
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE 
NOVEMBRE DE 2011 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  14/2011 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  28 de novembre de 2011 
Horari: 21:00 h. 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva  
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve  
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Fermí Tordesillas Casals  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2-. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
3.- APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE LA DESPESA I CER TIFICACIÓ 1 I ÚNICA DE 
L’OBRA ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA . 
4.- APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE LA DESPESA I CER TIFICACIÓ 1 I ÚNICA DE 
L’OBRA NETEJA INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I CO NSOLIDACIÓ 
BÀSICA ESTRUCTURAL DEL CASTELL DE PERAMOLA . 
5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I OBERTURA DEL PROCEDI MENT D’ADJUDICACIÓ 
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PLURALITAT DE CRIT ERIS D’UNA 
LLICÈNCIA DE TAXI PEL SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ I I NTERURBÀ DE VIATGERS 
PEL MUNICIPI DE PERAMOLA.   
6.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE RIALB, 
ANUALITAT 2011.   
7.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT , ANY 2011 - CAPÍTOL PER 
A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS. 



8.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA. 
9.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA. 
10.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, PER A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES MITJANÇANT PLANS D’OCUPACIÓ A 
ENTITATS LOCALS. 
11.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
11.1.- EXP. 41/2005: MODIFICACIÓ LLICÈNCIA. 
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
13.- FACTURES I PAGAMENTS. 
14.- INFORMES D’ALCALDIA. 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
La regidora Sra. Dolors Espluga Espluga s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de 
l’ordre del dia següent: “4.- APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE LA DESPESA I 
CERTIFICACIÓ 1 I ÚNICA DE L’OBRA NETEJA INTERIOR, ESTUDIS 
ARQUEOLÒGICS INICIALS I CONSOLIDACIÓ BÀSICA ESTRUCTURAL DEL 
CASTELL DE PERAMOLA.” 
 
 

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 passat dilluns dia 7 
de novembre de 2011. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 28 de 
novembre de 2011, donat que estàvem pendents d’acabar l’execució de l’obra del 
Castell que s’ha de justificar a Cultura com a màxim el dia 30 de novembre de 2011, i 
ens mancaven les certificacions d’obra, a banda d’això  també s’estava acabant l’obra 
de les Escales del Casino.   
 
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions del Sr. Alcalde, 
s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda per unanimitat dels membres 
presents continuar amb el mateix. 
 
 
2-. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van ésser 
distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors següents: 
 

- Sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2011 (núm. 12/2011). 



- Sessió extraordinària de data 25 d’octubre de 2011 (núm. 13/2011). 
 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE LA DESPESA I CER TIFICACIÓ 1 I 
ÚNICA DE L’OBRA ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE 
PERAMOLA . 
 
Formulada pel tècnic Sr. Josep Coma i Solé la certificació d’obra núm. 1 i única de 
l’actuació “ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA”, per 
un import de 25.263,16 € (IVA inclòs). 
 
Vista la factura núm. FV-11-01133 de data 16 de novembre de 2011 presentada per 
l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., corresponent a treballs realitzats en l’obra 
“ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA” l’import de la 
qual ascendeix a 25.263,16 € (IVA inclòs) i corresponent a la certificació núm. 1 i 
única d’aquesta obra. 
 
El Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l'actuació “ARRANJAMENT DE LES 
ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA”,  l'import de la qual ascendeix a 25.263,16 
€ (IVA inclòs). 
 
Segon.- Trametre la certificació aprovada en l’apartat primer als Serveis Territorials de 
Lleida del Departament de Governació i Relacions Institucionals a efectes del 
pagament de la subvenció atorgada. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de la factura RIBALTA I FILLS, S.A. (núm. FV-11-
01133), i la despesa de 25.263,16 € (IVA inclòs) per part de l'Ajuntament amb càrrec a 
la partida 1-616 del pressupost general de la Corporació de l’any 2011. 
 
 
4.- APROVACIÓ DELS JUSTIFICANTS DE LA DESPESA I CER TIFICACIÓ 1 I 
ÚNICA DE L’OBRA NETEJA INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I 
CONSOLIDACIÓ BÀSICA ESTRUCTURAL DEL CASTELL DE PERA MOLA . 
 
