del dia, per tal d’estudiar millor 
aquesta sol·licitud. 
 
 
7.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL CONSORCI ADMINISTRA CIÓ OBERTA DE 
CATALUNYA (CONSORCI AOC) PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE L’e-NOTUM. 
 
Per Resolució del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya de 12 de 
març de 2010, publicada a DOGC de 22 de març de 2010 s’ha obert la convocatòria 
de subvencions en règim de concurrència competitiva per a la participació dels ens 
locals en les iniciatives promogudes pel Consorci AOC  i se n’aproven les bases. 
 
L’Ajuntament de Peramola té implantats el servei de migració del padró d’habitants, el 
servei de l’e-tram per a la presentació de sol·licituds telemàtiques, el cercador web, 
l’Idec-Local, la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i el conveni 
d’interoperatibitat. 
 
D’entre els serveis que encara resten per implantar es proposa fer-ho pel servei de 
notificació electrònica d’actes i acords a través del servei E-Notum i pel qual es pot 
rebre un màxim de 3.000 €. El servei de notificacions electròniques, e-NOTUM 
possibilita a les administracions catalanes la realització per mitjans electrònics de 



notificacions en els seus procediments, amb totes les garanties que estableix la 
normativa vigent. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar una subvenció de 3.000,00 € al Consorci AOC per a l’adquisició del 
maquinari necessari per a la posada en funcionament del servei esmentat als 
antecedents (e-NOTUM). 
 
Segon. Trametre la sol·licitud de subvenció a través de la plataforma Eacat. 
 
 
8.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “MESURE S URGENTS DE 
SEGURETAT, NETEJA, SANEJAT I APUNTALAMENT PROVISION AL DEL 
CASTELL DE PERAMOLA”. 
 
Formulada pel tècnic Sr. Carles Pubill Pociello la certificació d’obra núm. 1 i darrera de 
l’actuació “MESURES URGENTS DE SEGURETAT, NETEJA, SANEJAT I 
APUNTALAMENT PROVISIONAL DEL CASTELL DE PERAMOLA”, per un import de 
14.852,51 € (IVA 18% inclòs). 
 
Vista la factura núm. FV10-00926, de data 31 d’agost de 2010, presentada per 
l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., corresponent a treballs realitzats en l’obra 
“MESURES URGENTS DE SEGURETAT, NETEJA, SANEJAT I APUNTALAMENT 
PROVISIONAL DEL CASTELL DE PERAMOLA” l’import de la qual ascendeix a 
14.852,51 € (IVA 18% inclòs) i corresponent a la certificació núm. 1 i darrera d’aquesta 
obra. 
 
El Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i darrera de l'actuació “MESURES URGENTS 
DE SEGURETAT, NETEJA, SANEJAT I APUNTALAMENT PROVISIONAL DEL 
CASTELL DE PERAMOLA”,  l'import de la qual ascendeix a 14.852,51 € (IVA 18% 
inclòs). 
 
Segon.- Trametre la certificació aprovada en l’apartat primer a la Diputació de Lleida, 
a efectes del pagament de la subvenció atorgada. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de la factura RIBALTA I FILLS, S.A. (núm. FV10-00926, 
de data 31 d’agost de 2010) i la despesa de 14.852,51 € (IVA 18% inclòs) per part de 
l'Ajuntament amb càrrec a la partida 3-619 del pressupost general de la Corporació de 
l’any 2010. 
 
 
9.- RIBALTA I FILLS, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – O BRA “ MILLORES EN 
L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA A PERAMOLA. MO DIFICAT 2” . 
 
Vist l’expedient format per la devolució de la fiança constituïda per l’empresa RIBALTA 



I FILLS, S.A. per respondre de l’obra “MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE EN ALTA A PERAMOLA. MODIFICAT 2”. 
 
Vist l’informe del tècnic director de els obres, l’enginyer de camins, canals i ports, Sr. 
Joan Gurrera i Lluch (col·legiat núm. 8.338), de data 6 de setembre de 2010, que 
conclou que es pot procedir a la devolució i cancel·lació de les garanties aportades pel 
contractista a l’Administració contractant per a realitzar dita obra.  
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Procedir a la devolució de la fiança de cinc mil quatre-cents noranta-set euros 
amb cinquanta-nou cèntims (5.497,59 €), constituïda per l’empresa  RIBALTA I FILLS, 
S.A., per respondre de l’obra ”MILLORES EN L’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
EN ALTA A PERAMOLA. MODIFICAT 2”,  prestat per la “COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS DE CREDITO Y CAUCIÓN, S.A.”, constituït el dia 4 de 
desembre de 2008, i inscrit al llibre registre d’operacions amb el número 3.929.487.   
 
