
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’11 D’ABRIL 
DE 2011 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  4/2011 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  11 d’abril 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 
Fermín Tordesillas Casals 
José Maria Orrit Bach 
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
Josep Coma Solé, arquitecte municipal 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER A LA CONSTIT UCIÓ I APORTACIÓ A LA BOSSA 
D’URGÈNCIES SOCIALS.  
4.- DELEGACIÓ EN FAVOR DE L’ALCALDIA DE LA FORMULAC IÓ DELS REQUERIMENTS 
PREVISTOS EN ELS ARTS. 135.2 I 140.3 (APARTAT SEGON ) DE LA LLEI 30/2007, DE 
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, EN ELS CASOS EN QUÈ E L PLE SIGUI L’ÒRGAN DE 
CONTRACTACIÓ. 
5.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2010. 
6.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 

6.1.- EXP. 5/2010: SR. RAMIRO SALA DAURA – POLIGON 506, PARCEL·LA 6.  
6.2.- EXP. 5/2011: SR. ALBERT ORTONOBES OLIVA. PART IDA VILACANA. 
6.3.- EXP. 6/2011: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S. L.U.. REFORMA LÍNIA AÈRIA 25Kv. 

7.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ: SRA. MARIA BACH ARMENGOL – CARRER SANT 
MIQUEL, 7. (EXP. OBRES 28/2008). 



8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LEGALITZAR  EDIFICI D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL POLÍGON 5 PARCEL·LA 185 DE PE RAMOLA (EXP. NÚM. 38/2006). 
9.-  APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REDUÏT DE RESTAURAC IÓ DEL CORONAMENT DEL 
CAMPANAR ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL NOU – P ERAMOLA. 
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
11.- FACTURES I PAGAMENTS. 
12.- INFORMES D’ALCALDIA. 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. José Maria Orrit Bach s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre 
del dia següent: “6.1.- EXP. 5/2010: SR. RAMIRO SALA DAURA – POLIGON 506, 
PARCEL·LA 6.” 
 

Desenvolupament de la sessió i acords  
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 
 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el proppassat dilluns 
dia 28 de març de 2011. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 11 d’abril 
de 2011, donat que estem pendents de tenir el planejament per aprovar, i hi havia una 
esmena de l’ACA que la Directora general va dir que signaria la primera setmana 
d’abril, però que està encara pendent de signar.   
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i diu que entén la seva justificació, comenta que 
s’ha fet bastants vegades, però que creu que no hi ha motiu i que el ple hauria de ser 
extraordinari, i que és per això que enuncia el seu vot en el sentit de què votarà en 
contra. 
 
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions del Sr. Alcalde, 
s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda, per 4 vots a favor i 2 vots en 
contra del Sr. Tordesillas i del Sr. Roca, continuar amb el mateix. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta, que els va ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 28 de febrer de 2011 (núm. 3/2011). 
 



El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI PER A LA CONSTIT UCIÓ I 
APORTACIÓ A LA BOSSA D’URGÈNCIES SOCIALS.  
 
Davant de la situació de crisi econòmica general i la seva afectació directa a famílies 
de la comarca, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell va crear la primera bossa 
extraordinària d’ajuts socials per acord del Ple de data 30 de juliol de 2009, i, es va 
aprovar el Conveni amb els Ajuntaments de la comarca per assolir una major dotació 
el qual ha estat vigent fins al 31 de desembre de 2010.  
 
Per a l’any 2011 es valora com a necessària la continuïtat d’aquesta bossa per poder 
atendre aquestes necessitats socials a partir d’un estudi individualitzat, valorant la 
situació concreta i elaborant un pla de millora específic i concret per a cadascun dels 
possibles beneficiaris. 
 
L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja compta amb una bossa específica per atendre 
aquestes necessitats. 
 
Per a la resta d’ajuntaments es proposa la creació d’una bossa amb dotació 
pressupostària de 15.000 € per part del Consell Comarcal i de 5.000 € entre la resta 
dels ajuntaments de la comarca. 
 
Vist el Conveni per a la constitució i aportació a la Bossa d’Urgències Socials aprovat 
pel Ple del Consell Comarcal de data 10 de febrer de 2011. 
 
Per tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.  APROVAR el Conveni per a la constitució i aportació a la Bossa d’Urgències 
Socials, amb subjecció al text de la proposta que consta a l’expedient. 
  
Segon.  APORTAR 208,73 € a la bossa solidària per urgències socials, un cop signat  
el conveni aprovat en l’apartat primer i abans de l’1 de desembre d’enguany un cop 
rebuda la liquidació per fer l’aportació al fons. 
 
Tercer.  FACULTAR a l’Alcalde per a signar aquest Conveni en nom i representació 
de la Corporació municipal. 
 