Formulada pel tècnic Sr. Carles Pubill Pociello la certificació d’obra núm. 1 i única de 
l’actuació “NETEJA INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I 
CONSOLIDACIÓ BÀSICA ESTRUCTURAL DEL CASTELL DE PERAMOLA”, per un 
import de 35.000,00 € (IVA inclòs). 
 
Vista la factura núm. FV-11-01134 de data 16 de novembre de 2011 presentada per 
l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., corresponent a treballs realitzats en l’obra “NETEJA 
INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I CONSOLIDACIÓ BÀSICA 
ESTRUCTURAL DEL CASTELL DE PERAMOLA” l’import de la qual ascendeix a 



27.303,60 € (IVA inclòs) i corresponent a la certificació núm. 1 i única d’aquesta obra. 
 
Vista la factura núm. 2011001 de data 17 de novembre de 2011 presentada per 
Raquel Codina Miquela corresponent a treballs  de Direcció arqueològica per al 
projecte de la Intervenció Arqueològica del Castell de Peramola realitzats en l’obra 
“NETEJA INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I CONSOLIDACIÓ 
BÀSICA ESTRUCTURAL DEL CASTELL DE PERAMOLA” l’import de la qual 
ascendeix a 3.000,00 € (IVA inclòs). 
 
Vista la factura núm. 031/11 de data 24 d’octubre de 2011 presentada per l’empresa 
VINT ARQUITECTURA, S.L.P., corresponent  a la redacció del projecte reduït i la 
direcció d'obra de l’actuació “NETEJA INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS 
INICIALS I CONSOLIDACIÓ BÀSICA ESTRUCTURAL DEL CASTELL DE 
PERAMOLA” l’import de la qual ascendeix a 3.481,00 € (IVA inclòs). 
 
El Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i única de l'actuació “NETEJA INTERIOR, 
ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I CONSOLIDACIÓ BÀSICA ESTRUCTURAL 
DEL CASTELL DE PERAMOLA”,  l'import de la qual ascendeix a 35.000,00 € (IVA 
inclòs). 
 
Segon.- Aprovar el pagament de la factura RIBALTA I FILLS, S.A.. (núm. FV-11-
01134), i la despesa de 27.303,60 € (IVA inclòs) per part de l'Ajuntament amb càrrec a 
la partida 3-619 del pressupost general de la Corporació de l’any 2011. 
 
Tercer.-  Aprovar el pagament de la factura Raquel Codina Miquela. (núm. 2011001), i 
la despesa de 3.000,00 € (IVA inclòs) per part de l'Ajuntament amb càrrec a la partida 
3-619 del pressupost general de la Corporació de l’any 2011. 
 
Quart.-  Aprovar el pagament de la factura VINT ARQUITECTURA, S.L.P. (núm. 
031/11), i la despesa de 3.481,00 € (IVA inclòs) per part de l'Ajuntament amb càrrec a 
la partida 3-619 del pressupost general de la Corporació de l’any 2011. 
 
Cinquè.- Trametre la certificació aprovada en l’apartat primer i les factures aprovades 
en els apartats segon, tercer i quart, al Departament de Cultura i a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs de la Diputació de Lleida a efectes del pagament de les subvencions 
atorgades. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Dolors Espluga Espluga. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I OBERTURA DEL PROCEDI MENT 
D’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB PLUR ALITAT DE 
CRITERIS D’UNA LLICÈNCIA DE TAXI PEL SERVEIS DE TRA NSPORT URBÀ I 
INTERURBÀ DE VIATGERS PEL MUNICIPI DE PERAMOLA.   
 



Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, per l’adjudicació de la llicència municipal 
de taxi número 1 de l’Ajuntament de Peramola pel procediment obert amb pluralitat de 
criteris a fi que puguin presentar-se ofertes per qualsevol interessat. 
 
Atès que, formen part integrant de l'expedient el Plec de Clàusules administratives, i 
atès que procedeix ara aprovar-lo, inicialment, i sotmetre’l a informació pública.  
 