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. 
 
 
10.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA  CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2009. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen 
aprovador en data 30 de juny de 2010. Exposat el Compte General, al públic, en el 
Butlletí Oficial de la Província núm. 105 de 31 de juliol de 2010, pel període 
reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració 
local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 

 
Per tant, el Ple de l’Ajuntament de Peramola per unanimitat dels membres presents,  
ACORDA: 
 
Primer .- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2009, integrats pels següents estats bàsics: 
 
BALANÇ DE SITUACIÓ: 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material ............................................................................    626.077,95 € 
Immobilitzat immaterial .......................................................................                0,00 € 
Inversió en infrastructura i bens d’us general  .................................... 1.353.329,93 € 



Existències ............................................................................................             0,00 €       
Deutors .................................................................................................   737.854,59 € 
Tresoreria .............................................................................................     53.316,50 € 
Inversions financeres temporals.............................................................            0,00 €     
Ajustos per periodificació.......................................................................             0,00 € 
 
TOTAL ACTIU ....................................................................................  2.770.578,97 € 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves ..............................................................................   612.031,01 € 
Resultats d’exercicis anteriors...............................................................   742.346,95 € 
Provisions .............................................................................................               0,00 €      
Deutes a llarg termini ...........................................................................               0,00 € 
Deutes a curt termini ............................................................................    762.181,54 € 
Ajustos per  periodificació ....................................................................               0,00 €      
Benefici de l’exercici ............................................................................    654.019,47 € 
 
TOTAL PASSIU ..................................................................................   2.770.578,97 € 
 
COMPTE DE RESULTATS: 
 
Vendes i ingressos ................................................................................ 1.009.600,85 €      
Despeses explotació .............................................................................    355.581,38 € 
              
Resultats de l’exercici ...........................................................................    654.019,47 €     
 
ESTAT DE DESPESES EXERCICI EN CURS: 
 

Pressupost inicial de despeses:...........................1.354.424,09 € 
Modificacions de despeses:....................................184.587,28 € 
Pressupost definitiu de despeses:.......................1.539.011,37 € 
Obligacions reconegudes:...................................1.089.986,61 € 
Despeses pagades:............................................... 377.994,02 € 
Obligacions pendents de pagament: .....................711.992,59 € 

 
ESTAT DE DESPESES D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Obligacions reconegudes netes ........................................................... 257.198,95 €     
Pagaments ordenats ............................................................................. 209.417,44 € 
Obligacions pendents d’ordenar el pagament ......................................   47.781,51 € 
Pagaments realitzats ............................................................................. 209.417,44 € 
 
ESTAT  D’INGRESSOS EXERCICI EN CURS: 
 

Pressupost inicial d’ingressos: .............................1.354.424,09 € 
Modificacions d’ingressos: ...................................   184.587,28 € 
Pressupost definitiu d’ingressos:.......................... 1.539.011,37€ 
Drets reconeguts:.................................................1.009.600,85 € 
Recaptació neta: ..................................................  398.782,86 € 
Drets pendents de cobrament:............................... 610.817,99 € 

 
 



ESTAT D’INGRESSOS D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Drets reconeguts.................................................................................  253.026,14 €           
Drets anul·lats ....................................................................................    12.000,00 €        
Drets reconeguts nets ......................................................................... 241.026,14 €          
Drets de recaptació ............................................................................  115.084,30 €      
Baixes per insolvència i altres ...........................................................              0,00 €          
Total de liquidacions cancel·lades ........................................................          0,00 €        
Drets reconeguts pendents nets ..........................................................125.941,84 €    
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 

 
Drets reconeguts nets: ...........................................1.009.600,85 € 
Obligacions reconegudes netes: ........................... 1.089.986,61 € 
Resultat pressupostari:............................................   - 80.385,76€ 
Ajustaments positius: .......................................................    0,00 € 
Ajustaments negatius:.......................................................    0,00 € 
Despeses finançades amb romanent de tresoreria:.....65.095,09 € 
Resultat pressupostari ajustat: .............................. - 15.290,67 € 