Quart.  TRAMETRE aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per la seva 
deguda constància i als efectes de procedir a la signatura al Conveni. 
 
 
4.- DELEGACIÓ EN FAVOR DE L’ALCALDIA DE LA FORMULAC IÓ DELS 
REQUERIMENTS PREVISTOS EN ELS ARTS. 135.2 I 140.3 (APARTAT SEGON) DE 
LA LLEI 30/2007, DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, E N ELS CASOS EN 
QUÈ EL PLE SIGUI L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 



 
I. ANTECEDENTS 
 
En data 9.9.2010 va entrar en vigor la Llei 34/2010, de 5 d’agost, de modificació de les 
Lleis 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 31/2007, sobre 
procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els 
serveis postals, i 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, per a adaptació a la normativa comunitària de les dues primeres. 
 
De les modificacions introduïdes en la Llei 30/2007 (LCSP), s’han de destacar: 
 

- d’una banda, el fet de refondre en un de sol els actes d’adjudicació provisional i 
definitiva fent coincidir la perfecció del contracte amb la seva formalització (art. 
135 i 27.1); 

- i, de l’altra, la introducció en la tramitació del procediment de contractació de 
requeriments formulades a licitadors (art. 135.2, apartats primer i tercer) i 
adjudicataris (art.140.3, apartat segon). 

 
Indubtablement, es tracta de mesures que en l’àmbit de la contractació pública 
responen a l’objectiu, com proclama la mateixa Llei 34/2010, d’establir un procediment 
de tràmits àgils en què la decisió resolutòria es pugui adoptar en el temps més breu 
possible sense deixar d’atendre la garantia dels drets dels interessats (Preàmbul, 
apartat sisè, in fine). 
 
II. PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE REQUERIMENTS EN 
L’ALCALDIA DE LA CORPORACIÓ EN ELS SUPÒSITS EN QUÈ EL PLE SIGUI 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
 
1. CONTINGUT I NATURALESA DELS REQUERIMENTS INTRODUÏTS PER LA LLEI 
34/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LSCP/2010 
 
1.1 Requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més 

avantatjosa. 
 
En la seva nova redacció, l’article 135.2 (primer i tercer apartats) de la LCSP preveu 
un requeriment al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa 
(per acrònim, LOEMA), les dades essencials del qual són les següents: 
 

- es formula després d’haver estat classificades, per ordre decreixent, les 
proposicions presentades; 

 
- hi hagi intervenció prèvia o no de la mesa de contractació; 

 
- i el seu contingut no és altre que el d’un requeriment al LOEMA perquè presenti 

la documentació exigida (compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, constitució de la garantia definitiva i, si s’escau, acreditació de 
què disposa dels mitjans compromesos d’acord art. 53.2), i tot això dintre dels 
10 dies hàbils següents a la recepció del requeriment. 



 
L’anàlisi de la naturalesa d’aquest requeriment mostra que es tracta d’una mera 
comunicació, d’un acte de contingut totalment reglat. Ara bé, els seus efectes, així 
com els de no atendre’l són especialment rellevants, d’acord amb la LSCP: de no 
presentar-se la documentació en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta (presumpció, ex. 135.2, tercer apartat); i, fins i tot, si concorre dol, 
culpa o negligència del LOEMA, se li derivarà la prohibició de contractar (art. 49.2.d).   
 
1.2 Requeriment a l’adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial de 

contractació per a la seva formalització. 
 
En la seva nova redacció, l’art. 140.3 (apartat segon) de la LCSP recull un requeriment 
a l’adjudicatari de contracte susceptible de recurs especial de contractació (per 
acrònim, REC), els aspectes més importants del qual són els següents: 
 

- es formula desprès d’haver transcorregut 15 dies hàbils des de la notificació de 
l’adjudicació del contracte als licitadors i candidats, i sempre que no s’hagués 
interposat un REC o fos aixecada la suspensió per l’òrgan competent; 

 
- i es concreta en un requeriment a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte, 

en un termini no superior a 5 dies (que s’han d’entendre naturals, ex DA 15ª, 
LSCP). 

 
Amb una naturalesa anàloga a la de l’anterior requeriment, es tracta també d’una 
mera comunicació, la qual, prèvia constatació de la concurrència de les circumstàncies 
de fet esmentades, té un contingut reglat. 
 
2. SUPÒSITS EN QUÈ EL PLE ÉS ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I CONVENIÈNCIA 
DE DELEGAR EN L’ALCALDIA LA FORMULACIÓ D’AQUESTS REQUERIMENTS. 
 