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò 
disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic, la seva aprovació, disposant l’obertura del procediment de licitació.   
 
El Ple de la Corporació Municipal per unanimitat dels membres presents aprova els 
següents acords: 
 
Primer .- Aprovar l’expedient d’adjudicació, pel procediment obert amb pluralitat de 
criteris (concurs), de la llicència municipal de taxi núm. 1 de l’Ajuntament de Peramola, 
per a un vehicle de fins a nou places de capacitat, inclosa la persona que condueix, 
per a la prestació dels serveis de transport urbà i interurbà de viatgers. 
 
Segon .- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives que  han de regir el 
procediment obert amb pluralitat de criteris (concurs) i tramitació ordinària, de la lli-
cència municipal de taxi núm. 1 de l’Ajuntament de Peramola, esmentada a l’apartat 
primer; i exposar-los al públic pel termini de 20 dies, mitjançant un anunci publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, perquè es puguin presentar reclamacions.  
Si no s'hi presenten reclamacions durant el període d'informació pública, el plec de 
clàusules s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació de la citada llicència.  
 
Quart .- Publicar l’anunci de convocatòria de la licitació de la llicència al BOP, 
concedint un termini de vint (20) dies naturals per la presentació de proposicions. 
 
 
6.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE 
RIALB, ANUALITAT 2011.   
 
La Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, en sessió ordinària va acordar que 
cadascuna de les Administracions Consorciades, aportés la següent quantitat per tal 
de finançar les despeses de funcionament del Consorci per a l’exercici 2011: 
 

- Ajuntaments: 5.000 € 
- Consells Comarcals: 5.000 € 
- Diputació de Lleida: 10.000 € 

 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 



Primer .- Atorgar una aportació econòmica de 5.000 € al Consorci Segre Rialb, per 
l’anualitat 2011.  
 
Segon .- Comunicar aquest acord al Consorci als efectes del seu coneixement i al 
previst en l’apartat anterior. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i comenta que aquest Consorci no sap ben bé que pot anar 
aportant. L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que ell suposa que a la llarga el consorci viurà 
de les aportacions dels empresaris que en formaran part del Consorci, però que per 
arrancar-lo s’ha hagut de fer d’aquesta manera. Afegeix que el que s’ha fet fins ara 
aquí és el que hem vist tots, els catàlegs, la web, i tot això. El Sr. Francesc Lopez 
Bach pregunta si també lo de la tòfona. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que aquest any 
això que fan des del Consorci de la gastronomia de la tòfona de Baronia, són tots una 
mica, gent d’Oliana, de Baronia, de Peramola, els que ho fan servir, perquè, és clar, 
allà hi ha dues persones que hi treballen i els han de fer treballar una mica entre tots. 
 
No prenent ningú més 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. 
 
 
7.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT , ANY 2011 - 
CAPÍTOL PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEI S. 
 
Per Resolució GRI/2431/2011, de 10 d'octubre, 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 2011 (DOGC núm. 5989 de 
21.10.2011). 
 
Segons la distribució feta d’acord amb l’article 52 de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2011, pertoquen al nostre 
municipi 3.208,36 € 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 2011, relatiu 
al tram de foment de la prestació supramunicipal de serveis, d’acord amb el que 
estableix l’article 52 de la Llei 6/2011, de 27 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2011, en el sentit següent: 
 
Destinar la dotació de 3.208,36 €, 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. 
 
 
8.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA. 
 
L’Esplai de Peramola sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola, per a 
l’any 2011-2012, per una activitat de colònies i per comprar material. 
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.000 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 1.000 € a l’Esplai de Peramola, per sufragar les despeses 
derivades de la realització d’una activitat de colònies l’any 2012 i les despeses de 
material per l’Esplai. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’Esplai de Peramola als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
 
9.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA. 
 