 
ESTAT TRESORERIA: 
 
1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris ......................   663.348,55 €  
2.- Existències finals ...........................................................................        53.316,50 €  
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris .....................   590.267,87 €   
4.- Existències inicials .........................................................................     126.397,18 € 
 
ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
1.- Deutors pendents de cobrar a final exercici ...................................   737.056,99 €   
2.- Creditors pendents de pagar a final exercici ..................................   761.383,94 € 
3.- Fons líquids tresoreria a final exercici ...........................................      53.316,50 € 
4.- Saldos de dubtós cobrament............................................................             0,00 €       
5.- Romanent tresoreria despeses generals .........................................   28.989,55 € 

 
Segon.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
11.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE L’OBRA “SENYALITZAC IÓ DEL NUCLI 
HISTÒRIC, I INCORPORACIÓ D'ELEMENTS VEGETALS I DE M OBILIARI URBÀ EN 
ESPAIS PÚBLICS”. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Peramola de data 29 de març de 2010 es va 
adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“SENYALITZACIÓ DEL NUCLI HISTÒRIC, I INCORPORACIÓ D'ELEMENTS 
VEGETALS I DE MOBILIARI URBÀ EN ESPAIS PÚBLICS”, amb un pressupost  de 
 29.714,83 € (IVA inclòs), a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680 
per import de 29.714,83 € (IVA inclòs), i un termini d’execució de dos mesos a partir 
de la signatura del contracte. 
 



Donat que per part de l’Ajuntament de Peramola hi ha raons d’interès públic que fan 
innecessària la permanència del contracte, i donat que no concorre cap causa de 
resolució que sigui computable al contractista.  
 
Donat que es tractaria d’una resolució de mutu acord entre l’Ajuntament de Peramola i 
el contractista RIBALTA I FILLS, S.A.. 
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- RESOLDRE de mutu acord el contracte de l’obra “SENYALITZACIÓ DEL 
NUCLI HISTÒRIC, I INCORPORACIÓ D'ELEMENTS VEGETALS I DE MOBILIARI 
URBÀ EN ESPAIS PÚBLICS”, adjudicat per acord del Ple de data 29 de març de 2010 
a RIBALTA I FILLS, S.A., per import de 29.714,83 € (IVA inclòs), en considerar que hi 
ha raons d’interès públic que fan innecessària la permanència del contracte, i  que no 
concorre cap causa de resolució que sigui computable al contractista.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A..  
 
Tercer.- INFORMAR que contra aquest acord, que és ferm i definitiu en via 
administrativa, tal com disposa l'article 172 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, es 
podrà interposar els recursos següents: 
 
- Recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a comptar del dia següent al 
de la recepció d'aquesta notificació, davant l'òrgan administratiu que ha dictat l'acte, la 
resolució del qual ha de ser dictada i notificada en el termini d'un mes a comptar de la 
presentació del recurs, entenent-se aquest desestimat si es produeix el silenci 
administratiu. 
 
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició podreu 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos davant el Jutjat 
del Contenciós Administratiu de Lleida. 
 
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció 
d'aquesta notificació. 
 
- No obstant això, es podrà interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú  i 
sigui procedent de conformitat amb la legislació vigent. 
 
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. 
 
 
 
 
 



12.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITA T, ANY 2010 - 
CAPÍTOL PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEI S.  
 
Per Resolució GAP/730/2010, de 16 de març, es va aprovar la distribució als municipis 
de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
de cooperació local de Catalunya, per a l’any 2010 (DOGC núm. 5592 de 22.03.2010). 
 
Segons la distribució feta d’acord amb l’article 49 de la Llei 25/2009, de pressupostos, 
pertoquen al nostre municipi 3.793,41 € per a la prestació supramunicipal de serveis. 
 
Els ajuntaments poden destinar aquests diners a les mancomunitats i comunitats de 
municipis, en les que participen, i al consell comarcal corresponent, també es pot fer a 
favor dels consorcis dels quals formin part.  
 
