
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 31 DE GENER 
DE 2011 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2/2011 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  31 de gener de 2011 
Horari: 21:30 h. 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga 
Joan Puig López 
Josep Bonet Calderó 
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Fermín Tordesillas Casals 
José Maria Orrit Bach 
 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
Josep Coma Solé, arquitecte municipal 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
2.-  ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’U NA PALA LLEVANEUS. 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ ENTRE  L’AJUNTAMENT DE 
PERAMOLA I EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒ NICA DE CATALUNYA PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA.  
4.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE NAU I PEÇA DE TERRENY AL PARATGE 
EL SARRAT, POLÍGON 5 PARCEL·LA 122, DEL MUNICIPI DE  PERAMOLA. 
5.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CON SISTENT EN “INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA DEL CASTELL DE PERAMOLA.”. 
6.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE SUBVENCIÓ. 
7.- RENUNCIAR A LA SUBVENCIÓ  PER A L’EXECUCIÓ D’OB RES DE RESTAURACIÓ I 
CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VALOR CULTURAL CO NCEDIDA PER A LA NETEJA 
INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I CONSOLIDA CIÓ BÀSICA ESTRUCTURAL DEL 
CASTELL DE PERAMOLA, EXPEDIENT NÚM. 63649/2010.  



8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
8.1.- EXP. 14/2010: SRA. JOSEFA VAZQUEZ MATA – CASA  PEDRO. CADUCITAT  DE 
L’EXPEDIENT. 
8.2.- EXP. 31/2010: SR. JOSEP VILA ALSINA. CARRER P LAÇA, 13, TRAGÓ. 
8.3.- EXP. 32/2010: SR. JOSEP VILA ALSINA. MUR CAMÍ  DEL SEGRE, TRAGÓ. 
8.4.- EXP. 33/2010: CAN BOIX HOTELS RESTAURANT, S.L .. CAN BOIX. 
8.5.- EXP. 1/2011: SRA. IMMACULADA RIBERA ROVIRA. C AL MÒRA.  
8.6.- EXP. 2/2011: CAN BOIX HOTELS RESTAURANT, S.L. . CAN BOIX. 

9.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
10.- FACTURES I PAGAMENTS. 
11.- INFORMES D’ALCALDIA. 
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
12.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 60/2010, D’APROVACIÓ D’UN CONVENI. 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. José Roca Sala s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del 
dia següent: “2.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’UNA PALA 
LLEVANEUS.” 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords  
 
 
El senyor Alcalde proposa que d’acord amb l’article 103.3 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 s’inclogui en l’Ordre del dia el següent punt:  
 
12.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 60/2010, D’APROVACIÓ 
D’UN CONVENI. 
 
El Ple per unanimitat dels membres presents, reunint el quòrum de majoria absoluta, 
acorda la seva inclusió en l’Ordre del dia. 
 
Acte seguit, la presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos 
en l’Ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van ésser 
distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors següents: 
 

- Sessió ordinària de data 13 de desembre de 2010 (núm. 13/2010). 
- Sessió extraordinària de data 20 de gener de 2011 (núm. 1/2011). 

 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 



 
 
2.-  ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A L’ADQUISICIÓ D’U NA PALA 
LLEVANEUS. 
 
Per Resolució IRP/3980/2010, de 9 de desembre, d’atorgament de subvencions 
adreçades a ens locals per a l'adquisició d'equipament per a la creació 
d'infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l'elaboració, revisió i implantació 
de plans de protecció civil (DOGC núm. 5777 de data 17/12/2010) s’ha atorgat a 
l’Ajuntament de Peramola una subvenció per a l’adquisició d’una Pala Llevaneus per 
import de 2.820,20 €. 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-  ACCEPTAR l’ajut per import de 2.820,20 € per a l’adquisició d’una Pala 
Llevaneus. 
 
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Interior als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
 
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. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. José Roca Sala. 
 