La Unió Esportiva Peramola - Fútbol Sala sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de 
Peramola per la temporada 2011-2012.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.800,00 €, més el costos 
del lloguer de la pista del Pavelló d’Oliana, uns 300 € a l’any, els quals serien facturats 
pel Pavelló d’Esports directament a l’Ajuntament. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig, i exposa que es va parlar de què les subvencions es 
retallarien un tant per cent. L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el problema és que 
quan es va parlar d’això ells els números ja els tenien fets, i el que són les fitxes creu 
que les paguen ells, però que el tema de les assegurances pugen molts diners, i com 
que no tenim els vestidors adequats aquí al poliesportiu de Peramola, per això han 
d’anar a Oliana 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si ho necessiten tot de cop. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que de moment passarien amb la meitat. Reprèn la 
paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i proposa de donar-los-hi 1.000 € igual que a 
l’Esplai, i més endavant donar-los la resta. La resta de la Corporació hi està d’acord. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer .- Atorgar un primer ajut de 1.000 € a la Unió Esportiva de Peramola- Fútbol 
Sala, més el costos del lloguer de la pista del Pavelló d’Oliana, uns 300 € a l’any, els 



quals seran facturats pel Pavelló d’Esports directament a l’Ajuntament. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a la Unió Esportiva de Peramola - Fútbol Sala als 
efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
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. 
 
 
10.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA, 
PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES MITJANÇA NT PLANS 
D’OCUPACIÓ A ENTITATS LOCALS. 
 
Vista la Resolució EMO/2667/2011, de 7 de novembre, per la qual s’obre la 
convocatòria per al 2011 de  subvencions per a la contractació de persones aturades 
que hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans 
d’ocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals (DOGC 
núm. 6004 de 14/11/2011).  
 
Vist que en l’Annex 1 de l’esmentada Resolució figura l’Ajuntament de Peramola com 
a possible sol·licitant d’una sol·licitud de subvenció. 
 
El Servei d’ocupació subvencionarà 6 mesos de contractació. 
 
Atès que aquest Ajuntament vol portar a terme el projecte AUXILIAR D’AJUDA A 
DOMICILI el qual es pot acollir a l’esmentada convocatòria: Aquest pla d’ocupació 
local va adreçat al sector de serveis relacionats amb les activitats bàsiques de la vida 
diària, i concretament a l’activitat d’atenció a les persones per a la millora de la 
conciliació de la vida familiar i laboral, el cost total del projecte amb un contracte a 
temps parcial de jornada del 70% és per un import de 6.979,85 €.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que s’havia de tenir molt clar 
perquè es volia fer servir. L’Alcalde Sr. Pallarès li comenta que en darreres 
convocatòries ja en l’havien atorgat i que no hi havia hagut cap problema en les 
tasques que havia de dur a terme.  
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el projecte de pla d’ocupació de l’actuació inclosa en el sector 
següent: 

Sector: Serveis relacionats amb les activitats bàsiques de la vida diària. 
Actuació: Atenció a les persones per a la millora de la conciliació de la vida 
familiar i laboral. Consistent en la contractació d’un/a auxiliar d’ajuda a domicili 
amb un 70% de jornada per un període de sis mesos. 
 

Segon.- Sol·licitar al Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la 



Generalitat de Catalunya una subvenció corrent destinada al projecte aprovat en 
l’apartat primer, per import de 6.979,85 €, a l’empara de la Resolució EMO/2667/2011, 
de 7 de novembre, per la qual s’obre la convocatòria per al 2011 de  subvencions per 
a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per 
desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació o el subsidi d’atur, 
mitjançant plans d’ocupació a entitats locals. 
 
Tercer.- Acceptar en tots els termes el règim regulador d’aquesta convocatòria. 
 
 
11.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
11.1.- EXP. 41/2005: MODIFICACIÓ LLICÈNCIA. 
 
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Raul Andreu Vives (R. E. núm. 471 de data 24 
d’octubre de 2011), per aprovar les modificacions introduïdes al projecte amb llicència 
d’obres atorgada, per acord de Ple de data 1 de febrer de 2006, al Sr. Josep Gargallo 
Oliva i al Sr. Raul Andreu Vives, per a la construcció “D’edifici bifamiliar entre mitgeres” 
ubicat al C/ Carreró, núm. 2, de Peramola, d’acord amb el projecte presentat, signat per 
l’arquitecte Luis Miguel Ortega Aznar, i visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb 
el núm. 2005503157, de data 22 de novembre de 2005 (Expedient 41/2005). 
 
