
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 4 DE JULIOL 
DE 2011 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  10/2011 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  4 de juliol de 2011 
Horari: 22:00 h. 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva  
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve  
Josep Bonet Calderó 
Fermí Tordesillas Casals  
Francesc Lopez Bach  
 
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.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
2.- MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “REHABILITACIÓ I AMP LIACIÓ D’UN TRAM DE LA 
XARXA DE CLAVEGUERAM DE PERAMOLA”- RESOLUCIÓ D’AL·L EGACIONS I 
APROVACIÓ DEFINITIVA. 
3.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE  CLAVEGUERAM DE 
PERAMOLA”.  



4.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA “ MILLORA 
VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS ”. 
5.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA” . 
6.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2012. 
7.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L PRESSUPOST ANY 2010. 
8.- PRÒRROGA PER ACABAR LES OBRES DE LA LLICÈNCIA U RBANÍSTICA EXPEDIENT 
NÚM. 41/2005. 
9.- EXP. 20/2009: SRA. JULIA BONET FITÉ – CAL QUADR OS. CADUCITAT  DE 
L’EXPEDIENT. 
10.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 

10.1.- EXP. 14/2011: SR. ANTONI MAS BUCHACA. CARRER  FREDERIC RIBÓ, 1. 
10.2.- EXP. 15/2011: SRA. Mª MONTSERRAT TOMÀS RAMÍR EZ. C/ NOU, 10. 
10.3.- EXP. 17/2011: SRA. JÚLIA BONET FITÉ. CARRER ESGLÉSIA, 13 (CAL 

QUADROS) 
10.4.- EXP. 18/2011: SR. JOSEP ROCA SALA. PLAÇA JOS EP ROCA, 8. 

11.- COMUNICACIÓ ACTIVITAT (EXP. 13/2011): SR. ANTO NI MAS BUCHACA – SOCIETAT 
TEAM EMOTIONS S.L. 
12.- EDICIÓ LLIBRE PERAMOLINS AMB NOM  - ADQUISICIÓ 40 EXEMPLARS. 
13.- AUTORITZACIÓ, SI S’ESCAU, PER A L’ÚS DEL BÉ MU NICIPAL PATRIMONIAL 
ANOMENAT INFOCENTRE, PER A DESTINAR-LO A LOCAL PER A REALITZAR 
ACTIVITATS LÚDICO-CULTURALS. 
14.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL· LICITUD DE SUBVENCIÓ. 
15.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
16.- MODIFICACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL (EXPEDIENT OGA U NÚM. LLAD070458 – 
EXPEDIENT AJUNTAMENT NÚM. 13/2007). 
17.- MODIFICACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL (EXPEDIENT OGA U NÚM. LL20020122 – 
EXPEDIENT AJUNTAMENT NÚM. 45/2001). 
18.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 22/2 011, D’APROVACIÓ INICIAL 
DEL PROJECTE REDUÏT DE L’OBRA “ NETEJA INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS 
INICIALS I CONSOLIDACIÓ BÀSICA ESTRUCTURAL DEL CAST ELL DE PERAMOLA ”. 
19.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
20.- FACTURES I PAGAMENTS. 
21.- INFORMES D’ALCALDIA. 
22.- PRECS I PREGUNTES. 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. Jaume Angrill Esteve s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre 
del dia següent: “2.- MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “REHABILITACIÓ I 
AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE PERAMOLA”- 
RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA”. 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords  
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 
 
1.- APROVACIÓ DE 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 extraordinària constitutiva de data 11 de juny de 2011 (núm. 8/2011). 
- Sessió extraordinària d’organització i funcionament de l’Ajuntament de data 20 

de juny de 2011 (núm. 9/2011). 
 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “REHABILITACIÓ I AMP LIACIÓ D’UN TRAM 
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE PERAMOLA”- RESOLUCIÓ 
D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA. 
 

Vist que en data 2 de maig de 2011, el Ple va aprovar inicialment la memòria valorada 
de l’obra municipal ordinària titulada “REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE 
LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE PERAMOLA”, redactada per l’arquitecte tècnic 
Sr. Cesc Rosell Miret, del despatx TREBALLS I PROJECTES D'ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA, SL, amb un pressupost total d’execució per contracte de quaranta-cinc 
mil nou-cents trenta-dos euros amb cinquanta-quatre cèntims (45.932,54 €) IVA 18% 
inclòs. 

 
Atès que la memòria valorada  de l’obra  “REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM 
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE PERAMOLA conté el desplegament complet 
de la solució òptima adoptada en relació amb la necessitat d'infraestructures d’aquest 
municipi, el qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el 
detall necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de 
l'obra. 
 
Atès que en data 19 de maig de 2011 es va publicar l’anunci d’informació pública de la 
memòria valorada en el BOP núm. 72, a fi de que si poguessin presentar al·legacions.  
 
Atès que en la fase d’informació pública la Sra. Carme Anguera Mas (R.E. núm. 288 
de data 1 de juny de 2011) ha presentat una al·legació sol·licitant que els tubs del 
clavegueram existents i que consten a la memòria valorada, aprovada al ple del 
2/05/2011, no passin per la seva propietat (parcel·la 38 del polígon 1 de Peramola), 
pels motius següents: que actualment té la voluntat de cultivar un hort en la parcel·la 
38 del polígon 1 de Peramola, i el tubs de clavegueram impedeixen la seva realització. 
 
Donat que aquest Ajuntament creu oportú acceptar totalment l’al·legació presentada. 
 
Atès que en la tramitació de l’expedient s’ha observat el procediment establert en 
l’article 20 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, en relació amb els articles 
37 i concordats del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i 



serveis dels ens locals.  
 
Vist que l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva és el ple de la corporació, atès 
que el pressupost d’execució de l’obra puja la quantitat de 45.932,54 euros, superior a 
34.893,12 euros i representa el 13,16% del pressupost ordinari de l’ajuntament. Així 
doncs, d’acord amb el que disposa l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, en 
relació amb l’article 52.2 o) i 274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, correspon al ple l’aprovació dels 
projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o 
concessió. 
 