 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ ENTRE  
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA I EL CONSORCI ADMINISTRACI Ó OBERTA 
ELECTRÒNICA DE CATALUNYA PER A LA PRESTACIÓ DEL SER VEI DE 
NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA. 
 
El Consorci AOC presta un servei per a resoldre un aspecte clau en la tramitació 
electrònica, com és el de les notificacions oficials dels  actes administratius produïts 
en l’actuació administrativa. Aquest servei, que es posa a disposició de les 
administracions públiques catalanes, ofereix les funcionalitats següents: 
 

• Un lloc web personalitzat que actua com a dipòsit de les notificacions 
telemàtiques. Aquest lloc incorpora mecanismes de xifratge en les 
transmissions per tal de garantir la confidencialitat de les dades, i, segell de 
data i hora per acreditar el moment del dipòsit de la notificació i de l’accés per 
part de l’interessat al seu contingut. 

 
• Mecanismes d’accés dels interessats al servei de notificacions a través de 

pantalles “marca blanca” o mitjançant  la web municipal que accedirà al servei 
e-NOTUM seguint el protocol definit pel Consorci AOC. 

 



• Mecanismes d’accés dels interessats amb autenticació a través de certificat 
digital que garanteixen la identitat . 

 
• Sistemes de còmput dels terminis. 

 
• Sistemes d’alerta del dipòsit de notificacions per als interessats via correu 

electrònic i/o missatge curt al telèfon mòbil. 
 

• Mecanismes de generació de les notificacions a través del servei de la 
plataforma EACAT o bé a través de serveis web. 

 
• Mecanismes de generació d’informe de l’estat de les notificacions. 

 
Mitjançant la utilització d’aquest servei, l’Ajuntament de Peramola podrà adreçar per 
mitjans electrònics les notificacions dels seus actes i resolucions als interessats que 
ho hagin sol·licitat, amb totes les garanties jurídiques i tècniques. El servei que 
s’ofereix compleix els requisits establerts per la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés 
electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, en tant que permet acreditar la data i 
l’hora en què es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de 
notificació; i la data i hora d’accés al seu contingut per part de l’interessat. 
 
L’Ajuntament de Peramola està interessat en la utilització del servei e-NOTUM prestat 
pel Consorci AOC per a practicar les notificacions dels seus actes per mitjans 
electrònics ja que això suposa una economia de temps i de mitjans que els és 
beneficiosa. 
  
Vist el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Peramola i el Consorci 
Administració Oberta electrònica de Catalunya per a la prestació del servei de 
notificació electrònica, que té per objecte regular les condicions de prestació del servei 
de notificació electrònica (e-NOTUM) per part del Consorci AOC a l’Ajuntament de 
Peramola. 
 
Donat que en data 1 de novembre de 2010 el president del Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (en endavant Consorci AOC) ha resolt la convocatòria de 
subvencions per a la participació dels ens locals en les iniciatives promogudes pel 
Consorci AOC, i ha atorgat a l’Ajuntament de Peramola una subvenció per import de 
1.000 € per a la posada en funcionament del servei de notificacions electròniques, e-
NOTUM. 
 
Per tot l’exposat, L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.-  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Peramola i el 
Consorci Administració Oberta electrònica de Catalunya per a la prestació del servei 
de notificació electrònica, amb subjecció al text de la proposta que consta a 
l’expedient. 
  
Segon.-  FACULTAR a l’Alcalde per a signar aquest Conveni en nom i representació 
de la Corporació municipal. 



 
Tercer. -  TRAMETRE aquest acord al Consorci AOC, per la seva deguda constància i 
als efectes de procedir a la signatura al 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 assistents, aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE NAU I PEÇA DE 
TERRENY AL PARATGE EL SARRAT, POLÍGON 5 PARCEL·LA 1 22, DEL 
MUNICIPI DE PERAMOLA. 
 