El projecte de conformitat amb l’informe de l’arquitecte Sr. Josep Coma i Solé, de data 9 
de novembre de 2011, presenta les modificacions següents: 
 
- Planta Baixa: abans 3 locals;  
         i, ara 1 local, 1 bany petit i 1 ascensor. 
- Planta Primera: abans 2 habitacions, 1 sala-menjador-cuina, 1 bany i 1 distribuidor; 
                             i, ara 2 habitacions, 1 saleta, 1 bany i 1 distribuidor. 
- Planta Segona: abans 1 sala-menjador-cuina, 1 habitació, 1 bany, 1 bany petit  i 1        
                              distribuidor; 
                               i, ara 1 sala, 1 cuina-menjador, 1 rebedor-distribuidor. 
- Planta Sotacoberta: abans: 1 habitació, 1 estudi i 1 bany; 
                                    i, ara 2 habitacions i 1 bany. 
  
Vist l’informe tècnic favorable subscrit per l’arquitecte municipal, Josep Coma i Solé, de 
data 9 de novembre de 2011. 
 
Vist l’informe jurídic de la secretària-interventora de data 9 de novembre de 2011. 
  
El Ple per unanimitat dels membres presents, A C O R D A : 
  
Primer .- APROVAR de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
la modificació del projecte de  construcció “D’edifici bifamiliar entre mitgeres”  promogut 
pel Sr. Josep Gargallo Oliva i el Sr. Raul Andreu Vives, d’acord amb els plànols 
presentats, expedient d’obres 41/2005. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions de la modificació del projecte: 



 
-L’aprovació de la modificació 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. 
-Seran d’aplicació les condicions establertes a la llicència original atorgada per 
acord de Ple de data 1 de febrer de 2006. 

 
Tercer .- TRASLLADAR aquest acord al titular de la llicència als efectes del seu 
coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
 
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 42 a 52 de l’any 
2011 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 42/2011, de data 11 d’octubre de 2011, d’autorització 

per circular per camins municipals per una pedalada popular. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 43/2011, de data 19 d’octubre de 2011, de convocatòria 

de Ple extraordinari pel dia 25 d’octubre de 2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 44/2011, de data 25 d’octubre de 2011, en relació al 

Compte General de l’exercici 2010.  
- Decret de l’Alcaldia núm. 45/2011, de data 25 d’octubre de 2011, de sol·licitud de 

subvenció per a la gestió forestal sostenible. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 46/2011, de data 25 d’octubre de 2011, d’acceptació 

d’ajut per a la contractació de personal pel servei de salvament i socorrisme de les 
piscines municipals, i d’aprovació dels documents acreditatius de la seva 
execució. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 47/2011, de data 9 de novembre de 2011, d’admissió a 
tràmit de reclamació de responsabilitat patrimonial, expedient número 5/2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 48/2011, de data 9 de novembre de 2011, de 
desestimació de reclamació d’indemnització, expedient número 6/2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 49/2011, de data 9 de novembre de 2011, d’aprovació 
de la despesa de millora vials aptes vehicles d’extinció d’incendis, i tramesa de la 
justificació de la subvenció. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 50/2011, de data 16 de novembre de 2011, de renúncia 
a subvenció de la Diputació de Lleida, expedient 201002778. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 51/2011, de data 21 de novembre de 2011, de sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Lleida per a l’adquisició d’equipament per als 
consultoris locals de Peramola i de Tragó de Peramola. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 52/2011, de data 23 de novembre de 2011, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 28 de novembre de 2011. 

 
 
13.- 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. 