D’acord amb l’article 22 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública, un cop finit el 
termini d'informació pública i d'audiència, el ple de la corporació ha d'adoptar la 
resolució corresponent, la qual pot ésser d'aprovació definitiva i pot abastar tot l'àmbit 
del projecte o bé una part. La resolució també pot deixar sense efecte la tramitació de 
l'expedient o de part d'aquest, o bé pot acordar la suspensió, total o parcial, de la 
tramitació de l'expedient. En la resolució es poden introduir les prescripcions de 
caràcter tècnic, social i territorial que es considerin necessàries i, si escau, les 
prescripcions mediambientals que es determinin en la declaració d'impacte ambiental. 
La resolució ha d'ésser notificada a les administracions afectades i a les persones 
interessades en el procediment, en els termes establerts per la legislació sobre 
procediment administratiu, i publicada en el BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de la 
corporació, d’acord amb el que disposa l’article 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
Reglament d’obres i serveis dels ens locals. 
 
ATÈS que l’arquitecte tècnic Sr. Cesc Rosell Miret, del despatx TREBALLS I 
PROJECTES D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA, SL, en data 30 de juny de 2011, ha 
formulat una proposta de modificació de la memòria valorada incorporant les 
modificacions no substancials introduïdes per l’estimació de l’al·legació presentada per 
la Sra. Carme Anguera Mas, la qual no representa cap variació de l’import  del 
pressupost, i sense que comporti una variació substancial del seu objecte o de les 
seves característiques bàsiques; 
 
ATÈS que l’autor de la memòria valorada ha redactat, tot seguit, la memòria i 
documentació tècnica corresponents, requerides per l’article 43.b) del  ROAS i altres 
disposicions concordants, incorporant-hi, alhora, les modificacions de la memòria 
valorada relatives a l’estudi de seguretat i salut; 
 
ATÈS que la memòria valorada quedarà amb el mateix títol, número de referència i 
import; 
 
Demana la paraula el Sr. Lopez i pregunta pel tema dels diàmetres dels tubs, l’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que els tubs estan bé, que són homologats, que el que passa es 
que aquí l’obra es podia fer millor perquè al mateix passar el tub s’havia de passar el 
tub de les aigües fecals i el tub de l’aigua de les teulades, però que no dóna el 
pressupost per fer-ho. 



 
Reprèn la paraula el Sr. Lopez i comenta que l’aigua de moltes teulades va a parar a 
les clavegueres. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que a l’altre costat no n’hi ha cap que vagi 
de les teulades cap a baix. El Sr. Lopez exposa que allà no però que del Carrer Major 
sí. L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que del Carrer Major n’hi ha quatre que baixen, i 
que si arriba el pressupost s’hi posaran dos tubs. 
 
A continuació, el Sr. Lopez pregunta que com està pensat per travessar el Torrent. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que la travessa del Torrent en principi està pensat 
sense cap pilar, per conservar una mica el medi i que no es vegi rés allà al mig, tot i 
que ell creu que serà difícil fer-ho sense pilar. Afegeix que si es fes un pilar es faria un 
pilar metàl·lic al mig, o un a cada vora que no es vegi. 
 
Debatut l’assumpte, i per tot l’exposat, el Ple municipal per unanimitat dels membres 
presents (6 de 7)  ACORDA 
 
Primer.- Estimar l’al·legació presentada per la Sra. Carme Anguera Mas, pels motius 
que consten en el cos d’aquest acord.  
 
Segon.-  Aprovar les modificacions no substancials que s’han incorporat des de 
l’aprovació inicial, les quals consten en l’expedient i que introduïdes per l’estimació de 
l’al·legació presentada per la Sra. Carme Anguera Mas no tenen el caràcter de 
modificacions substancials. 
 

Tercer.- Aprovar definitivament la  memòria valorada d’obra pública de competència 
municipal per a l’execució de REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA 
XARXA DE CLAVEGUERAM DE PERAMOLA, redactada per l’arquitecte tècnic Sr. 
Cesc Rosell Miret, del despatx TREBALLS I PROJECTES D'ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA, SL, amb un pressupost total d’execució per contracte de quaranta-cinc 
mil nou-cents trenta-dos euros amb cinquanta-quatre cèntims (45.932,54 €) IVA 18% 
inclòs. 

  
Quart.-  Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals 
de la Generalitat de Catalunya i, als interessats que consten a l’expedient. 
 
Cinquè.-  Publicar aquest acord al BOP, DOGC i al tauler d’anuncis d’aquesta 
corporació.  
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Jaume Angrill Esteve. 
 
 
3.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE  CLAVEGUERAM 
DE PERAMOLA”.  
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de "REHABILITACIÓ I 



AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE PERAMOLA”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de 
quaranta-cinc mil nou-cents trenta-dos euros amb cinquanta-quatre cèntims 
(45.932,54 €) IVA 18% inclòs. 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a les empreses següents, que s’ofereixen 
a executar l’esmentada obra pels preus i terminis d’execució que s’indiquen: 
 

Empresa Preu Termini 
d’execució 

Construccions Lleidatanes, S. Coop. Ltda. 
(R.E. 327 de 28/06/2011) 

 
45.932,54 €  IVA 18% inclòs 

 
2 mesos 

RIBALTA I FILLS, S.A. (R.E. 328 de data 
28/06/2011) 

 
45.932,54 €  IVA 18% inclòs 

 
1,5 mesos 

JOSE LUCAS ROMERO (R.E. 334 de data 
28/06/2011) 

 
45.932,54 €  IVA 18% inclòs 

 
2,5 mesos 

 
 
D'acord amb el que disposen l'article 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic; l’article 72 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, i el 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, el Ple Municipal per unanimitat 
ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE 
PERAMOLA”, amb un pressupost  de quaranta-cinc mil nou-cents trenta-dos euros 
amb cinquanta-quatre cèntims (45.932,54 €) IVA 18% inclòs, a l’empresa RIBALTA I 
FILLS, S.A., amb CIF A-25202680 per import de 45.932,54 € (IVA 18% inclòs), i un 
termini d’execució d’un i mig (1,5) mesos a partir de la signatura del contracte. 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 45.932,54 € amb càrrec a la partida número 1/612 del 
pressupost de l'exercici 2011.  
 
Tercer.-  Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Josep Coma Solé, amb 
títol professional d’Arquitecte, amb una relació administrativa amb la corporació en 
concepte d’arquitecte municipal. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari i a les empreses que no han resultat 
adjudicatàries. 
 



Cinquè.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 

 
 
4.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“ MILLORA VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS ”. 
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l'obra titulada “MILLORA 
VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de 
tretze mil set-cents vint-i-dos  euros amb vuit cèntims (13.722,08 €), IVA 18% inclòs. 
 