La LSCP/2007, a la seva DA 2ª (disposició addicional segona, apartats 1 i 2), 
distribueix les competències sobre contractació a l’àmbit local en els termes següents: 
 

- Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les 
competències com a òrgan de contractació respecte als contractes d’obres, de 
subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes 
administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 
10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la 
quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes 
les seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos 
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 

 
- Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte als 

contractes no esmentats a l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local. 
 
Resulta de la distribució transcrita la conclusió que els expedients de contractació en 
els quals el Ple és l’òrgan de contractació són aquells de major transcendència atesa 



la seva quantia elevada. Precisament per aquesta raó, així com en aplicació dels 
principis d’agilitat i eficiència i en consonància amb els objectius de la modificació legal 
assenyalats abans, per tots aquests arguments, es fa evident la conveniència de 
delegar en l’Alcaldia de la Corporació, en els casos en què ell Ple és l’òrgan de 
contractació, la formulació d’aquests requeriments; requeriments aquests que, tal com 
s’ha raonat, constitueixen meres comunicacions que reprodueixen les prescripcions 
legals, el que queda acreditat en els models que, amb caràcter exemplificatiu i 
d’aprovar-se la delegació proposada, resultarien d’aplicació i que s’adjunten a 
l’Informe de secretaria-intervenció  de data 7 de març de 2011 com a annexos I i II. 
 
La delegació de la formulació d’aquests requeriments es proposa acordar-la en favor 
de l’Alcaldia de la Corporació, en aplicació de la normativa següent: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (art. 22.2, lletra 
q i 22.4), en relació amb la LSCP/2007 (DA 2ª, apartats 1 i 2, citats). 

 
- Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 

locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de gener (art. 51). 
 

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (art. 13). 

 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya (art. 8). 
 
En virtut de tot això, es proposa al Ple corporatiu, l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer .- DELEGAR en l’Alcaldia de l’Ajuntament de Peramola, en relació amb els 
expedients en què el Ple de la Corporació és l’òrgan de contractació, la formulació 
dels actes següents: 
 

a) Els requeriments a efectuar als licitadors proposats com a adjudicataris dels 
contractes, relatius a la documentació a presentar, i previstos en l’article 135.2 
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (LCSP). 
 
b) Els requeriments a efectuar als adjudicataris dels contractes, perquè els 
formalitzin, previstos en l’article 140.3, apartat segon, de la LCSP. 

 
Segon .- Tots els REQUERIMENTS FORMULATS han d’incloure les paraules “per 
delegació” i indicar la data de l’acord de delegació, i la de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, i es consideraran dictats pel Ple de la Corporació. 
 
Tercer .- Els presents acords ENTRARAN EN VIGOR l’endemà de la seva adopció, i 
produiran efectes jurídics fins que el Ple acordi la seva avocació o revocació. 
 
Quart .- Les competències delegades en favor de l’Alcaldia EN CAP CAS PODRAN 
SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS i seran exercides personalment per 
l’òrgan delegat. 



 
Cinquè .- PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Lleida, i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en compliment del que disposen 
els articles 71 i 51.2 i .3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia, demana la paraula el Sr. 
Tordesillas i anuncia el seu vot en el sentit de què s’abstindrà ja que creu que aquest 
punt s’hauria de fer en un proper plenari quan ja hi hagi la nova Corporació. El Sr. 
Roca també anuncia el seu vot en el sentit de què s’abstindrà pels mateixos motius 
que el Sr. Tordesillas. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 4 vots a favor i 2 abstencions del Sr. 
Tordesillas i del Sr. Roca, reunint el quòrum de majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació. 
 
 
5.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2010. 
 
Atès que s’ha procedit a la confecció del padró fiscal corresponent a l’exercici 2010 
per al cobrament de la Taxa per subministrament d’aigua, havent-se introduït al mateix 
les altes i baixes corresponents, així com les alteracions que s’han detectat i demanat. 
L’import total de dit padró és de 20.885,86 €, dels quals  9.560,12 € s’han d’ingressar 
a l’Agència Catalana de l’Aigua  (ACA). 
                          
Per això, el  Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. - Aprovar el padró fiscal corresponent a l'exercici 2010 de la Taxa per 
subministrament d’aigua, per un import total de 20.885,86 €. 

 
Segon. - Notificar col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró, de conformitat 
amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària. 
  
Tercer.-  Exposar al públic el padró corresponent durant el termini d’un mes, mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província. Els padrons estaran a disposició dels 
interessats a la Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina. 
 
Quart.-  Establir el termini de cobrament en període voluntari des de l’1 de juny al 31 
de juliol de 2011 (ambdós inclosos). 
 
Cinquè.- Contra l’acte d’aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà 
formular davant del mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al 
contenciós administratiu,  en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
finalització del termini d’exposició pública, d'acord amb l'establert a l'article 14.2.c) del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei  
de les hisendes locals. 
 