Vist l’esborrany del “Contracte d'arrendament de nau i peça de terreny al paratge el 
Sarrat, polígon 5 parcel·la 122” entre l’Ajuntament de Peramola (part arrendatària) i les 
Sres. Elisabeth Argerich i Pellicer i Maria Luisa Argerich i Pellicer (part arrendadora). 
 
Donat que les arrendadores són titulars de ple domini de la nau i de la peça de terra 
del terreny ubicat al paratge el Sarrat, al polígon 5 parcel·la 122, del municipi de 
Peramola. 
 
Donat que l’Ajuntament  de Peramola necessita aquesta nau i aquesta peça de terreny 
per a destinar-les a magatzem municipal, com fins ara. 
 
Donat que la part arrendadora arrendaria dites parcel·les per  l’ús esmentat durant 
cinc anys pel preu de 100 € mensuals (IVA vigent inclòs). 
 

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 
Primer.  Aprovar el “Contracte d'arrendament de nau i peça de terreny al paratge el 
Sarrat, polígon 5 parcel·la 122” entre l’Ajuntament de Peramola (part arrendatària) i les 
Sres. Elisabeth Argerich i Pellicer i Maria Luisa Argerich i Pellicer (part arrendadora), 
amb subjecció al text de l’esborrany que consta a l’expedient. 
 
Segon.  Facultar l’alcalde, Sr. Joan Pallarès Oliva, per tal que, en nom i representació 
d’aquest Ajuntament, actuï en l’acte de formalització documental. 
 
Tercer. Comunicar aquesta resolució a totes les parts afectades pel contracte. 
 
Quart.  Declarar que l’executivitat d’aquest acord restarà condicionada a la signatura 
efectiva del contracte. 
 
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.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CON SISTENT EN 
“INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA DEL CASTELL DE PERAMOLA.” . 
 
S’ha demanat pressupost per al projecte de la Intervenció Arqueològica del Castell de 
Peramola al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, qui l’ha presentat per import de 8.681,32 
€ (IVA INCLÒS), el finançament del qual seria el següent: 
 

- Ajuntament de Peramola (finançament de la codirecció arqueològica, 
topografia, materials fungibles – bosses, papereria, etc-): 5.215,40 €, 
- Consell Comarcal de l’Alt Urgell (finançament de la codirecció arqueològica i 
de les seves dietes i desplaçaments): 3.465,92 €, 

 
i, s’ha constatat que hi ha partida pressupostària suficient per atendre aquesta 
despesa. 
 
La direcció del projecte de la Intervenció Arqueològica del Castell de Peramola per 
part del Consell Comarcal correrà a càrrec del Sr. Carles Gascón Chopo, llicenciat en 
Geografia i Història. 
 
Donat que l’Ajuntament de Peramola ha de contractar la codirecció arqueològica del 
projecte, s’ha demanat pressupost a la Sra. Raquel Codina Miquela, llicenciada en 
Història, qui la presentat per un import de 3.000,00 € (IVA inclòs). 
 
Donat que l’Ajuntament de Peramola ha de contractar l’aixecament topogràfic del 
Castell de Peramola per a la posterior excavació arqueològica, s’ha demanat 
pressupost a l’empresa Topògrafs Alt Urgell i Pirineus SLP (TAUP), qui la presentat 
per un import de 1.215,40 € (IVA inclòs). 
 

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte menor de serveis per la codirecció arqueològica per 
al projecte de la Intervenció Arqueològica del Castell de Peramola a la Sra. Raquel 
Codina Miquela, llicenciada en Història amb NIF 52.309.628-S, i per import de 
3.000,00 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- ADJUDICAR el contracte menor de serveis per contractar l’aixecament 
topogràfic del Castell de Peramola per a la posterior excavació arqueològica a 
l’empresa Topògrafs Alt Urgell i Pirineus SLP (TAUP) amb CIF B-25573395, i per 
import de 1.215,40 € (IVA inclòs). 
 
Tercer.- APLICAR les despeses amb càrrec a la partida corresponent del Pressupost 
de l’exercici 2011. 
 