Per resolució del director general del Medi Natural del dia 22 de desembre de 2010, 
s’ha atorgat a l’Ajuntament de Peramola un ajut per import d’11.628,88 € per a 
l’actuació“MILLORA VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS” (Expedient 
3304601610). 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a 
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

RIBALTA I FILLS, S.A. 11.628,88 € + 2.093,20 € (18% d’IVA) = 13.722,08 € (IVA inclòs) 

 
Demana la paraula el Sr. Lopez i diu que quina és la part subvencionada. L’Alcalde li 
respon que és tot menys els 2.093,20 € de l’IVA. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Lopez i pregunta que quins camins són els que s’arrangen. 
L’Alcalde Sr. Pallarès cedeix la paraula al Sr. Puig qui diu que els vials que es milloren 
són el de la Font del Salvador, un altre que es cap a dalt a Juncàs, i un altre que 
connecta Juncàs amb Bernadí passant per dalt a Puigpinós. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que aquests camins s’arrangen en base a una 
proposta que cada any fan els Bombers juntament amb l’ADF. 
 
Debatut l’assumpte, i d'acord amb el que disposen l'article 95 i 122.3 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; l’article 72 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el 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, 
el Ple Municipal per unanimitat ACORDA:   
 



Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“MILLORA VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”, amb un pressupost  
de tretze mil set-cents vint-i-dos  euros amb vuit cèntims (13.722,08 €), IVA 18% 
inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680, per un import de 
13.722,08 € (IVA 18% inclòs), d’acord amb la seva oferta, amb el següent 
desglossament: 
 

 
, i un termini d’execució de dos (2) mesos a partir de la signatura del contracte. 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 13.722,08 € amb càrrec a la partida número 1/617 del 
pressupost de l'exercici 2011.  
 
Tercer.-  Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Josep Coma Solé, amb 
títol professional d’Arquitecte, amb una relació administrativa amb la corporació en 
concepte d’arquitecte municipal. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari. 
 
Cinquè.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 

 
 
5.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA” . 
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de " ARRANJAMENT DE LES 
ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de vint-
i-cinc mil dos-cents seixanta-tres euros amb setze cèntims (25.263,16 €) IVA 18% 
inclòs. 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a les empreses següents, que s’ofereixen 
a executar l’esmentada obra pels preus i terminis d’execució que s’indiquen: 
 

 Preu sense IVA 
(pressupost execució material + despeses generals + 
benefici industrial) 
 

11.628,88 € 
 

(1) 

Tipus IVA 
(18 %) 
 

Import IVA    2.093,20 € (2) 

 Preu del contracte 13.722,08 € (1) + (2) 



Empresa Preu Termini 
d’execució 

Construccions Lleidatanes, S. Coop. Ltda. 
(R.E. 326 de 28/06/2011) 

 
25.263,16 €  IVA 18% inclòs 

 
1,5 mesos 

RIBALTA I FILLS, S.A. (R.E. 329 de data 
28/06/2011) 

 
25.263,16 €  IVA 18% inclòs 

 
1 mes 

JOSE LUCAS ROMERO (R.E. 335 de data 
28/06/2011) 

 
25.263,16 €  IVA 18% inclòs 

 
1 mes i 3 
setmanes 

 
D'acord amb el que disposen l'article 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic; l’article 72 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, i el 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, el Ple Municipal per unanimitat 
ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA”, amb un 
pressupost  de vint-i-cinc mil dos-cents seixanta-tres euros amb setze cèntims 
(25.263,16 €) IVA 18% inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-
25202680 per import de 25.263,16 € (IVA 18% inclòs), i un termini d’execució d’un (1) 
mes a partir de la signatura del contracte. 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 25.263,16 € amb càrrec a la partida número 1/616 del 
pressupost de l'exercici 2011.  
 
Tercer.-  Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Josep Coma Solé, amb 
títol professional d’Arquitecte, amb una relació administrativa amb la corporació en 
concepte d’arquitecte municipal. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari i a les empreses que no han resultat 
adjudicatàries. 
 
Cinquè.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 

 
 
6.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2012. 
 
L'alcalde sotmet a la consideració del Ple l'assumpte següent: 
 
Vist l'escrit dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Empresa i Ocupació  
de la Generalitat de Catalunya, de data 1 de juny de 2011 (R. E. núm. 295 de data 6 
de juny de 2011) sobre el calendari de festes laborals de l'any 2012. 
 
Atès el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors i el que estableix 
l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 



 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada al 
DOGC núm. 5876, d’11 de maig de 2011, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya per a l’any 2012. 
 
L'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer .- Proposar les següents festes locals: 
 

Peramola: 21 de febrer i 29 de setembre  
Tragó:  21 de febrer i 13 de desembre  
Nuncarga: 21 de febrer i 13 de desembre  

 
Segon .- Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
A continuació se sotmet a debat la proposta d'alcaldia i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat, aprova la proposta d'alcaldia en idèntics 
termes en els que ha estat formulada. 
 
 
7.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L PRESSUPOST 
ANY 2010. 
 
Es dóna compte al Ple que per Decret de l'Alcaldia núm. 29/2011, de data 29 de juny 
de 2011, s’ha aprovat la liquidació del pressupost de l'exercici 2010, següent: 
 
“ANTECEDENTS  
 
1.  Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2010 essent 
a 31 de desembre de 2010, el següent resultat: 
 
Pressupost de despeses exercici en curs : 
 
- Pressupost inicial ....................................................................     812.781,71 
- Modificacions de despeses .......................................................... 69.422,54 
- Pressupost definitiu ...................................................................  882.204,25 
- Despeses compromeses ............................................................ 710.403,08 
- Obligacions reconegudes ........................................................... 710.403,08 
- Pagaments realitzats ...................................................................483.154,30 
- Obligacions pendents de pagament ............................................227.248,78 
 
Pressupost d’ingressos exercici en curs : 
 
- Pressupost inicial ....................................................................       812.781,71 
- Modificacions d’ingressos ...........................................................     69.422,54 
- Pressupost definitiu .....................................................................    882.204,25 
- Drets reconeguts  .......................................................................    648.548,74 



- Drets anul·lats ............................................................................               0,00 
- Drets cancel·lats........................................................................       0,00 
- Recaptació neta .................................................................... ....    430.513,36 
- Drets pendents de cobrament ........................................... ........    218.035,38 
 
Resultat pressupostari : 
 
1.- Drets reconeguts nets.................................................................      648.548,74 
2.- Obligacions reconegudes netes ..................................................     710.403,08   
3.- Resultat pressupostari .......................................................... .....       -61.854,34 
4.-  Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria...........      17.461,15 
5.- Resultat  pressupostari ajustat ............................................... ...      -44.393,19 
 