 
6.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 
6.1.- EXP. 5/2010: SR. RAMIRO SALA DAURA – POLIGON 506, PARCEL·LA 6.  
 
Vist el projecte presentat pel senyor Ramiro Sala Daura (R.E. núm. 79 de data 11 de 
febrer de 2010), per tal de dur a terme una construcció consistent en “Cobert agrícola”, 
destinat a l’activitat d’agrícola, a la finca emplaçada a la finca Pere Bertran al paratge 
Aranyons, a la parcel·la 540 del polígon 6, d’aquest terme municipal, la qual té la 
condició de sòl no urbanitzable de conformitat amb la legislació urbanística vigent.  
 
El projecte esmentat va ser sotmès al tràmit previst als articles 48 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 57.2.a) del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme, i aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
en sessió de data 10 de març de 2011, amb les condicions dels informes de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i del Servei de Paisatge. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics i de secretaria incorporats a l’expedient.   
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Ramiro Sala Daura, llicència municipal d'obres per a la 
construcció de “Cobert agrícola”, destinat a l’activitat d’agrícola, a la finca emplaçada a 
la finca Pere Bertran al paratge Aranyons, a la parcel·la 540 del polígon 6, d’aquest 
terme municipal, d’acord amb el projecte signat  per l’enginyer agrònom Sr. Joan 
Garriga Torres, visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb el 
núm. E1000162, de data 9 de febrer de 2010 (Expedient núm. 5/2010). 
 
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 a les condicions dels informes de l’Agència Catalana de 
l’Aigua i del Servei de Paisatge . 
 
- 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 786,63 €. 
 
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’incorpora a la sessió el regidor Sr. José Maria Orrit Bach. 
 
 
6.2.- EXP. 5/2011: SR. ALBERT ORTONOBES OLIVA. PART IDA VILACANA. 
 
Vista la instància de data 7 de març de 2011 (R.E. núm. 140 de data 7/03/2011), 
subscrita pel Sr. Albert Ortonobes Oliva relativa a la sol·licitud de llicència d’obres per 
a la Construcció d’un estable, a la partida Vilacana al polígon 505 parcel·la 6 d’aquest 
municipi  (Expedient núm. 5/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 28 de març 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, condicionat a que cal incorporar un 
plànol de situació i adequar el pressupost segons barems del COAC, sent el 
pressupost per import de 8.125,92 €.      
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data  30 de març de 2011 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que ell no està d’acord amb el pressupost que ha 
presentat l’arquitecte municipal. 
 
Demana la paraula el Sr. Orrit i diu que ell tampoc està d’acord amb el pressupost de 
l’arquitecte municipal. 
 
Demana la paraula l’arquitecte municipal i comenta que si s’accepta el pressupost de 
2.000 €, IVA inclòs, es crearà un precedent. 
 
El regidor Sr. Fermí Tordesillas surt uns instants de la Sala de plens i torna a ocupar el 
seu lloc. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que l’arquitecte municipal té raó en això del 
precedent.  
 



L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el pressupost presentat és per import de 2.000 €, 
IVA inclòs, pressupost que ell considera suficient donada l’envergadura de les obres, i 
que està calculat per un enginyer tècnic agrícola, el qual utilitza uns barems diferents 
del col·legi d’arquitectes. 
 
Demana la paraula la secretària Sra. Solsona i pregunta als regidors si aproven la 
llicència i la taxa de la mateixa calculada amb el pressupost de l’arquitecte o de 
l’enginyer agrícola.  
 
Intervé el Sr. Tordesillas i diu que el seu vot és favorable a la llicència i favorable al 
pressupost de 2.000,00 €. 
 
El Sr. Roca manifesta que ell també vota a favor de la llicència i del pressupost de 
2.000,00 €. 
 
Tots els regidors estan d’acord en donar la llicència, votant també a favor del 
pressupost de 2.000,00 €.  
  
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Albert Ortonobes Oliva llicència d’obres per a la 
Construcció d’un estable, a la partida Vilacana al polígon 505 parcel·la 6 d’aquest 
municipi, segons instància i  memòria presentada, signada per l’enginyer tècnic 
agrícola Sr. Jordi López Bach de data 6 de març de 2011 (Expedient núm. 5/2011). 
 
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 .- 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. 
 
Cinquè .- 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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.3.- EXP. 6/2011: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S. L.U.. REFORMA LÍNIA 
AÈRIA 25Kv. 
 