Quart.- NOTIFICAR aquests acords als adjudicataris. 
 
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. 
 
 
6.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE 
SUBVENCIÓ. 
 
Es dóna lectura de l’escrit presentat pel Sr. Miquel Vila Anguera, President de l’AMPA 
de l’Escola Sant Miquel de Peramola (R.E. núm.  664 de data 28 de desembre de 
2010), en relació a la sol·licitud d’un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola per 
pagar la vigilant i cuidadora del servei de menjador escolar, durant els mesos de 
setembre, octubre, novembre, i desembre del curs 2010-2011.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.050,00 €. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta perquè l’Ajuntament dóna subvenció a 
l’AMPA i als altres alumnes del municipi no els hi dóna rés. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
respon que què vol dir. El Sr. Roca li diu a l’alcalde que en últim plenari va dir que això 
era cosa del Consell Comarcal. L’alcalde Sr. Pallarès li contesta que la voluntat de la 
Corporació es prevaler l’Escola de Peramola, afegeix a més que el dimarts té una 
reunió aquí a l’Ajuntament amb membres del Consell Comarcal pel tema del transport. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i anuncia el seu vot en contra ja que creu que uns si i 
els altres no, no pot ser.   
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per 4 vots a favor, i 1 en contra del regidor 
Sr. Roca, ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 1.050,00 € a l’AMPA de l’Escola Sant Miquel de Peramola, 
per pagar la vigilant i cuidadora del servei de menjador escolar, durant els mesos de 
setembre, octubre, novembre, i desembre del curs 2010-2011. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i als 
previstos en l’apartat anterior. 
 
 
7.- RENUNCIAR A LA SUBVENCIÓ  PER A L’EXECUCIÓ D’OB RES DE 
RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES DE NOTABLE VAL OR CULTURAL 
CONCEDIDA PER A LA NETEJA INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOL ÒGICS INICIALS I 
CONSOLIDACIÓ BÀSICA ESTRUCTURAL DEL CASTELL DE PERA MOLA, 
EXPEDIENT NÚM. 63649/2010.  
 
El Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya va 
resoldre, en data 5 d’octubre de 2010, concedir a l’Ajuntament de Peramola una 
subvenció per import de 15.000,00 €, per a l’execució d’obres de restauració i 
conservació d’immobles de notable valor cultural, atorgada a per a la Neteja interior, 
estudis arqueològics inicials i consolidació bàsica estructural del Castell de Peramola, 
expedient núm. 63649/2010. 
 
Donat que les bases de la convocatòria de la subvenció atorgada, a dalt esmentada, 
establien que com a màxim el dia 17 de gener de 2011 s’havia de presentar la 



documentació justificativa de la despesa per l’import corresponent al 30% del 
pressupost. 
 
Donat que amb caràcter previ a l’execució de les obres s’ha de redactar el projecte 
executiu de l’obra, i per tal de donar compliment a la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural 
Català, s’haurà de presentar un escrit demanant que el projecte passi a l’aprovació de 
la Comissió Tècnica del Patrimoni Cultural de Lleida. 
 
Donat que l’Ajuntament de Peramola creu oportú fer la Intervenció Arqueològica del 
Castell de Peramola abans de la redacció del projecte executiu. 
 
Donat que el Consistori no s’ha pogut fer càrrec de les obres en les condicions i 
terminis atorgats pel Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

L’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

 
Primer.- RENUNCIAR a la subvenció atorgada pel Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, per import de 15.000,00 €, per a l’execució d’obres de restauració i 
conservació d’immobles de notable valor cultural, atorgada a per a la Neteja interior, 
estudis arqueològics inicials i consolidació bàsica estructural del Castell de Peramola, 
expedient núm. 63649/2010. 
 
Segon.-  COMUNICAR aquest acord al Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació als efectes del seu coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
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 4 vots a favor i 1 en contra del Sr. Roca, aprova 
la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
8.1.- EXP. 14/2010: SRA. JOSEFA VAZQUEZ MATA – CASA  PEDRO. CADUCITAT  
DE L’EXPEDIENT. 
 