Per tot això, el Ple l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- ASSIGNAR la participació del municipi de Peramola en els ingressos de la 
Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2010, relatiu 
al tram de foment de la prestació supramunicipal de serveis, d’acord amb el que 
estableix l’article 48 de la Llei 15/2008, de pressupostos, en el sentit següent: 
 
Destinar la dotació de 3.793,41 €, que correspon a l’Ajuntament de Peramola, al 
Consorci Segre Rialb .  
  
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consorci Segre Rialb i a la Direcció General 
d’Administració local, als efectes oportuns. 
 
 
13.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONTRACTE D’ARRENDA MENT DE SOLAR 
PER A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER AL  CENTRE “CEIP 
SANT MIQUEL DE PERAMOLA”.  
 
L’Alcalde retira aquest assumpte de l’ordre del dia, donat que s’està estudiant de 
posar els mòduls en una altra ubicació. 
 
 
14.- POSAR A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ EL TERRENY PER 
A LA INSTAL·LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER AL CEN TRE “CEIP SANT 
MIQUEL DE PERAMOLA”.   
 
L’Alcalde retira aquest assumpte de l’ordre del dia, donat que aquesta posada en 
disposició va relacionada amb l’aprovació del contracte d’arrendament del punt de 
l’ordre del dia anterior el qual s’ha retirat. 
 
 
 
 
 



15.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
15.1.- EXP. 15/2010: SRA. ROSER ORRIT CAPELL. POLÍG ON 7 PARCEL·LA 156. 
 
Vista la instància, data 24 de maig de 2010 (R.E. núm. 271 de data 
24/05/2010),subscrita per la Sra. Roser Orrit Capell relativa a la sol·licitud de llicència 
d’obres per a Reforma teulada barraca de la vinya, al  polígon 7 parcel·la 156 de 
Peramola (Expedient núm. 15/2010). 
 
Vista la documentació complementària aportada en data 30 de juny de 2010. 
 
Atès l’informe tècnic data 21 de juliol 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.    
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 28 de juliol 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. Roser Orrit Capell llicència d’obres per a la Reforma 
teulada barraca de la vinya, al  polígon 7 parcel·la 156 de Peramola, d’acord amb la 
memòria valorada signada per l’arquitecte tècnic Sr. Luis Miguel Ortega Aznar, de data 
30 de juny de 2010 (Expedient núm. 15/2010). 
 
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 55,36€. 
 
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. 
 
 
15.2.- EXP. 19/2010: SRA. CARME SANGRÀ SORIGUERA. C AL LLARGUET, 
NUNCARGA. 
 
Vista la instància subscrita per la Sra. Carme Sangrà Soriguera (R.E. núm. 398 de 
data 22/07/2010) per tal d'obtenir llicència municipal d’obres per a l’Ampliació de 
cobert – porxo i reparació de teulada a Cal LLarguet de Nuncarga d’aquest municipi 
(Expedient núm. 19/2010).  
 
Atès l’informe tècnic de data 4 d’agost 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 15 de setembre 
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. Carme Sangrà Soriguera, llicència municipal d'obres per 
a l’Ampliació de cobert – porxo i reparació de teulada a Cal LLarguet de Nuncarga 
d’aquest municipi, d’acord amb la memòria valorada signada per l’arquitecte tècnic Sr. 
Luis Miguel Ortega Aznar, de data 12 de juliol de 2010 (Expedient núm. 19/2010). 
 
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 248,94 €. 
 
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. 
 
 
15.3.- EXP. 20/2010: SR. JOSEP ESPLUGA ESPLUGA. CAL  LLARGUET, 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància, data 4 d’agost de 2010 (R.E. núm. 442 de data 4/08/2010), 
subscrita pel Sr. Josep Espluga Espluga relativa a la sol·licitud de llicència d’obres per 
a Pintar Façana, a Cal Llarguet de Peramola (Expedient núm. 20/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 1 de setembre 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 1 de setembre 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 Espluga Espluga llicència d’obres per a Pintar 
façana, a Cal Llarguet de Peramola, segons instància i  pressupost  presentat 
(Expedient núm. 20/2010). 
 
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: 
 
- No és podrà pintar de color blanc, s’haurà de pinta r respectant els tons de 
l’entorn (pedra i terra).  
 
- 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 8,5 €. 
 
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. 
 