Estat de romanent de crèdit : 
 
1.- Pressupost definitiu .................................................................      882.204,25 
2.- Obligacions reconegudes netes .............................................       710.403,08 
3.- Romanent de crèdit disponible..................................................     171.801,17 
4.- Romanent de crèdit retingut.......................................................               0,00 
5.- Romanent de crèdit autoritzat............ .......................................               0,00 
6.- Romanent de crèdit comp.  ........................................................              0,00 
7.- Total romanent de crèdit ...........................................................    171.801,17 
 
Estat tresoreria : 
 
1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris .................   1.250.771,57 
2.- Existències finals ......................................................................          17.091,37 
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris ................  1.214.546,44 
4.- Existències inicials ....................................................................         53.316,50 
 
Estat romanent de tresoreria:  
 
1.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI...........   224.451,73 
2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI ..........   274.407,89 
3.- (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI .................     17.091,37 
4.- (-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTADA A DESPESES AMB 

FINANÇAMENT FINALISTA  ...............................................................                  0,00 
5.- (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT..............................................          3.746,04 
6.-ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS ............      -36.610,83 
 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  .............................................        -36.610,83 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 



2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 
de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

 
4. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
5. Per la  secretària interventora s’han emès els corresponents informes d’acord amb 
l'art. 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Ateses les disposicions vigents en matèria d’hisendes locals i en ús de les atribucions 
que hem confereix la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer . -Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2010 que inclou tota la 
documentació, estats i justificants. 
 
Segon . – Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a Lleida.” 
 
 
8.- PRÒRROGA PER ACABAR LES OBRES DE LA LLICÈNCIA U RBANÍSTICA 
EXPEDIENT NÚM. 41/2005. 
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. Raul Andreu Vives (R.E. núm. 256 de data 5 de maig de 
2011) sol·licitant pròrroga per finalitzar les obres de la llicència urbanística expedient 
núm. 41/2005, degut a que per problemes econòmics no s’ha pogut finalitzar l’obra en 
el termini assenyalat a la llicència. 
 
Donat que en l’acord d’atorgament de la llicència urbanística, abans esmentada, es 
van fixar els terminis pel seu inici i final, i que són un any per iniciar les obres i de tres 
per acabar-les. 
 
Donat 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, pel que fa a les pròrrogues. 
 



Donat que els  titulars d'una llicència urbanística tenen, per virtut de la llei, dret a 
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de 
les obres, i l'obtenen, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una 
manera justificada.  
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal Sr. Josep Coma i Solé, de data 22 de juny de 
2011, que conclou que és procedent d’atorgar la pròrroga de la llicència d’obres, 
corresponent a l’expedient 41/2005, a fi i efecte d’acabar les obres. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Atorgar al Sr. JOSEP GARGALLO OLIVA una pròrroga d’un any i mig  (18 
mesos) per acabar les obres d'acord amb la documentació tècnica aportada en 
l’expedient 41/2005 finalitzant aquest termini el dia 5 de gener de 20 13. 
 
Segon .- Notificar el present acord a l’interessat. 
 
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. 
 
 
9.- EXP. 20/2009: SRA. JÚLIA BONET FITÉ – CAL QUADR OS. CADUCITAT  DE 
L’EXPEDIENT. 
 
Vista la petició formulada per la Sra. Júlia Bonet Fité que sol·licita llicència d’obres a 
l’Ajuntament de Peramola per a “l’ENDERROC D’UN EDIFICI UNIFAMILIAR 
ENTREMITGERES” de l’immoble situat al Carrer de l’Església, núm. 13 a la casa 
coneguda com “Cal Cuadros” d’aquest municipi (R.E. núm. 403 de data 8 de setembre 
de 2009), i que ha estat tramitada per secretaria amb l’expedient número 20/2009. 
  
Atès que amb data 9 de desembre de 2009 (R.S. núm. 559) 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. Júlia Bonet Fité 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. Júlia Bonet Fité va justificar la recepció de la comunicació de les 
dades que mancaven en data 11 de desembre de 2009, segons consta en 
l’acusament de recepció  que figura en l’expedient, i que fins al dia d’avui, 4 de juliol 
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 ACORDA: 
 
Primer.- Declarar la caducitat  de l’expedient de llicència d’obres número 20/2009, 
promogut per la Sra. Júlia Bonet Fité per a “l’ENDERROC D’UN EDIFICI 
UNIFAMILIAR ENTREMITGERES” de l’immoble situat al Carrer de l’Església, núm. 13 
a la casa coneguda com “Cal Cuadros” d’aquest municipi, pels motius esmentats. 
 
Segon.-  Acordar l’arxiu de les actuacions. 
 
 
10.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
10.1.- EXP. 14/2011: SR. ANTONI MAS BUCHACA. CARRER  FREDERIC RIBÓ, 1. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Antoni Mas Buchaca, de data 4 de maig de 2011 
(R.E. núm. 298 de data 7/06/2011), per a l’Ampliació de superfície de finestres, al 
Carrer Frederic Ribó número 1 de Peramola (Expedient núm. 14/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 22 de juny 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 29 de juny 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. Antoni Mas Buchaca llicència d’obres per a  l’Ampliació de 
superfície de finestres, al Carrer Frederic Ribó número 1 de Peramola, segons 
instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 14/2011). 
 
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 de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 24,82 €. 
 
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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
10.2.- EXP. 15/2011: SRA. Mª MONTSERRAT TOMÀS RAMÍR EZ. C/ NOU, 10. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Mª Montserrat Tomàs Ramírez, de data 16 de 
maig de 2011 (R.E. núm. 299 de data 7/06/2011), per a Arranjament façana, al Carrer 
Nou número 10 de Peramola (Expedient núm. 15/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 22 de juny 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 29 de juny 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. Mª Montserrat Tomàs Ramírez llicència d’obres per a  
Arranjament façana, al Carrer Nou número 10 de Peramola, segons instància i 
pressupost  presentats (Expedient núm. 15/2011). 
 
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: 
 
- La façana s’haurà de pintar amb colors terra o pedra . 
 
- 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 21,50 €. 
 