Vista la instància (R.E. núm. 170 de data 23/03/2011) subscrita pel Sr. Jesús Mª 
Crespo Gutierrez, en nom de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U., relativa a 
la sol·licitud de llicència d’obres per a la ” REFORMA DE LA LÍNIA AÈRIA 25 Kv –
OLIANA-” (Expedient núm. 6/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 6 d’abril 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 major, i informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres.    
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 6 d’abril 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 societat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA S.L.U. 
llicència d’obres per a la ” REFORMA DE LA LÍNIA AÈRIA 25 Kv –OLIANA-” 
(Expedient núm. 6/2011), segons instància, plànols i pressupost presentats (N/Ref.: 
FEC – 54.942). 
  
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà ser 
invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui incorre el 
seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article  181 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme 



 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació tributs corresponents a la llicència segons ordenança,  
l’import dels quals és de 120 €. 
 
Cinquè .-  NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICA aquesta resolució a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ: SRA. MARIA BACH ARMENGOL – 
CARRER SANT MIQUEL, 7. (EXP. OBRES 28/2008). 
 
En data 6 d’abril de 2009, per acord del Ple, es va concedir al  a la Sra. Maria Bach 
Armengol llicència d’obres per a la ”Reforma d’habitatge unifamiliar” al Carrer de Sant 
Miquel, a la casa coneguda com l’Era de “Cal Cisteller” de Peramola, d’aquest 
municipi (Expedient núm. 28/2008), d’acord amb el projecte bàsic, subscrit per 
l’arquitecte Sr. Frederic Salvatierra Hernández , i visat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya, amb el núm. 2008502631, de data 23 de desembre de 2008, i d’acord amb 
els plànols núm. 01.v2, 05.v2, 06.v2 i 07.v2 de data març de 2009, aportats en data 10 
de març de 2009 (R.E. núm. 125), que anul·len els plànols núm. 01, 05, 06 i 07 amb 
data desembre de 2008. 
 
En data 25 de gener de 2010, per acord del Ple, es va aprovar les modificacions 
introduïdes en el projecte d’obres amb llicència urbanística municipal núm. 28/2008, 
consistents en que la alineació definitiva sigui la línia recta a tota l’amplària de la 
parcel·la definida i acotada en el plànol núm. 01, de data  23 desembre de 2008, del 
projecte bàsic, subscrit per l’arquitecte Sr. Frederic Salvatierra Hernández, i visat pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 2008502631.  
 
Vista la instància de data 28 de març de 2011 (reg. entrada núm. 182 de data 
28/03/2011) subscrita per la Sra. Maria Bach Armengol, actuant en nom propi, relativa 
a la sol·licitud de llicència de primera ocupació de les obres resultants de la “Reforma 
d’habitatge unifamiliar” (Exp. 28/2008). 
 



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. 200901809, de data 15 de març de 2011, 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 6 d’abril de 2011 informa favorablement la concessió de la llicència de 
primera ocupació de l'edifici. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària de data 6 d’abril de 2011. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sra. Maria Bach Armengol llicència de primera ocupació de les 
obres resultants de “Reforma d’habitatge unifamiliar” al Carrer de Sant Miquel, a la 
casa coneguda com l’Era de “Cal Cisteller” de Peramola, d’aquest municipi (Expedient 
núm. 28/2008). 
 
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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER A LEGALITZAR  EDIFICI 
D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL POLÍGON 5 PARCEL· LA 185 DE 
PERAMOLA (NÚM. 38/2006). 
 
Vist el projecte presentat pel senyor Ricardo Pérez Gilgado en data 8 de novembre de 
2006 (R.E. núm. 603), per tal de “Legalitzar edifici d’habitatge unifamiliar aïllat, a la 
finca emplaçada a la parcel·la 185 del polígon 5, d’aquest terme municipal, la qual té 
la condició de sòl no urbanitzable de conformitat amb la legislació urbanística vigent.  
 
Vist que sotmès el projecte citat a informació pública del Butlletí Oficial de la Província 
(BOP núm. 164 de 2/12/2006) no s’ha formulat cap al·legació. 
 
Vist que sotmès el projecte citat a informació pública al Diari Segre (SEGRE de dijous, 
14/12/2006) no s’ha formulat cap al·legació. 
 
Vist que sotmès el projecte citat a informació pública en el tauler d’anuncis de la 



corporació entre els dies 16 de novembre de 2006 i 12 de gener de 2007. 
 
Vist que en relació al projecte a dalt esmentat es van sol·licitar els informes a la 
Direcció General d’Arquitectura i Paisatge , a l’Agència Catalana de l’Aigua, al  
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, a l’Institut Geològic de 
Catalunya, i al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.  
 
Vist que s’han rebut els informes dels organismes següents: 
 

- Institut Geològic de Catalunya de 16 de març de 2007 (R.E. núm. 161 de data 
21 de març de 2007). No afectació de jaciments paleontològics o punts d’interès 
geològic. 

- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de 2 d’abril de 2007 (R.E. 
núm. 198 de data 10 d’abril de 2007). No afecta competències del DAR. 

- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de 16 d’abril de 2007 (R.E. 
núm. 233 de data 2 de maig de 2007). No afectació de jaciments arqueològics ni 
paleontològics. 

- Agència Catalana de l’Aigua de data 3 de juliol de 2007.  
 
Vist que, transcorregut el termini d’un mes la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge no ha emès l’informe sol·licitat per aquest Ajuntament. 
 
Vista la disposició transitòria catorzena del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, sobre les sol·licituds d’autorització 
d’usos i d’obres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i d’usos i obres 
provisionals que literalment diu: “Els expedients de sol·licitud d’autorització d’usos i 
d’obres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no delimitat i d’usos i obres 
provisionals es tramiten d’acord amb la normativa urbanística aplicable en el moment 
en què van tenir entrada en l’Ajuntament, excepte pel que fa als deures de les 
persones propietàries a què fa referència l’article 47.7 que s’apliquen a totes les 
sol·licituds d’autorització d’obres en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no 
delimitat no resoltes definitivament a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. 
 
La disposició transitòria dotzena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme en el seu primer paràgraf estableix el 
següent: 
“Autorització de la rehabilitació o la reconstrucció de masies i cases rurals en absència 
de catàleg, i ampliació d'edificacions i activitats en sòl no urbanitzable 
1. Als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament 
general o un pla especial d'iniciativa pública no contingui la catalogació de les masies i 
les cases rurals del terme municipal, per a regular llur reconstrucció o rehabilitació, 
aquestes actuacions poden ésser autoritzades per mitjà del procediment que estableix 
l'article 48. La documentació, en aquest cas, ha d'incloure una justificació específica 
de les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials que determinen la 
preservació i la recuperació de l'edificació.” 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic emesos pels serveis municipals competents.  
 



D’acord amb allò que s’estableix a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com a l’article 3 del 
Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei 
d’urbanisme, el Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA:  
 
Primer .- Aprovar inicialment el projecte presentat pel senyor Ricardo Pérez Gilgado, 
per tal de “Legalitzar edifici d’habitatge unifamiliar aïllat, a la finca emplaçada a la 
parcel·la 185 del polígon 5, d’aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl no 
urbanitzable de conformitat amb la legislació urbanística vigent. 
 
Segon .- Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l'expedient a 
la Comissió Territorial d'Urbanisme perquè l'aprovi definitivament, si s'escau.  
 
Tercer .- Notificar aquest acord al promotor de l'expedient, pel seu coneixement i als 
efectes procedents. 
 
 
9.-  APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REDUÏT DE RESTAURAC IÓ DEL 
CORONAMENT DEL CAMPANAR ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT  MIQUEL 
NOU – PERAMOLA. 
 
Atès que l’Ajuntament de Peramola està interessat en la realització de l’obra 
“PROJECTE REDUÏT DE RESTAURACIÓ DEL CORONAMENT DEL CAMPANAR 
ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL NOU – PERAMOLA”. 
 
L’arquitecte Sr. Carles Pubill Pociello ha redactat el projecte reduït de l’obra 
esmentada amb un pressupost total d’execució per contracte de  quaranta mil sis-
cents cinquanta-un euros (40.651 €) IVA 18% inclòs. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte reduït de l’actuació “RESTAURACIÓ DEL 
CORONAMENT DEL CAMPANAR ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL 
NOU – PERAMOLA”, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Pubill Pociello, amb un 
pressupost total d’execució per contracte quaranta mil sis-cents cinquanta-un euros 
(40.651 €) IVA 18% inclòs; i sotmetre’l a informació pública per un període de 30 dies, 
a comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP de Lleida i al tauler 
d’anuncis de la casa consistorial, per tal que es pugui presentar al·legacions i 
suggeriments fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà aprovada 
definitivament. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per la signatura dels documents que 
siguin necessaris per fer efectius l’acord precedent. 
 
 
10.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 9 a 12 de l’any 



2011 que restaven pendents de ser retuts al Ple que, compresos entre els dies 28 de 
febrer de 2011 i la data d’avui, i que són els següents: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 9/2011, de data 2 de març de 2011, de sol·licitud de 

subvenció a L’IEI  per a restauració de patrimoni arquitectònic. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 10/2011, de data  16 de març de 2011, de contractació 

de personal laboral. 
- Decret de l’Alcaldia núm.11/2011, de data 16 de març de 2011, de designació de 

representant de l’Ajuntament per tal de formar part de la Comissió de selecció del 
director de l’Escola Sant Miquel de Peramola.  

- Decret de l’Alcaldia núm. 12/2011, de data 7 d’abril de 2011, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 11 d’abril de 2011. 