Vista la petició formulada per la Sra. Josefa Vazquez Mata que sol·licita llicència 
d’obres a l’Ajuntament de Peramola per a la “Construcció d’un cobert de cotxes”, a la 
Casa Pedro, presentada en data 19 de maig de 2010 (R.E. núm. 266), i que ha estat 
tramitada per secretaria amb l’expedient número 14/2010. 
 
Atès que amb data 28 de juny de 2010 (R.S. núm. 298) es va fer un requeriment de 
documentació per tal de poder informar la petició de llicència. 
 
Atès que en la mateixa comunicació s’advertia a la Sra. Josefa Vazquez Mata que si 
transcorria el termini de tres mesos sense que aportés la documentació esmentada es 
declararia la caducitat de l’expedient. 
 



Atès que la Sra. Josefa Vazquez Mata va justificar la recepció de la comunicació de 
les dades que mancaven en data 28 de juny de 2010, segons consta en l’acusament 
de recepció  que figura en l’expedient, i que fins al dia d’avui, 31 de gener de 2011 
encara no s’han rebut les dades sol·licitades, indispensables per dictar la resolució de 
l’expedient. 
 
Per això, atès que ha transcorregut el termini de tres mesos sense que l’interessat 
hagi aportat la documentació requerida, d’acord amb el estableix l’article 92.1 de la llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de  13 de gener, el Ple 
per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Declarar la caducitat  de l’expedient de llicència d’obres número 14/2010, 
promogut per la Sra. Josefa Vazquez Mata per a la “Construcció d’un cobert de 
cotxes”, a la Casa Pedro d’aquest municipi, pels motius esmentats. 
 
Segon.-  Acordar l’arxiu de les actuacions. 
 
 
8.2.- EXP. 31/2010: SR. JOSEP VILA ALSINA. CARRER P LAÇA, 13, TRAGÓ. 
 
Vista la instància de data 25 de novembre de 2010 (R.E. núm. 616 de data 
25/11/2010), subscrita pel Sr. Josep Vila Alsina relativa a la sol·licitud de llicència 
d’obres per a Arrebossat paret i substitució de bigueta a teulada de pallera, a 
l’immoble ubicat al Carrer Plaça núm. 13 del nucli de Tragó del municipi de Peramola 
(Expedient núm. 31/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 12 de gener de 2011, 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 12 de gener de 2011 
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 Vila Alsina llicència d’obres per a Arrebossat paret i 
substitució de bigueta a teulada de pallera, a l’immoble ubicat al Carrer Plaça núm. 13 
del nucli de Tragó del municipi de Peramola, segons instància i  pressupost  presentat 
(Expedient núm. 31/2010). 
 
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 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 8 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
8.3.- EXP. 32/2010: SR. JOSEP VILA ALSINA. MUR CAMÍ  DEL SEGRE, TRAGÓ. 
 
Vista la instància de data 25 de novembre de 2010 (R.E. núm. 617 de data 
25/11/2010), subscrita pel Sr. Josep Vila Alsina relativa a la sol·licitud de llicència 
d’obres per a Construcció de mur de contenció, al Camí del Segre del nucli de Tragó 
del municipi de Peramola (Expedient núm. 32/2010). 
 
Atès l’informe tècnic data 26 de gener de 2011, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que informa 
favorablement l’atorgament de la llicència d’obres.    
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 26 de gener de 2011 
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 Vila Alsina llicència d’obres per a Construcció de mur 
de contenció, al Camí del Segre del nucli de Tragó del municipi de Peramola, segons 
instància i  pressupost  presentats (Expedient núm. 32/2010). 
 
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 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 140 €. 
 
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.  
 
L’arquitecte Sr. Coma explica en què consistiran les obres de Construcció de mur de 
contenció.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. 
 