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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
10.3.- EXP. 17/2011: SRA. JÚLIA BONET FITÉ. CARRER ESGLÉSIA, 13 (CAL 
QUADROS) 
 
Vista la instància  presentada per la Sra. Júlia Bonet Fité, data 14 de juny de 2011 
(R.E. núm. 310 de data 15/06/2011), per a la Consolidació estructural d’edifici entre 
mitgeres a la casa coneguda com Cal Quadros, ubicada al Carrer Església, 13 
d’aquest municipi (Expedient núm. 17/2011). 
 
Atès l’informe tècnic de data 22 de juny 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 secretària interventora de data 29 de juny 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. Júlia Bonet Fité llicència d’obres per  a la Consolidació 
estructural d’edifici entre mitgeres a la casa coneguda com Cal Quadros, ubicada al 
Carrer Església, 13 d’aquest municipi (Expedient núm. 17/2011), d’acord amb el 
projecte bàsic i d’execució signat per l’arquitecte Sr. Carles Pubill Pociello, de data 
maig de 2011, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el número 
2011500572, de data 31 de maig 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 668,92 €. 
 
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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
10.4.- EXP. 18/2011: SR. JOSEP ROCA SALA. PLAÇA JOS EP ROCA, 8. 
 
Vista la instància  presentada pel Sr. Josep Roca Sala, de data 22 de juny de 2011 
(R.E. núm. 318 de data 22/06/2011), per a Canvi de fusteria i ampit, a la Plaça Josep 
Roca número 8 de Peramola (Expedient núm. 18/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 22 de juny 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 29 de juny 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 Roca Sala llicència d’obres per a Canvi de fusteria i 
ampit, a la Plaça Josep Roca número 8 de Peramola (Expedient núm.18/2011), 
d’acord amb projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Joan Carol Gilibert de data novembre 
de 2010.   
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, 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 70,67 €. 
 
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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
11.- COMUNICACIÓ ACTIVITAT (EXP. 13/2011): SR. ANTO NI MAS BUCHACA – 
SOCIETAT TEAM EMOTIONS S.L. 
 

El Sr. Antoni Mas Buchaca com a administrador únic de la Societat TEAM EMOTIONS 
S.L. UNIPERSONAL va comunicar l’inici d’activitats segons el Pla d’Empresa adjunt a 
la sol·licitud (R.E. núm. 243 de data 27 d’abril de 2011), emplaçada al Carrer Frederic 
Ribó número 1 del municipi de Peramola. 

Amb la comunicació va adjuntar un Pla d’Empresa per a dur a terme les activitats 
següents: 

- Servei de guiatge i coordinació d’activitats i events en àmbits: locals, nacional e 
internacionals. 

- Coordinació d’activitats Outdoor per a empreses i grups amb les següents activitats 
entre altres: Excursions 4X4, Hiking, paintball, canyoning, Gynkames temàtiques. 

- Gravació d’imatges, edició i difusió d’actes i events públics o privats. 

- Servei de taxi.  

 
Vista la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, que en el seu article 6, estableix quins han 
de ser els criteris i objectius per tal de poder expedir una nova llicència de taxi, i que 
en el seu article 5 diu aquesta sempre s’ha d’atorgar mitjançant concurs públic. 

Donat que el municipi de Peramola, no té en aquest moment cap llicència de taxi 
autoritzada. 

Per tot això, per unanimitat, s’ACORDA: 



Primer.-  Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 4 de juliol de 2011 la 
Societat TEAM EMOTIONS S.L. UNIPERSONAL, ubicada al Carrer Frederic Ribó 
número 1 del municipi de Peramola, començarà a exercir les activitats següents: 

- Servei de guiatge i coordinació d’activitats i events en àmbits: locals, nacional e 
internacionals, 

- Coordinació d’activitats Outdoor per a empreses i grups amb les següents activitats 
entre altres: Excursions 4X4, Hiking, paintball, canyoning, Gynkames temàtiques, 

- Gravació d’imatges, edició i difusió d’actes i events públics o privats, 

de conformitat amb el Pla d’Empresa presentat de data gener de 2011.  

Segon .- NO AUTORITZAR l’activitat de Taxi donat que  la Llei 19/2003, de 4 de juliol, 
del taxi, estableix un altre procediment per al seu atorgament. 

Tercer .- Indicar que l’assabentat de l’apartat primer és independent de les 
autoritzacions o llicències de competència d’altres organismes o entitats públiques 
necessàries per a realitzar les activitats comunicades. 

Quart .- Notificar a l’interessat l’esmentat acord amb el corresponent peu de recursos. 
 
 
12.- EDICIÓ LLIBRE PERAMOLINS AMB NOM  - ADQUISICIÓ 40 EXEMPLARS. 
 
L’alcalde explica que el Sr. Josep Espunyes i Esteve, escriptor del municipi, està 
acabant d’elaborar el llibre titulat “Peramolins amb nom”, el qual, es publicarà a través 
de l’editorial Garsineu.  
 
Aquest Ajuntament estaria interessat en la compra de 40 exemplars del llibre a dalt 
esmentat, pel preu de 14 € cadascun.  
 
L'Alcalde proposa al Ple l'adopció de l’acord següent: 
 
Únic.-  Comprometre´s a adquirir 40 unitats del llibre titulat “Peramolins amb nom”, el 
qual, es publicarà a través de l’editorial Garsineu, pel preu de 14 € cadascun. Per al 
pagament dels llibres l’editorial Garsineu haurà de presentar una factura, la qual haurà 
de ser aprovada per l’Ajuntament de Peramola prèviament al seu pagament. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta d'alcaldia. Demana la paraula el Sr. 
Lopez i diu que li semblaria més lògic que l’Ajuntament hi anés directament. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li comenta que un altra vegada es va fer per un altre llibre que se li va 
atorgar un ajut, i llavors directament l’editor no ho volia perquè li feia un preu especial. 
El Sr. Pallarès creu que des de l’Ajuntament es pot fer front a la compra d’aquestes 40 
unitats. 
 
Finalment es procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat, aprova la proposta 
d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 



 
13.- AUTORITZACIÓ, SI S’ESCAU, PER A L’ÚS DEL BÉ MU NICIPAL 
PATRIMONIAL ANOMENAT INFOCENTRE, PER A DESTINAR-LO A LOCAL PER A 
REALITZAR ACTIVITATS LÚDICO-CULTURALS. 
 
Atès que l’Ajuntament de Peramola és titular d’un local anomenat Infocentre, el qual té 
la qualificació de bé patrimonial. 
 
Atès que el Sr. Frederic Cerón Solano com a Director de l’Escola Sant Miquel de 
Peramola, requereix poder disposar d’un local per destinar-lo a realitzar activitats 
lúdico culturals, i que el local abans referenciat és apte per a efectuar la dita funció. 
 