 
15.4.- EXP.21/2010: SRA. ROSA SEIRA MASANA. CARRER CLARIANA, 7, 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància, data 4 d’agost de 2010 (R.E. núm. 443 de data 4/08/2010), 
subscrita per la Sra. Rosa Seira Masana relativa a la sol·licitud de llicència d’obres per 
a la Reforma cambra higiènica, a l’immoble ubicat al Carrer Clariana núm. 7 de 
Peramola (Expedient núm. 21/2010). 



 
Atès l’informe tècnic data 1 de setembre 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 1 de setembre 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 la Reforma 
cambra higiènica, a l’immoble ubicat al Carrer Clariana núm. 4 de Peramola, segons 
instància i  pressupost  presentat (Expedient núm. 21/2010). 
 
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. 
 
 
16.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ: SR. ANTONI BATL LE GIRIBET – 
CARRER FORN, 7. (EXP. OBRES 7/2008). 
 
En data 28 d’abril de 2008, per acord del Ple, es va atorgar al Sr. Antoni Batlle Giribet 
llicència d’obres “Reforma i ampliació d’habitatge entre mitjeres”, al Carrer Forn, núm. 
7 de Tragó de Peramola (Expedient núm. 7/2008). 
 
Vista la instància de data 1 d’abril de 2010 (reg. entrada núm. 184 de data 
01/04/2010) subscrita pel Sr. Antoni Batlle Giribet, actuant en nom propi, relativa a la 
sol·licitud de llicència de primera ocupació de les obres resultants de la “Reforma i 
ampliació d’habitatge entre mitjeres” (Exp. 7/2008). 
 
Segons el certificat de final d'obra expedit pel tècnic director, aportat com a 
documentació complementària, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el 
núm. 2008500635, de data 3 de juny de 2010, les obres estan acabades.  
 
Havent comparegut l’arquitecte municipal, Sr. Josep Coma i Solé, en l'obra de 
referència, s'observa que les obres sí s'ajusten a la llicència concedida, per aquesta 
raó, en data 21 de juliol de 2010, informa favorablement la concessió de la llicència de 
primera ocupació de l'edifici. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària de data 28 de juliol de 2010. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Antoni Batlle Giribet llicència de primera ocupació de les 
obres resultants de “Reforma i ampliació d’habitatge entre mitjeres”, al Carrer Forn, 
núm. 7 de Tragó de Peramola (Expedient núm. 7/2008). 
 
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.  
 
- L'edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula d'habitabilitat 
corresponent.  
 
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. 
 
 
17.- COMUNICACIÓ AMBIENTAL – HABITATGE D’ÚS TURÍSTI C: EXP. 18/2010- 
SR. JOAN CODINA SOLÉ. 
 

En data 5 de juliol de 2010 (R.E. núm. 350) el Sr. Joan Codina Solé va comunicar 
l’inici de l’activitat d’Habitatge d’ús turístic,  emplaçada al Carrer Església, número 2 
baixos, de la casa anomenada Cal Molleví del municipi de Peramola. 

En compliment de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, en data 2 
d’agost de 2010(R.S. núm. 384) se li va requerir al Sr. Joan Codina Solé la següent 
documentació:  

- Còpia del DNI del propietari, propietària o copropietaris de l’habitatge 
que es destina a ús turístic. 

-  Còpia de l’últim rebut de l’Impost de Béns Immobles de l’habitatge 
que es destina a ús turístic. 

-  Còpia de la cèdula d’habitabilitat vigent de l’habitatge que es destina 
a ús turístic on es determini la capacitat màxima de l’habitatge. 

- Declaració del propietari, propietària o copropietaris que la seva 
activitat d’explotació turística del seu habitatge es desenvolupa 
conforme a la normativa d’habitatge. 

En data 2 de setembre de 2010 (R.E. núm. 483) el Sr. Joan Codina Solé va aportar la 
documentació requerida. 

Per tot això, per unanimitat dels membres assistents, s’ACORDA: 

Primer.-  Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 27 de setembre de 2010, 
el Sr. Joan Codina Solé començarà a exercir l’activitat d’Habitatge d’ús turístic ,  als 
baixos de la casa anomenada Cal Molleví, emplaçada al Carrer Església, número 2,  
del municipi de Peramola.  

Segon .- La vigència d’aquesta comunicació municipal és indefinida fins que el 
propietari doni de baixa l’ús turístic de l’habitatge mitjançant la instància corresponent 
a l’Ajuntament. 