763972, 763973, 023271, 13076, 
152969,000446, 152979, 208383, 
205020, 205021, 210763, 813034, 
813035, 242885, 243268, 596979, 
596946, 596945, 981586, 097526, 
981587, 454800, 640885, 644495, 
641013, 642983, 641012, 636633 

6.218,08 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 327595, 307807, 307808, 307809 249,15 € 

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 666732 21,24 € 
CORREUS TIQUETS OCTUBRE I 

NOVEMBRE 74,44 € 
SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 064357, 071341 64,28 € 
P.S. APLICLOR, S.A.U. 11008339, 11009307 

518,38 € 

ESTACIÓ SERVEI OLIANA - BARS 
CAMPI, S.L. 11101554, 11101686 77,81 € 

PELLICER INFORMÀTICA S.L. 2075 901,67 € 

CALEFACCIONS MARTÍ 8819 34,85 € 
MARIA ARNAU ORRIT OCTUBRE 336,00 € 
ICESE PREVENCIÓN, S.L. SERVEI PREVENCIÓ ANUAL 218,77 € 
AUGEMA TAXA 2N SEMESTRE 873,17 € 
AGÈNCIA CATALANA CERTIFICACIÓ CERTIFICAT IDENTIFICACIÓ 28,32 € 
MECÀNICA MATEU REPARACIÓ 

DESBROÇADORA 194,70 € 
URBEG, S.L. PROJECTE ESCALES 

CASINO 1.666,80 € 
MONFISCAL, S.L.P. GESTORIA 773,96 € 

SEGURETAT, S.M. ALCARRÀS, S.L. REVISIÓ EXTINTORS 234,82 € 

HORTICULTURA BELLMUNT, S.L. 10199 123,44 € 

JOSEP COMA I SOLÉ 3R TRIMESTRE 

424,88 € 
TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, S.L. 

1106249, 1105638 

406,33 € 
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ 
JORDI VILAR, S.L. 

11004313 

616,43 € 

GRÀCIO PORTAR TERRA AL CASINO 192,00 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL OCTUBRE 30,00 € 
 TOTAL 14.279,52 € 



14.- 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 23.412,21 €. 

- Que l’arquitecte Sr. Carles Pubill va portar el projecte a Ensenyament, i el va 
presentar al Subdelegat i a l’Arquitecte del Departament. Divendres tenen una 
reunió els dos arquitectes i la setmana vinent diran alguna cosa. Tenen por de 
què la Conselleria d’Ensenyament digui que no està dins de la normativa, i que 
no hi ha accés per a minusvàlids, però que bàsicament això és una rehabilitació 
i no una obra nova. 

- Que ja hi ha l’estudi de valoració de les masses comunes del municipi de 
Peramola fet pel Sr. Garriga, s’ha fet la seva valoració segons el tipus de terra 
que és, i el que es proposa com a valor que es pot cobrar. 

- Que s’ha arribat amb un acord amb el Casino per a cedir una part del Casino 
per a Centre per a la gent gran de Peramola. La Sala gran es podrà fer servir a 
partir del dia 1. La Sala estarà sempre calenta, tindrà televisió, i es tindrà clau 
per poder-hi accedir quan no hi siguin. El preu del lloguer serà de 250 € al mes. 
L’alcalde Sr. Pallarès comenta que es van mirar altres possibilitats, com el local 
on hi havia la Caixa de Catalunya, o com el local de sota els pisos del Sr. Roca, 
on nosaltres oferíem 120€, però ells en volien més, i a part s’havia d’equipar, 
pagar la neteja, la llum, la calefacció,.... Això diu l’Alcalde Sr. Pallarès que no 
serà un contracte de llarga durada, en principi només serà per un any. I, el 
Casino només podrà subcontractar a l’Ajuntament. L’alcalde Sr. Pallarès afegeix 
que s’obrirà de les 14:00 hores fins a les 21:00 hores, i que si posarà una 
màquina de fer cafè. 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que li sembla correcte 
tot el que s’ha dit en relació amb això, l’únic que no li sembla gens correcte és la 
manera com se’n va assabentar, ja que ho va sentir el dia de la Festa dels 
Jubilats. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que se li va comunicar a ell i al Sr. 
Tordesillas que hi hauria una reunió un dia a la nit per parlar del Casino.  
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i li respon que el va trucar el 
mateix dia i que ell no va poder pujar i que això no vol dir que no li pugues haver 
comentat després, i que per tant no troba rés correcte que se’n hagués 
d’assabentar el dia dels jubilats. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que ell es pensava 
que era una cosa important, i li repeteix que aquell dia els va cridar a tots 
perquè volia parlar més que rés del preu. El Sr. Francesc Lopez Bach comenta 
que li va dir que era per parlar del Casino, però que no li va dir que era pel tema 
de la gent gran i que la seva sensació és que ells manen i ells decideixen, i que 
si que els va cridar per reunir-se però que ho va fer el mateix dia pel mateix dia. 
L’alcalde Sr. Pallarès diu que l’interès era que hi anessin i que potser sí que no 
els va cridar amb prou temps, però que ell no s’ha amagat de cap cosa ni molt 
menys, i que els hi va dir que es volia parlar del Casino. 