Com a conseqüència de la sol·licitud formulada, pel Sr. Frederic Cerón Solano com a 
Director de l’Escola Sant Miquel de Peramola (R.E. núm. 325 de data 28/06/2011), 
aquest Ajuntament creu idònia la cessió en precari del bé municipal patrimonial ubicat 
on hi ha l’Infocentre, per a destinar-lo a la finalitat de local lúdico-cultural. 
 
Demana la paraula el Sr. Lopez i comenta que potser s’hauria de fer un Reglament 
d’ús. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que sí que se n’hauria d’aprovar un de Reglament 
d’ús. 
 
Vist el que es disposa a l article 75 del Decret 336/1988, de 17 d octubre, pel qual 
s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, i atès que la cessió beneficia els 
interessos locals, 
 
Per tot això, el Ple municipal, per unanimitat, reunint el quòrum de majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la Corporació, ACORDA: 
 
Primer.- Cedir de forma gratuïta l’ús a  precari d’un local (ubicat on hi ha l’Infocentre) 
que és un bé patrimonial de titularitat municipal a l’Escola Sant Miquel de Peramola, 
entitat sense ànim de lucre, pel termini d’un any, per a destinar-lo a local lúdico-
cultural, amb plena subjecció al que disposen els articles 75 i 76 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals. 
 
Segon.- Advertir que si el bé cedit no es destina a l’ús previst o deixa d’ésser-hi 
destinat, el precari s’extingueix automàticament. 
 
Tercer.- Totes les activitats que s’hi efectuïn ho seran sota la responsabilitat de 
l’Escola Sant Miquel de Peramola, amb total indemnitat per a l’Ajuntament. A tal 
efecte, i per a la plena eficàcia dels presents acords, l’Escola Sant Miquel de 
Peramola subscriurà prèviament la corresponent pòlissa d’assegurança que cobreixi la 
responsabilitat civil pels eventuals danys a béns i persones que es puguin ocasionar. 
 
Quart.- L’Ajuntament es reserva el dret de denunciar la cessió a precari de l’ús 
contractat en el present acord, ja sigui per incompliment de les obligacions del 
cessionari o per raons d’interès públic, amb el preavís d’un mes d’antel·lació, sense 
que el cessionari tingui dret a indemnització de cap tipus per aquesta raó. 
 



Cinquè .- Facultar al Sr. Alcalde perquè, assistit de la secretària de la corporació, 
formalitzi la cessió esmentada i subscrigui els documents que siguin necessaris per a 
la plena efectivitat d’aquest acord. 
 
 
14.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL· LICITUD 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.  336 de data 29 de juny de 2011), 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 gener, febrer, 
març, abril, maig i juny del curs 2010-2011.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.570,00 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 1.570,00 € 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 
gener, febrer, març, abril, maig i juny del curs 2010-2011. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i als 
previstos en els apartats anteriors. 
 
 
15.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
 
L’Alcalde proposa atorgar: 
 

- un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola. 
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Tragó. 
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Nuncarga.  

 
Demana la paraula el Sr. Lopez i diu que a Tragó ho troba poc. L’alcalde Sr. Pallarès li 
pregunta al Sr. López a veure que li sembla a Nuncarga. El Sr. Lopez li respon que li 
sembla poc als 2 llocs.  
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que a ell també li sembla poc. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que aquí a Peramola es queda igual. Afegeix que a Tragó 
l’any passat se’ls hi va donar menys però a part de la subvenció se’ls hi va donar els 
trofeus i a part se’ls hi van pagar uns treballs de fusteria. I pel que fa a Nuncarga 
exposa que tenen una despesa important perquè posen terra flotant. 
 
Repren la paraula el Sr. Lopez i diu que l’Ajuntament ha de tenir en compte que si es 
fan les havaneres al Casino i passa alguna cosa , com ja va passar, i algú vol buscar 
problemes, en podrà buscar.   
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA: 
 



Primer .- Atorgar un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de 
Peramola.  
 
Segon .- Atorgar 900 € per la Festa Major de Tragó. 
 
Tercer.-  Atorgar 900 € per la Festa Major de Nuncarga. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords als interessats als efectes del seu coneixement i 
als previstos en els apartats anteriors. 
 
 
16.- MODIFICACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL (EXPEDIENT OGA U NÚM. 
LLAD070458 – EXPEDIENT AJUNTAMENT NÚM. 13/2007). 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 36/2007, de data 19 de setembre de 2007, es va atorgar 
llicència ambiental a la Sra. Maria Arnau Orrit per la legalització d’una explotació 
bovina de 100 vedells d’engreix (marca oficial 539 CA), inclosa a l’Annex II.1, codi 
11.1.d, de l’explotació  “Maria Arnau Orrit”, emplaçada a les parcel·les 110, 111 i 112 
del polígon 5 d’aquest municipi (Exp. núm. ref. OGAU.: LLAD070458. Expedient núm. 
ref. Ajuntament: 13/2007). 
 
Donat que en la llicència ambiental abans esmentada s’establia que l’explotació 
ramadera ha de passar els controls periòdics cada 4 anys. 
 
El 17 de març de 2011 (R.E. núm. 158), la Sra. Maria Arnau Orrit va presentar davant 
d’aquest Ajuntament, una sol·licitud per tal que es revisi el règim de control establert 
en la llicència ambiental per tal de poder passar el control periòdic cada 6 anys. 
 
Donat que d’acord amb la nova normativa 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control de les activitats, les explotacions ramaderes de l’Annex II si no hi ha un termini 
fixat per la llicència, en el seu article 71.2 estableix, amb caràcter indicatiu, que han de 
passar els controls periòdics cada 6 anys. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer .- Aprovar la modificació de la llicència ambiental atorgada per Decret de 
l’Alcaldia núm. 36/2007, de data 19 de setembre de 2007, a la Sra. Maria Arnau Orrit 
(Exp. núm. ref. OGAU.: LLAD070458. Expedient núm. ref. Ajuntament: 13/2007) en el 
següent sentit: 
 

- modificar el règim de control periòdic establert a la resolució de la llicència 
ambiental base de tal manera que l’establiment haurà de dur a terme cada sis 
(6) anys un control periòdic, enlloc de cada quatre (4) anys. 

 
Segon .- Notificar la present resolució a l’interessada. 
 