 
 
11.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat, els pagaments i les factures següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 934221, 934207, 934403, 948695, 
362984, 362985, 332275, 002975, 
000820, 000936, 000935, 995951, 
403704 1.905,29 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 301064, 301065, 301066, 320316, 223,66 € 
TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 638697, 607288 42,84 € 
CORREUS TIQUETS MES DE MARÇ          33,10 €  

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 13150, 14294, 14295, 21701, 
21702 185,74 € 

P.S. APLICLOR, S.A.U. 1176 442,19 € 
RIBALTA I FILLS, S.A. 130, 178 410,05 € 
TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, S.L. 

1100858, 1101522 

1.571,68 € 
BARS CAMPI S.L. - ESTACIÓ SERVEI 219, 410 143,70 € 
PELLICER INFORMÀTICA, S.L. 363 

11,12 € 
MARTÍ MORTÉS I FELIU - 
CALEFACCIONS MARTÍ 

8133 

22,55 € 
SEMIC SERVEIS INFORMÀTICS, S.L. 246 303,31 € 
DISTRIBUIDORA JOAN, S.A. 5875 

145,14 € 
LA LLENA 86 INFORME SOSTENIB. 

POUM 927,00 € 
CONCEPCIÓ ESCOLIES CUGAT PLACA EUSEBI 105,00 € 
MONTSERRAT MERCADÉ MARIMON 1/2011 - MEMÒRIA SOCIAL 

POUM 2.025,08 € 



CONSELL COMARCAL ALT URGELL Aportació ens local UBASP 
2010 1.691,65 € 

CONSELL COMARCAL ALT URGELL 10% Reforç ferm camí Oliana-
Tragó 

1.890,64 € 
CONSELL COMARCAL ALT URGELL Servei Assistència Tècnica 

2010 9.381,98 € 
CONSELL COMARCAL ALT URGELL Servei Assistència Jurídica 

2010 261,82 € 
JOSEP COMA SOLÉ 1TRIMESTRE 2011 818,85 € 
MARIA ARNAU ORRIT NETEJA MARÇ 224,00 € 
FELIP BERGADÀ CINCA PANCARTES I CARTELLS 390,50 € 
MONFISCAL, SL 8868 752,05 € 
MATERIALS PER LA CONSTRUCCIÓ 
JORDI VILAR, S.L. 

11001282 
1.219,72 € 

MONTSERRAT BACH VILARDELL KM CURS FORMACIÓ 

23,49 € 

 TOTAL 25.152,15 € 

 
 
 
12.- 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 16.397,18 €. 

- Que a petició dels representants dels treballadors de l’empresa Truites del 
Segre es va fer una reunió aquí a l’Ajuntament amb el delegat provincial de 
comissions obreres. L’empresa, on hi ha 38 persones treballant, està amb una 
ERE, i sembla ser que aquestes persones acaben tots desprès d’aquest ERE. 
Des de l’Ajuntament es va parlar amb el Conseller d’Agricultura per veure si 
volia parlar amb el Sr. Baró, però sembla ser que el Sr. Baró no està per la 
labor. En principi, sembla que hi ha un comprador dels països de l’est però que 
no s’entén amb la propietat. 

- Que el dia 22 i 23 d’abril es farà el mercat rural, com els dos últims anys. Es farà 
una visita guiada pel “Camí de les Fonts”, i pel casc antic del nucli. Aquest any 
es vol dedicar al nostre poeta, escriptor i lingüista local Josep Espunyes i Esteve 
“lo Vilaro”, al qual se li farà un petit homenatge per tot el llegat que ens deixa al 
nostre municipi, i a Cal Vilaro vell es posarà una placa de pedra amb un poema 
seu. 

- Demà començaran l’obra de la Confederació pel reg de Peramola-Bassella-
Oliana. Es tira endavant amb 3.000 milions d’euros (uns 2.400 més IVA). L’obra 
que la farà una empresa de Saragossa consisteix en travessar el riu Segre, 
corre tota la part esquerra fins al Pont de Peramola i aquí s’acaba l’obra. Cap a 
Oliana hi anirà un tub de 80 i cap a Peramola un tub de 140. Llavors hauran de 



travessar el riu per sota i venir per aquesta part. 
- Que va pujar el Delegat d’Ensenyament a veure l’Escola i l’Escola en desús, la 

de la plaça. En principi, el tema encara està en què s’ha de fer el mòdul. La 
proposta que ell els hi fa a Ensenyament és que els 90.000 € els posin a 
arranjar l’Escola que hi ha. Ara els hi dóna un marge de 2 mesos per veure que. 
A més, informa que s’ha tornat a demanar hora a la Consellera. 