- Que pel que fa a l’obra del Castell falta treure els puntals. 
- Que va tenir converses amb la Sra. Teresa Cunillera i amb el Sr. Antoni Siurana 

referent al tema de si hi ha diners pel reg, ja que té entès que han sobrat uns 
diners per obres d’emergència. De moment a Madrid no ens volen rebre, i a la 



Confederació tampoc.  
- Que encara no li han dit la quantitat però que tindran una petita subvenció pel 

Camí de la Capella. 
- Que la Comunitat de regants va signar amb REGSA el conveni pel reg. 
- Que a Tragó acaben demà tota l’actuació a Santa Llúcia. I, que, com ja va 

comentar l’altre ple, el dia 13 vindrà el subdelegat Sr. Flores que vol assistir a 
Missa, se’l convidarà a dinar, i anirà a veure les llums a Nuncarga quan es faci 
fosc. 

 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que li sembla molt bé el que 
es va fer amb el tema de pagar els jubilats no empadronats, i seguint amb la iniciativa 
aquesta, tot el que sigui de revisar les possibles subvencions o factures. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que molts pagesos li han 
comentat que aquell tros de massa comuna en què es vol posar la bàscula és un pèl 
petit per girar els trailers, i que potser l’adequat seria el que està més amunt. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que ja se’n ha parlat d’això amb d’altra gent i que si allà no hi 
cap, se’n haurà de mirar un altra, tot i que aquella està molt cèntrica entre Tragó, 
Nuncarga i Peramola. El Sr. Puig exposa que ell ho va anar a mirar amb els que fan el 
pressupost i l’únic que li van preguntar era que si tenia els 56 metres de llargada. 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que estan al cas del tema, i que si les coses es fan 
s’han de mirar de fer bé. El Sr. Francesc Lopez Bach diu que les dos de la recta tant 
l’una com l’altra estan bé. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que aquí de moment només 
s’ha anat a mirar aquella, però que encara no s’ha fet rés. El Sr. Puig comenta que 
aquella massa comuna als pagesos li sembla que és la que els hi pot anar més bé, ja 
que tenen l’aigua allà mateix, per si mai es vol fer sortir per carregar les màquines 
d’ensolfatar, o per netejar la maquinària es té l’aigua per desembocar a 50 metres, i 
que a les altres masses comunes tot això no hi és.  El Sr. Francesc Lopez Bach diu 
que ell ho comenta més que rés per què es pugui treballar bé allà. El Sr. Puig li diu 
que si no es pot girar amb el trailer no es podrà fer. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig, i diu que li han comentat el Torrent i el Bernadí de 
Cortiuda que si es poden posar un parell o tres de senyals per aquí dalt a la Carretera, 
perquè estan esgarrifats de com pugen amb les motos i amb els cotxes. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que no hi ha cap problema que de senyals n’hi ha que només cal 
plantar-les.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que està a sobre de la gent de l’extracció de sorres i 
graves, han deixat el Camí que no pot passar ningú per allà, diu que els hi ha dit un 
parell o tres de vegades i que li han dit que no pateixi que l’esfaltaran de seguida, però 
que no hi ha rés a fer, que està ple d’aigua. El Sr. Puig diu que ell això també ho volia 
comentar, ja que li van demanar a ell si es podia arranjar ja que la gent de Tragó quan 
baixen de la Seu molts ja no hi passen per allà, si no que van a donar el tomb per dalt. 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que la seva intenció és que si no ho arrangen, quan 
vinguin a treure l’extracció, allà no els hi deixaran treure cap mica més. 