 
17.- MODIFICACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL (EXPEDIENT OGA U NÚM. 
LL20020122 – EXPEDIENT AJUNTAMENT NÚM. 45/2001). 
 
Per Resolució, de data 8 de gener de 2003, es va atorgar llicència ambiental al Sr. 
Josep Bosch Sinca per la legalització d’una explotació bovina de 200 vedells d’engreix 
i 100 vedells de cria (marca oficial 539 BK), inclosa a l’Annex II.1, codi 11.1.j, de 
l’explotació  “Josep Bosch Sinca”, emplaçada a la parcel·la 107 del polígon 5 d’aquest 
municipi (Exp. núm. ref. OGAU.: LL20020122. Expedient núm. ref. Ajuntament: 
45/2001). 
 
Donat que en la llicència ambiental abans esmentada s’establia que l’explotació 
ramadera ha de passar els controls periòdics cada 4 anys. 
 
El 27 d’abril de 2011 (R.E. núm. 244), el Sr. Josep Bosch Sinca va presentar davant 
d’aquest Ajuntament, una sol·licitud per tal que es revisi el règim de control establert 
en la llicència ambiental per tal de poder passar el control periòdic cada 6 anys. 
 
Donat que d’acord amb la nova normativa 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control de les activitats, les explotacions ramaderes de l’Annex II si no hi ha un termini 
fixat per la llicència, en el seu article 71.2 estableix, amb caràcter indicatiu, que han de 
passar els controls periòdics cada 6 anys. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer .- Aprovar la modificació de la llicència ambiental atorgada per Resolució, de 
data 8 de gener de 2003, al Sr. Josep Bosch Sinca (Exp. núm. ref. OGAU.: 
LL20020122. Expedient núm. ref. Ajuntament: 45/2001) en el següent sentit: 
 

- modificar el règim de control periòdic establert a la resolució de la llicència 
ambiental base de tal manera que l’establiment haurà de dur a terme cada sis 
(6) anys un control periòdic, enlloc de cada quatre (4) anys. 

 
Segon .- Notificar la present resolució a l’interessat. 
 
 
18.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 22/2 011, D’APROVACIÓ 
INICIAL DEL PROJECTE REDUÏT DE L’OBRA “ NETEJA INTERIOR, ESTUDIS 
ARQUEOLÒGICS INICIALS I CONSOLIDACIÓ BÀSICA ESTRUCT URAL DEL 
CASTELL DE PERAMOLA ”. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 22/2011, de data 15 de juny de 2011, es va resoldre el 
següent: 
 
“Atès que l’Ajuntament de Peramola està interessat en la realització de l’obra “Neteja 



interior, estudis arqueològics inicials i consolidació bàsica estructural del Castell de 
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  trenta-cinc mil euros 
(35.000,00 €) IVA 18% inclòs. 
 
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc atribuïdes, RESOLC: 
 
Primer.  Aprovar inicialment el projecte reduït de l’actuació “Neteja interior, estudis 
arqueològics inicials i consolidació bàsica estructural del Castell de Peramola”, 
redactat per l’arquitecte Sr. Carles Pubill Pociello, amb un pressupost total d’execució 
per contracte de trenta-cinc mil euros (35.000,00 €) 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 aprovat definitivament. 
 
Segon.  Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat acorda ratificar el Decret esmentat. 
 
 
19.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 16 a 32 de l’any 
2011 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 2 de maig 
de 2011 i la data d’avui, i que són els següents: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 16/2011, de data 3 de juny de 2011, de convocatòria de 

Ple extraordinari pel dia 8 de juny de 2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 17/2011, de data  6 de juny de 2011, per tal d’adoptar 

les mesures que disposa l’article 36.2 del ROF. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 18/2011, de data 7 de juny de 2011, de convocatòria de 

Ple extraordinari pel dia 11 de juny de 2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm.19/2011, de data 8 de juny de 2011, de contractació de 

personal laboral amb caràcter no permanent – Peó de manteniment. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 20/2011, de data 15 de juny de 2011, de nomenament 

de Tinenta d’Alcalde. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 21/2011, de data 15 de juny de 2011, de convocatòria 

de Ple extraordinari pel dia 20 de juny de 2011. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 22/2011, de data 15 de juny de 2011, d’aprovació inicial 

de projecte reduït. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 23/2011, de data 15 de juny de 2011, d’encàrrec de 

documentació tècnica. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 24/2011, de data 20 de juny de 2011, de contractació de 

personal laboral amb caràcter no permanent – Socorrista aquàtic. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 25/2011, de data 20 de juny de 2011, de contractació de 



personal laboral amb caràcter no permanent – Socorrista aquàtic. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 26 /2011, de data 22 de juny de 2011, de sol·licitud de 

subvenció a la Diputació de Lleida per al finançament del servei de salvament i 
socorrisme de les piscines municipals de Peramola, exercici 2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 27/2011, de data 22 de juny de 2011, d’inici de 
l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 

- Decret de l’Alcaldia núm. 28/2011, de data 22 de juny de 2011, de sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida per al funcionament i administració dels 
consultoris mèdics, anualitat 2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 29/2011, de data 29 de juny de 2011, pel qual s’aprova 
la liquidació del pressupost de l'exercici 2010. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 30/2011, de data 29 de juny de 2011, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 4 de juliol de 2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 31/2011, de data 29 de juny de 2011, de sol·licitud 
d’adhesió al Pla d’Igualtat d’Oportunitats Comarcal 2008-2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 32/2011, de data 1 de juliol de 2011, de sol·licitud d’ajut 
a l’Institut Català de les Dones. 

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

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 888614, 888623, 888760, 830928, 
751002, 751003, 901484, 901483, 
898800, 903721, 902696, 901431, 
706696, 348531, 348403, 348393, 
269451, 951612, 951613, 851918, 
391942, 396270, 418222, 418221, 
418389, 418204, 005467, 005468 

4.451,42 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 316880, 316881, 316882, 316883, 
318336, 318335, 318334, 318333 

423,35 € 

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 587888, 567464 42,48 € 

CORREUS TIQUETS MAIG I JUNY 79,35 € 

SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 028392, 035253, 035252, 040000 120,43 € 

P.S. APLICLOR, S.A.U. 3663 230,22 € 

TUGUES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 
S.L. 

1102212, 1103668 574,16 € 

PERE VILAGINÉS SALA - ELÈCTRICA RAVI 2441 - LLUMINÀRIA CAMÍ 
CAPELLA 

556,07 € 

ESTACIÓ SERVEI OLIANA - BARS CAMPI, 
S.L. 