- Que van fer un contracte al Sr. Juan Bullich ja que un dels obrers de serveis de 
la plantilla de personal (el Sr. José Maria Gómez) s’havia de substituir per 
jubilació especial als 64 anys. S’havia de contractar una persona de l’atur durant 
un any i s’ha cregut convenient d’agafar un paleta. 

- Que el dia 20 vindrà el Director General de Governació per veure el 
clavegueram. 

- Que en relació al POUM falta la signatura de Medi Ambient. I que la seva idea 
és que passat setmana santa sobre el 27 o 28 d’abril, el Jubete vingui a fer una 
reunió informativa. 

- Que el Sr. Marc Soler que es casa al juny va demanar si desprès el jovent 
podien anar al Centre Cívic de Tragó. 

- Que es va fer una reunió de Pobles amb Encant pel tema del logo i per acabar 
de formar l’empresa. 

- Que s’ha presentat l’oferta turística del Consorci Segre-Rialb al Saló 
Internacional del Turisme de Catalunya de Barcelona. I, que la pàgina web de 
promoció ja està feta. 

- Que amb el nou paleta es va obrir el carrer de Cal Maginet, i que ara sembla 
que s’ha solucionat el problema. 

- Que l’enllumenat de Nuncarga està parat per problemes burocràtics. 
- Que hi ha un altre tema que és l’entrada a Cal Maginet de Nuncarga, que s’ha 

arribat a un acord entre el Guiatano i el Maginet, i l’arquitecte anirà a marcar la 
línia. 

- Que proposa de fer el proper ple ordinari el dia 2 de maig. I, que en aquest ple 
es posaria en l’ordre del dia l’aprovació provisional del planejament. Demana la 
paraula el Sr. Tordesillas i diu que ell també volia aprovar el planejament abans 
d’acabar la seva legislatura, i que llavors se li va dir que no es podia passar 2 
mesos abans de les eleccions. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ell no ho 
recorda així, i que li sembla que no es podia aprovar inicialment perquè li faltava 
un document de Medi Ambient. 

  
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i comenta que ell fa 4 anys va deixar un 
romanent de tresoreria de 144 o 145 mil euros, amb dos projectes pagats el del 
POUM i el del Centre Cívic de Tragó, afegeix que pel que li ha semblat escoltar avui 
queden uns 16 mil euros, i que s’ha de pagar un projecte, i que, per tant, opina que es 
deixa un Ajuntament endeutat. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que de moment encara 
no es deu rés a ningú. Tothom a vist els projectes, les obres, tot el que s’ha fet. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Tordesillas i diu que a ell li sembla que l’Ajuntament sempre 
hauria de tenir un romanent per fer coses com el campanar o el centre de dia. 



L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que cadascú té la seva manera de fer, que de diners 
no se’n ha tirat cap, que s’han fet coses. Que ell creu que els diners són per invertir-
los, i no està d’acord en què es diguin coses que no són i de projecte de Tragó no 
n’havia vist cap i com a molt es van portar quatre dibuixos. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i diu que pel que fa al Centre Cívic de Tragó hi 
havia un projecte inicial aprovat, i que desprès amb aquell s’havia de fer un projecte 
executiu. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que al projecte executiu es van fer canvis i 
que tots van anar a mirar-ho. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta si els camins de la concentració no s’han de 
mantenir. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que està demanat al Conseller. Reprèn la 
paraula el Sr. Roca i diu que fa tres anys li va dir que hi havia una cosa molt perillosa i 
que encara és hora que es faci alguna cosa. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu respon que allà a la pujada hi ha un 20 i que quan 
es ve també hi ha un 20. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que no hi ha senyal de corba ni de canvi de rasant. 
 
Demana la paraula el Sr. Orrit i diu que la bassa torna a perdre aigua un altra vegada. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i comenta que el Camí de Castell-llebre està en molt 
mal estat. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca hi diu que no hi ha diners. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig hi diu que una vegada hi havia 8 milions de pessetes i 
que no s’hi va tocar ni una sola rama. 
 
Demana la paraula el Sr. Bonet i diu si l’Ajuntament podria fer una carta d’agraïment a 
tots els monitors que han passat per l’Esplai, a més, comenta que el dissabte passat 
se’ls hi va fer una festa.  
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que l’Ajuntament de Peramola cada vegada té 
menys espai, que troba molt correcte la carta d’agraïment però que en quin lloc ho 
faran. Que ell creu que les coses són per una cosa o per un altra. I, pregunta que 
quan temps durarà això, que si n’hi ha per molt. L’alcalde Sr. Pallarès li respon que ho 
fan igual amb l’espai que hi ha. 
 
Per últim, l’Alcalde Sr. Pallarès els hi comenta que el proper ple si els hi va bé podrien 
fer un sopar tots junts.   
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:47hores, l'alcalde aixeca la sessió de 
la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 



L'alcalde 