Demana la paraula el regidor Sr. Roca i pregunta que com està el tema de la casa del 



Sr. Vila. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que si vol se’n pot parlar a precs i preguntes, ja 
que això no té rés a veure amb aquesta llicència. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu 
que sí, ja que l’arquitecte ho ha dit. L’alcalde Sr. Pallarès li contesta que no es fa cap 
actuació a la casa. Demana la paraula l’arquitecte Sr. Coma i exposa que amb l’obra 
es tracta de consolidar un mur existent.  
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta si s’ha presentat projecte. L’arquitecte Sr. 
Coma li respon que no, que s’ha presentat un plànol de situació, una descripció de 
l’obra i un pressupost, documentació que ell ha considerat suficient donades les 
característiques de l’obra a escometre i degut a la urgència de la mateixa, ja que hi ha 
moviments de terres que afecten la seguretat d’un camí públic. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i anuncia el seu vot en contra perquè no hi ha projecte i 
exigeix projecte.   
 
Acte seguit, es procedeix a la votació, i, el Ple, per 4 vots a favor, i 1 en contra del 
regidor Sr. Roca, aprova la proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat 
formulada. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens l’Alcalde – President Sr. Pallarès i 
presideix la Sra. Espluga. 
 
 
8.4.- EXP. 33/2010: CAN BOIX HOTELS RESTAURANT, S.L .. CAN BOIX. 
 
Vista la instància  de data 29 de desembre de 2010 (R.E. núm. 666 de data 29 de 
desembre de 2010) subscrita pel Joan Pallarès i Oliva, en nom i representació de la 
societat CAN BOIX HOTELS RESTAURANT,SL, relativa a la sol·licitud de llicència 
d’obres per a l’Acoblament de 8 equips de tubs de buit a la instal·lació solar ja existent, 
a Can Boix,  d’aquest municipi (Expedient núm. 33/2010). 
 
Atès l’informe tècnic de data 26 de gener de 2011, subscrit per l’Arquitecte municipal 
Sr. Josep Coma i Solé 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 secretaria interventora de data 26 de gener de 2011.  
 
La presidenta, Sra. Espluga, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la societat CAN BOIX HOTELS RESTAURANT,S.L. llicència 
d’obres per a l’Acoblament de 8 equips de tubs de buit a la instal·lació solar ja existent, 
a Can Boix,  d’aquest municipi, segons instància i  pressupost  presentat (Expedient 
núm. 33/2010).  
 
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 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 278,68 €. 
 
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 la presidència i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents  
aprova la proposta de la presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte l’Alcalde-President 
Sr. Pallarès. 
 
 
8.5.- EXP. 1/2011: SRA. IMMACULADA RIBERA ROVIRA. C AL MÒRA.  
 
Vista la instància, de data 21 de desembre de 2010 (R.E. núm. 4 de data 3/01/2011), 
subscrita per la Sra. Immaculada Ribera Rovira relativa a la sol·licitud de llicència 
d’obres per a la Reforma de la cuina de l’habitatge i sanejament de parets afectades 



per humitats, a l’immoble conegut com Cal Móra de Peramola (Expedient núm. 
2/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 26 de gener de 2011, 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 26 de gener de 2011 
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. Immaculada Ribera Rovira llicència d’obres per a la 
Reforma de la cuina de l’habitatge i sanejament de parets afectades per humitats, a 
l’immoble conegut com Cal Móra de Peramola (Expedient núm. 1/2011), 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 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 45,85 €. 
 



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. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens l’Alcalde – President Sr. Pallarès i 
presideix la Sra. Espluga. 
 
 
8.6.- EXP. 2/2011: CAN BOIX HOTELS RESTAURANT, S.L. . CAN BOIX. 
 
Vista la instància  de data 19 de gener de 2011 (R.E. núm. 25 de data 19 de gener de 
2011) subscrita pel Joan Pallarès i Oliva, en nom i representació de la societat CAN 
BOIX HOTELS RESTAURANT,SL, relativa a la sol·licitud de llicència d’obres per a la 
Substitució de tanca i porxo en la pista de tennis de l’Hotel Can Boix , a Can Boix,  
d’aquest municipi (Expedient núm. 2/2011). 
 