595, 786 98,73 € 

PELLICER INFORMÀTICA, S.L. 1120 41,87 € 



MARIA ARNAU ORRIT FRES NETEJA MAIG I JUNY 610,75 € 

CRISTINA ORRIT GOMEZ FRA NETEJA MAIG, JUNY I 
MATERIAL 

115,72 € 

ENTITAT AUTÒNOMA DIARI OFICIAL 
PUBLICACIONS 

295187, 295542 - ANUNCIS 
DOGC 

142,44 € 

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
SOLSONA 

2 - MERCAT RURAL 300,00 € 

TORRES GARCIA TRINIDAD FRA 21 - MERCAT RURAL 618,00 € 

SEIRA MASSANA RAMON FRA 117 - MERCAT RURAL 618,00 € 

MATÉS PORCEL JOSEP FRA 31 - MERCAT RURAL 618,00 € 

VINT ARQUITECTURA SLOP FRA 19 - PROJECTE CAMPANAR 2.824,64 € 

SUBIRÀ CAMBRAY MARIA DOLORS FRA 11008 142,56 € 

CONSTRUCCIONS ABEL GANNAU 
SORRIBES 

FRA 5 - MERCAT RURAL 236,00 € 

APPLUS AGROAMBIENTAL, S.A. FRA 1099 189,11 € 

GRAFICAS FORNESA, S.L. 110479 - PAPERETES 
ELECCIONS 

94,47 € 

GRUP - ESTEVE ESCOLÀ, S.L. FRA 15 - CORONA FLORS SR. 
EMILI SEGON 

162,00 € 

MARBRES CODINA FRA 9579 - PLACA VILARO 
MERCAT RURAL 

167,91 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA TELÈFON JUNY 30,00 € 

TOPÒGRAFS ALT URGELL I PIRINEUS, 
S.L.P. 

11029 - AIXECAMENT 
TOPOGRÀFIC CASTELL 

1.215,40 € 

   

 TOTAL 14.703,08 € 

 
 
21.- 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 63.112,37 €. 

 
- Que el dia 21 de juliol, a les 10 del matí, té una reunió a La Seu d’Urgell amb el 

Subdirector d’Urbanisme, bàsicament pel planejament, per què ell és qui està 
directament a l’aprovació a Lleida, i va dir que ho volia veure. Informa a més que 
les al·legacions s’han contestat totes i que estan totes enviades, i que, a més, 



s’ha enviat una còpia de l’expedient per a l’aprovació definitiva a Urbanisme. 
 

- Que el dimecres vinent té una reunió amb l’Alcalde d’Oliana amb el Gonzalo 
Rabassa, Cap d’obres de la Confederació de l’Ebre, i dos persones més de la 
Confederació, a les oficines d’Oliana, i, que suposa que és pel tema de passar 
la canonada d’un terme a un altre. 

 
- Que els socorristes aquest any seran la Cristina Ortonobes i el David de Cal 

Miqueló.  
 

- Que hi ha hagut una actuació d’arranjament als 4 kms de Carreteres que abans 
eren de la Diputació.  

 
- Que està pendent, i hi ha, el projecte fet pels agricultura per netejar les voreres 

de la concentració. De moment no han dit que sí, però el projecte sí que està fet 
i presentat. 

 
- Que tenim demanada una visita aquí a Peramola del Conseller d’Agricultura per 

tot el tema del reg. 
 

- Que s’haurien de donar dues plaques una al Futbol Sala de Peramola que 
aquest any han quedat campions de grup i pugen de categoria, i una altra al Sr. 
Aram Muñoz per la seva trajectòria esportiva pel tema del Taekwondo. 

 
- Que Truites del Segre, que com tots sabeu, està amb una ERE, i que van venir 

aquí a l’Ajuntament fa temps els de Comissions obreres per mirar de tirar 
endavant el tema amb els treballadors que hi havia,  avui l’han trucat dient-li que 
demanéssim hora a la Conselleria per què diuen que tenen una empresa per 
comprar-ho. Ha pogut parlar amb el Sr. Josep Baró i ell diu que té bastant 
avançada una venda del negoci amb una empresa recomanada per la 
Generalitat. El tema està així, des de l’Ajuntament s’intenta estar al darrera, ja 
que hi ha 37 llocs de treball, però s’ha de tenir en compte que l’empresa té un 
propietari. 

 
- Que s’ha d’arranjar el pati del Casino, però que els socis no tenen un duro. 

Demana la paraula el Sr. Lopez i diu que s’està ficant diners en un lloc privat i 
que s’hauria de prendre una decisió o un altra. L’alcalde Sr. Pallarès li respon 
que estem a sobre d’aquest tema el que passa és que hi ha uns socis i són els 
socis que han de decidir. Reprèn la paraula el Sr. Lopez i comenta en relació a 
les escales que el tema de la bomba deu portar un manteniment. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que s’ha de veure el que val. El Sr. Lopez pregunta si s’ha 
mirat el tema de les llums, i s’ofereix si no s’ha mirat rés a mirar-ho ell. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li contesta que ho miri, i que porti el pressupost.  L’Alcalde Sr. 
Pallarès tornant al tema de l’actuació del Casino diu que ja sap que és una 
actuació que no ens toca però que és una actuació que s’ha de fer, i no es pot 
fer de cap més manera. Demana la paraula el Sr. Lopez i diu que es va invertint 
diners allà, i que ell entén que s’ha d’arranjar i que i està d’acord, però que 
s’hauria de posar com a condició que els del Casino es comprometen a que 



durant quatre anys miraran d’arreglar el tema de com està tot això. Demana la 
paraula el Sr. Bonet i diu que els del Casino no tenen diners, i opina que gràcies 
que tinguin obert. L’Alcalde Sr. Pallarès recorda que és un lloc que utilitza tot el 
poble, i l’Ajuntament ajuda a l’Escola, ajuda als regants, ajuda a tothom. Reprèn 
la paraula el Sr. López i diu que per deixar-ho més formalitzat el millor seria que 
els del Casino demanessin una subvenció a l’Ajuntament. 

 
 
22.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Lopez i pregunta en relació al carrer de davant de casa de 
l’Elisabet si ho ha d’arranjar l’Ajuntament. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que sí, ja que 
va parlar amb els regants i li van dir que ells ja havien acabat. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i pregunta si els regidors que estan en diferents 
entitats han tingut alguna reunió. Li responen que no. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:25 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