Tercer.- Establir el sistema de control següent: El control periòdic de l’activitat 
comunicada consistirà en l’exigència de mantenir actualitzada en tot moment la cèdula 
d’habitabilitat. 

Quart .- Indicar que l’assabentat de l’apartat primer és independent de les 
autoritzacions o llicències de competència d’altres organismes o entitats públiques 
necessàries per a realitzar l’activitat d’Habitatge d’ús turístic. 

Cinquè .- Notificar a l’interessat l’esmentat acord amb el corresponent peu de 
recursos. 

 
 



18.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 38 a 42 de l’any 
2010 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 26 de juliol 
de 2010 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 38/2010, de data 1 de setembre de 2010, de baixa 
per inclusió indeguda al padró d’habitants. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 39/2010, de data 8 de setembre de 2010, de sol·licitud 
de subvenció al Servei d'Ocupació de Catalunya dins del marc del Projecte 
Impuls, per als anys 2010 i 2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 40/2010, de data 15 de setembre de 2010, 
d’autorització per a gravar i fer fotografies al Camí d’accés a la Masia La Penella. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 41/2010, de data 15 de setembre de 2010, d’inclusió 
en l’ordre del dia del proper Ple l’aprovació del Compte General del Pressupost de 
l’exercici 2009.  
- Decret de l’Alcaldia núm. 42/2010, de data 22 de setembre de 2010, de 
convocatòria de sessió de Ple ordinària pel dia 27 de setembre de 2010. 

 
 
19.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 005702, 801695, 801419, 

801404, 837920, 895000, 
895027, 882724, 880676, 
882762, 882763, 883709, 
014877, 284530, 284545, 
296827, 296846,, 344941, 
342849, 342951, 338312, 
342952 

    4.273,49 €  

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 294874, 294875, 313566, 
295381, 295382, 314076, 
295380,  

       432,03 €  

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 381125, 332933          59,17 €  
APLICLOR, S.A. 5070, 5628, 6677, 6693 

    1.659,95 €  

CORREUS TIKETS AGOST I 
SETEMBRE 72,56 € 

S.P ACTIVA MÚTUA  7095, 8029 
       152,58 €  

RIBALTA I FILLS, S.A. 696, 723, 793, 798, 812, 
813, 926   18.791,47 €  

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 47238, 47839, 49902, 
49903, 57824, 57825        114,03 €  

CALEFACCIONS MARTÍ - MARTÍ 
MORTÉS I FELIU 

7351, 7462 
       308,66 €  



ESTACIÓ SERVEI OLIANA 1000, 1134 
         52,12 €  

TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ 

4399, 5160 
       775,35 €  

SERVEI ANÀLISIS EL PLÀ 1089 
         67,38 €  

PELLICER INFORMÀTICA, S.L. 1604 
         25,55 €  

URBEG, S.L. 165, 166 
    7.207,94 €  

ROSA SEIRA MASANA NETEJA JUNY, JULIOL I 
AGOST     1.109,81 €  

MªÀNGELS VILADRICH PUNANTELL TROFEUS FESTA MAJOR 
         74,80 €  

SEMIC SERVEIS INFORMÀTICS, S.L. 829 
       292,33 €  

VINT ARQUITECTURA SLP 35 
       944,00 €  

ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI 
OFICIAL I DE PUBLICACIONS 

276392 
       110,72 €  

DISTRIBUIDORA JOAN, S.A. 30627 
         29,03 €  

MIHAIL GROSU TREBALLS STA. LLÚCIA I 
NETEJA FESTA MAJOR     1.289,00 €  

FRANCESC VILA I PERELLA 10-132 
         27,26 €  

HOTELS PERAMOLA, S.L. 1378 
       920,55 €  

MONTSERRAT BACH VILARDELL TREBALLS REGANTS I 
DILIGENCIAT LLIBRE 
ACTES 

         80,54 €  

JOSEP BONET CALDERÓ QUILOMETRATGE VIATGE 
 LLEIDA          52,65 €  

ARUM SERVEIS AMBIENTALS 49 i 57 (INFOCAT) 
    1.611,44 €  

PERE VILAGINES SALA 2277     1.156,01 €  

APPLUS AGROAMBIENTAL, S.A. 1835, 2176        347,23 €  

GRUPOS ELECTROGENOS AGRESA, 
S.L. 