Atès l’informe tècnic de data 26 de gener de 2011, subscrit per l’Arquitecte municipal 
Sr. Josep Coma i Solé que informa favorablement  l’atorgament de la llicència d’obres. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretaria interventora de data 26 de gener de 2011.  
 
La presidenta, Sra. Espluga, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la societat CAN BOIX HOTELS RESTAURANT,S.L. llicència 
d’obres per  a la Substitució de tanca i porxo en la pista de tennis de l’Hotel Can Boix, 
a Can Boix d’aquest municipi (Expedient núm. 2/2011), d’acord amb la memòria 
valorada signada per l’arquitecte Carles Pubill Pociello, de data gener de 2011.  
 
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 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 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 dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 441,75 €. 
 
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 la presidència i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents  
aprova la proposta de la presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte l’Alcalde-President 
Sr. Pallarès. 
 
 
9.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 60 a 62 de l’any 
2010, i núm. 1 a 4 de l’any 2011 que restaven pendents de ser retuts al Ple que 
restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 13 de desembre de 
2010 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 60/2010, de data 15 de desembre de 2010, 
d’aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els Ajuntaments 
de la comarca que durant el 2010 han sol·licitat subvencions a la Secretaria de 
Joventut per implantar un Pla Local de Joventut. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 61/2010, de data  22 de desembre de 2010, de 
sol·licitud a la Diputació de Lleida de subvenció en espècies, un “Espai lúdic i de 
salut per a la gent gran”. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 62/2010, de data 31 de desembre de 2010, 



d’aprovació de factures. 
- Decret de l’Alcaldia núm.1/2011, de data 13 de gener de 2011, de convocatòria 
de ple extraordinari pel dia 20 de gener de 2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 2/2011, de data 19 de gener de 2011, d’ aprovació de 
modificació de llicència ambiental (Exp. núm. ref. OGAU.: LL2005 0034. Expedient 
núm. ref. Ajuntament: 31/2003). 
- Decret de l’Alcaldia núm. 3/2011, de data 19 de gener de 2011, d’inici de 
l’expedient per a la contractació de serveis per al projecte de la Intervenció 
Arqueològica del Castell de Peramola. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 4/2011, de data 27 de gener de 2011, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 31 de gener de 2011. 

 
 
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. 35098, 34896, 55960, 34879, 

57795, 57861, 59526, 54067, 
57862, 13186, 13185 1.887,65 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 320972, 301939, 301938, 301937 216,71 € 
TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 576772 21,24 € 
SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 11002733 

-12,63 € 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE 
CATALUNYA 

F11/Q/0358 

74,46 € 
ABS INFORMÀTICA S.L. 242 

3.118,72 € 
FRANCISCA MUÑOS - CASINO SOPAR REIS 

282,00 € 
APPLUS AGROAMBIENTAL, S.A. 811000019 

888,87 € 
LOCALRET 2011/465 

100,00 € 
JOSEP COMA I SOLE 4T TRIMESTRE 2010 

988,80 € 
LLUÍS GARRIGA MUÑOZ 16-oct 

14.407,03 € 
NÚRIA GUÀRDIA VIGATÀ FRES 2010 

4.142,55 € 

 TOTAL 26.115,40 € 



 
 
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 50.488,16 €. 

- Que l’Antonio està de baixa. 
- Que es va fer una reunió al Casino per fer un estudi d’una possible planta de 

BIOGAS. I, que pròximament vindran dos tècnics de l’Administració per tal 
d’ampliar coneixements, comentar si hi pot haver ajuts, etc. 

- Que s’ha fet el canvi de nom de la concessió d’aigua a la Comunitat de 
Regants. 