 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i consulta en relació al tema del 
Casino a veure si hi haurà algú allà. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que a l’horari que 
estarà obert el Casino hi seran ells, però quan no estarà obert el Casino no. Reprèn la 
paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si ho separaran. L’Alcalde Sr. Pallarès 
li contesta que sí i que l’Ajuntament tindrà la clau del darrera. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta en relació al planejament que la Comissió d’Urbanisme 
ha fet l’aprovació definitiva condicionada a la presentació d’un text refós que incorpori 
les prescripcions que s’especifiquen en la mateixa resolució d’aprovació. Entre les 
coses que s’han d’arranjar en aquest text refós hi ha un compliment de zones verdes 
en el Barri de Cané, hi ha una delimitació de nous polígons, hi ha l’edificació del costat 
del Castell de Peramola que haurà de tenir una planta menys. Demana la paraula el 
Sr. Francesc Lopez Bach i diu que s’hauria de parlar amb el Sr. Ponet, i dir-li que fes 
l’edifici però amb una planta menys, ja que és per un bé del municipi. Reprèn la 
paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que quan li caduca la llicència. La 
secretària Sra. Solsona diu que s’hauria de mirar l’expedient, ja que va demanar 
pròrroga. El Sr. Francesc Lopez Bach pregunta que si ja a començat les obres. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que encara la té la llicència i que de totes maneres se li 
va donar pròrroga.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix en relació a la presentació del Text refós que en relació 
al catàleg de masies s’haurà de fer la justificació original de totes de planta i alçats. 
Pel que fa a Cal Moratà queda fora d’ordenació, donat que es va construir desprès del 
1956 i no hi ha permís d’obres. Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i 
pregunta que com quedarà doncs el tema de les masies. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu hi 
ha dos catàlegs un amb les masies que hi viuen i un altre amb les masies que tenien 
història encara que estiguessin enrunades. El Sr. Francesc Lopez Bach pregunta si 
dins de les masies que hi viuen hi ha les que tenen permís i les que no en tenen. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que aquí quan es va fer el Planejament totes les que 
estaven sense permís es posaven dins del planejament, perquè si han de posar 
perquè existeixen al territori, però fora d’ordenació. Demana la paraula el Sr. Francesc 
Lopez Bach i pregunta que com queda el tema de les granges, que si se’n poden fer o 
no. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que s’hauria de mirar el que marca el sòl no 
urbanitzable, les distàncies entre granges, si Agricultura dóna l’autorització que això és 
a banda del planejament, entre altres coses. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que un altra cosa que no estan d’acord a Urbanisme  
és que volen que hi hagi un carrer allà al costat de Cal Rei i de Cal Pastora de Tragó.  
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que el més greu és que la gent de fora ens vinguin 
a manar d’on s’han de fer els carrers i de com s’han de fer les cases. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que si haurien de plantar en 
tot, dient-los-hi el que vol l’Ajuntament . 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès els hi respon que és difícil, que si han plantat molts dies, que 
fins i tot, aquí al seu moment, es va fer venir a l’anterior Director General. 



 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta pel tema del pàrking de 
l’entrada de si li van fer ficar o no, ja que ell no el troba gens lògic. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que sí que hi fan fer un pàrking. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i demana a l’Alcalde si se li pot facilitar 
una còpia d’aquesta resolució. L’Alcalde li respon que no hi ha cap problema, que tots 
els papers que estan aquí es poden consultar. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que en relació al tema que 
s’ha comentat de l’Escola seria interessant que abans de començar les reformes  es 
fiqués el doble nivell i així es començaria a estalviar. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon 
que ell ja en té ganes, i que com més aviat es faci millor, però que han de canviar 
l’armari i ho han de  canviar tot. El Sr. Francesc Lopez Bach diu que posant allò potser 
es passaria de 6.000 € a 4.000 € i pico al mes. L’Alcalde li respon que ja ho sap i que 
està al Projecte. Demana la paraula el Sr. Angrill i pregunta sobre quines llums actua 
allò. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que actua sobre totes les llums del nucli de 
Peramola, no de l’exterior, sinó només del poble. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:29 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