538 
       863,76 €  

IMPREMTA I ARTS GRÀFIQUES OLIANA 3757          35,40 €  

BASCULAS MOR, SCP 8368        485,07 €  

 
TOTAL =      43.421,88 €  

 
 



20.- 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 166.081,62 €. 

- Que la recaptació de les piscines ha estat per un import de 8.377 €. 
- Que Catalunya Caixa col·labora amb un euro per persona gran per anar a la 

seva Caixa a Oliana. 
- Que el Sr. Mateu Torrent ofereix el local que hi havia la Caixa de Catalunya per 

200 € al mes. 
- Que Nuncarga demana 1.100 € per posar parquet al terra per la Festa Major. 
- Que la Sra. Dolors Torrent Betriu ha presentat una factura a l’Ajuntament d’aquí 

a casa seva de què no li van tapar bé un forat que ja tenia, i que ell entén que 
no s’ha de pagar. 

- Que pel tema del reg ens van demanar de Madrid, per tal de posar-ho als 
pressupostos, el que pujava l’obra de la Confederació. 

- Que va venir el Conseller d’Agricultura a Oliana i que hi va delegar al Sr. 
Tordesillas. 

- Que es va ficar formigó davant de Ca la Maria Cinta de Tragó i des de Ca la 
Pastora a Cal Llucio. 

- Que tenim un problema important amb el desaigües , les arquetes sobreeixien 
totes, i s’hauria de fer una actuació urgent per tal de desembossar els tubs. I, 
que va venir l’Oscar Augé, delegat a l’Alt Pirineu i Aran del Departament de 
Medi Ambient , a mirar-s’ho, el qual va dir que estem dins dels pobles que s’han 
de ficar depuradora abans del 2014.   

- Que demà té una reunió per acabar el tema del Castell, s’ha demanat al Consell 
Comarcal que ens deixi el seu arqueòleg, i es mirarà també un pressupost per 
contractar la Raquel. 

- Que la Diputació de Lleida ens ha promès uns 4.500 € per a la pavimentació de 
l’Avinguda Roser Roca, actuació que té un pressupost d’uns 6.000 €. 

- Que en relació a la Festa Major vol comentar dos coses:  
• Que pel que fa a les Havaneres es van pagar amb una subvenció de 300 

€ de La Caixa i la resta ho va pagar la Paqui del Casino. 
• Que aquest any ENDESA no va voler enganxar la toma pels músics i es 

va tenir de llogar un grup electrògen. 
- Que de l’obra de l’enllumenat de Nuncarga s’han fet les rases i falta les llums. 
- Que divendres vinent tenim una reunió a les 9:30 hores a Medi Ambient pel 

tema del POUM. 
- Que a l’Escola hi ha 9 nens de moment. 
- Que demà passat és Sant Miquel i us esperem a tots aquí. 

 
 
21.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr.Tordesillas i explica que el dissabte, dia 25,  va anar a Oliana 
a l’explicació dels regs Oliana-Peramola-Bassella-Pinell, a càrrec del Sr. Joaquim 
Llena i Cortina Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Comenta que allí es 



va dir que el reg d’Oliana, el projecte del qual, que ja està aprovat, s’ha adjudicat a 
l’empresa Romero Polo. I, que, en relació al reg Peramola-Bassella, al projecte del 
qual li manquen uns tràmits mediambientals, van comentar que en un termini de 6 
mesos es podria adjudicar. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta que l’Ajuntament d’Oliana subvenciona el 
transport, d’Oliana a Ogern, per anar a l’Institut de Solsona. Comenta, a més, que a 
Martinet els hi subvencionen el transport amb un Conveni que tenen el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal de la Cerdanya. Tot seguit demana si 
des de l’Ajuntament es pot demanar a Consell Comarcal de l’Alt Urgell que faci un 
Conveni semblant amb el Consell Comarcal del Solsonès. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta qui fa obres al Carrer de Sant Miquel. 
L’arquitecte Sr. Coma respon que s’han acabat les obres del cisteller, i que la Sra. 
Espluga té demanat un permís, afegeix que ho anirà a mirar. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que es va comentar que l’Ajuntament compraria 
unes 60 o 70 cadires pel Centre Cívic de Tragó, i pregunta que com està. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que es va demanar una subvenció per comprar equipament pel 
Centre Cívic, però que encara no han resolt. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:00 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.    
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