- Que dimarts vinent hi haurà una reunió aquí a l’Ajuntament amb membres del 
Consell Comarcal. 

- Que a Santa Llúcia es posa pedra, i, que l’Ajuntament hi posa el paleta, i que la 
parròquia i les priores paguen el material. 

- Que hi ha uns senyors que han demanat per muntar una empresa dedicada al 
turisme. 

- Que s’ha parlat amb el Sr. Jordi Bertran pel tema dels regs. 
 
 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
 
12.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 60/2 010, D’APROVACIÓ 
D’UN CONVENI. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 60/2010, de data 15 de desembre de 2010, es va 
resoldre el següent: 
  
“Vist el Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els Ajuntaments de la comarca que durant el 
2010 han sol·licitat subvencions a la Secretaria de Joventut per implantar un Pla Local de Joventut - Coll 
de Nargó, Oliana, Organyà, Montferrer i Castellbò, Peramola, Ribera d’Urgellet i Mancomunitat dels 
Ajuntaments d’Alàs i Cerc, d’Arsèguel, d’Estamariu i Valls de Valira – pel tècnic compartit de Joventut de 
la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Atès que el conveni esmentat estableix les línies de col·laboració i cooperació mútua entre totes les 
institucions signatàries per tal de dinamitzar les polítiques de joventut a la comarca de l’Alt Urgell en el 
marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya-Projecte Territori. 
 
Atès que es necessari regular mitjançant conveni les condicions en què el Consell Comarcal implantarà 
el projecte de tècnic compartit als ajuntaments de la comarca que hi estiguin interessats. 
 
Atès que el servei de Tècnic de Joventut Compartit té per objectius els següents: 
 

- Promoure un programa d’acció planificat amb la participació dels joves, associacions i entitats 
del municipi que englobi tots els eixos del Pla Nacional de Joventut. 
- Augmentar la participació en la societat i l’emancipació juvenil al municipi. 
- En el marc del PLJ 2008-11 de cada municipi, i la  seva aplicació directa pel 2008-09. 

   



Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc atribuïdes, RESOLC: 
 
Primer. - Aprovar el Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els Ajuntaments de la comarca 
que durant el 2010 han sol·licitat subvencions a la Secretaria de Joventut per implantar un Pla Local de 
Joventut - Coll de Nargó, Oliana, Organyà, Montferrer i Castellbò, Peramola, Ribera d’Urgellet i 
Mancomunitat dels Ajuntaments d’Alàs i Cerc, d’Arsèguel, d’Estamariu i Valls de Valira – pel tècnic 
compartit de Joventut de la comarca de l’Alt Urgell, amb subjecció al text del mateix que consta a 
l’expedient. 
 
Segon .- Facultar a l’alcalde, Sr. Joan Pallarès Oliva, per tal que, en nom i representació d’aquest 
Ajuntament, actuï en l’acte de signatura del Conveni esmentat en l’apartat primer. 
 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per  tal que es pugui procedir a la 
seva signatura. 
 
Quart .- Ratificar el present decret al primer Ple municipal que se celebri després d’haver-lo dictat.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents acorda ratificar el 
Decret esmentat. 
 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que com està el tema de l’Escola. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que posaran un mòdul, i que donat que el nou delegat ha pres 
possessió aquest matí s’esperarà dos o tres dies i es posarà en contacte amb ell per 
parlar del tema.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i comenta que l’altre dia li van dir que el moviment de 
terres que va fer l’Espinal allà, la gent diuen que la canonada li paga l’Ajuntament. 
Demana la paraula el Sr. Puig i exposa que fa més de 50 anys que la gent de 
Nuncarga va ficar la canonada, i que era molt alta i que sempre es trencava. Reprèn la 
paraula el Sr. Roca i diu que si n’hi ha un que fa malbé la canonada lo lògic és que la 
pagui. El Sr. Puig li respon que es va parlar de què l’Espinal faria la rasa i que 
l’Ajuntament pagaria la canonada. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:35 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 
 
 
 
 


