
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 5 DE 
SETEMBRE DE 2011 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  11/2011 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  5 de setembre 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 
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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- RIBALTA I FILLS, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – OBRA “URBANITZACIÓ DEL TRAM INICIAL 
DE LA CARRETERA DE CORTIUDA ” . 
3.- RIBALTA I FILLS, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – O BRA “URBANITZACIÓ DEL CARRER DE 
SANT MIQUEL ” .  
4.- ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS PER CONCESSIÓ D’AIGÜES  PÚBLIQUES – EXPEDIENT 2002-
P-1224. 
5.- NOMENAMENT DE COMISSIÓ PER REPRESENTAR AQUEST A JUNTAMENT EN L’EXPEDIENT 
DE DELIMITACIÓ ENTRE EL NOSTRE MUNICIPI I EL DE LA BARONIA DE RIALB (MM-281/b). 
6.- FITACIÓ DE LA DELIMITACIÓ ENTRE EL NOSTRE MUNIC IPI I EL DE LA BARONIA DE RIALB 
(MM-281/b). 



7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 33/20 11, D’APROVACIÓ DE CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGE LL. 
8.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’A JUNTAMENT D’OLIANA I 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: 
CONTRACTACIÓ D’UN AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMEN T LOCAL (AODL). 
9.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’A JUNTAMENT D’OLIANA I 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: 
PROJECTES DE FOMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: CAMPA NYA DE SENSIBILITZACIÓ: 
“LA PORTA DEL PRE-PIRINEU”. 
10.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT D’OLIANA I 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. EXECUCIÓ DE PROGRAMES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: 
PROJECTES DE FOMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: JORNA DA: “UN TASTET DEL SUD 
DE L’ALT URGELL”. 
11.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA TITULADA “ NETEJA INTERIOR, 
ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I CONSOLIDACIÓ BÀSICA  ESTRUCTURAL DEL CASTELL 
DE PERAMOLA ”.  
12.- FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS AL PUOSC ANUALITAT 2 012. 
13.- EXP. 17/2010: SR. JOAN PUIG LÓPEZ. POLÍGON 504  FINCA 13 DE PERAMOLA. CADUCITAT 
DE L’EXPEDIENT.   
14.- EXP. 20/2011 - SR. JOAN CODINA SOLÉ: DIVISIÓ HORITZ ONTAL EDIFICI CARRER 
ESGLÉSIA, 2 DE PERAMOLA (CAL MOLLEVÍ). 
15.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 

15.1.- EXP. 11/2011: SR. JOSÉ NAVARRO SOLÉ. CARRER MAJOR, 7. 
15.2.- EXP. 12/2011: SR. JOAQUIM JUNYENT ARMENGOL. PARCEL·LA 2 POLÍGON 506 DE 

PERAMOLA. 
15.3.- EXP. 16/2011: SR. JOAN PUIG LÓPEZ – MODIFICA CIÓ TRAÇAT DE CAMÍ AL PLA DE 

NUNCARGA. 
15.4.- EXP. 19/2011: SR. JOSEP ESPUNYES ESTEVE. CAR RER FERRERIA (CAL TEIXOTO). 

16.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
17.- FACTURES I PAGAMENTS. 
18.- INFORMES D’ALCALDIA. 
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
19.- MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA. 
20.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords  
 

El senyor Alcalde proposa que d’acord amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya s’inclogui en l’Ordre del dia el següent punt:  

 
19.- MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA. 

 
El Ple per unanimitat dels membres presents, reunint el quòrum de majoria absoluta, 
acorda la seva inclusió en l’Ordre del dia. 
 
A continuació, l’Alcalde en nom de tota la Corporació fa un agraïment postum a la Sra. 
Roser Roca per la seva dedicació a l’educació dels joves del municipi durant 50 anys. 
 
Acte seguit, la presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos 



en l’Ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta, que els va ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 4 de juliol de 2011 (núm. 10/2011). 
 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- RIBALTA I FILLS, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – O BRA “URBANITZACIÓ 
DEL TRAM INICIAL DE LA CARRETERA DE CORTIUDA ” . 
 
Vist l’expedient format per la devolució de la fiança constituïda per l’empresa RIBALTA 
I FILLS, S.A., per respondre de l’obra “URBANITZACIÓ DEL TRAM INICIAL DE LA 
CARRETERA DE CORTIUDA”. 
 
Donat que es pot procedir a la devolució i cancel·lació de les garanties aportades pel 
contractista a l’Administració contractant per a realitzar dita obra.  
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Procedir a la devolució de la fiança de dos mil vuit-cents vint-i-dos euros amb 
seixanta-set cèntims (2.822,67 €), constituïda per l’empresa  RIBALTA I FILLS, S.A. 
per respondre de l’obra “URBANITZACIÓ DEL TRAM INICIAL DE LA CARRETERA 
DE CORTIUDA”,  prestat mitjançant certificat d’assegurança de caució per la 
“COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CREDITO Y 
CAUCIÓN, S.A.”, constituït el dia 10 de març de 2009, i inscrit al llibre registre 
d’operacions amb el número 3.944.011.   
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia. Demana la paraula el 
regidor Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que l’abeurador que estava en el projecte 
encara no està fet. I, 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. 
 
 
3.- RIBALTA I FILLS, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – O BRA “URBANITZACIÓ 
DEL CARRER DE SANT MIQUEL ” .  
 
Vist l’expedient format per la devolució de la fiança constituïda per l’empresa RIBALTA 
I FILLS, S.A., per respondre de l’obra “URBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANT 
MIQUEL”. 
 



Donat que es pot procedir a la devolució i cancel·lació de les garanties aportades pel 
contractista a l’Administració contractant per a realitzar dita obra.  
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Procedir a la devolució de la fiança de cinc mil cinc-cents vuitanta-un euros amb 
noranta cèntims (5.581,90 €), constituïda per l’empresa  RIBALTA I FILLS, S.A. per 
respondre de l’obra “URBANITZACIÓ DEL CARRER DE SANT MIQUEL”,  prestat 
mitjançant certificat d’assegurança de caució per la “COMPAÑIA ESPAÑOLA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS DE CREDITO Y CAUCIÓN, S.A.”, constituït el dia 8 de 
juny de 2009, i inscrit al llibre registre d’operacions amb el número 3.958.439.   
 
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. 
 
 
4.- ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS PER CONCESSIÓ D’AIGÜES  PÚBLIQUES – 
EXPEDIENT 2002-P-1224. 
 
Per escrit de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre de data 31 de maig de 2011, han 
estat comunicades a l’Ajuntament de Peramola les condicions d’acord amb les quals 
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre pot atorgar una concessió d’aigües públiques 
derivades d’un manantial ubicat al paratge Olives, polígon 5, parcel·la 208, en el terme 
municipal de Peramola (Lleida), en la marge dreta del riu Segre (90129), fora de la 
zona de policia de lleres, amb un volum màxim anual de 126.038,25 m³ i un caudal 
mitjà equivalent en el mes de màxim consum de 5,13 l/s (juliol i agost), amb destí a 
l’abastament urbà de Peramola (Lleida) amb una població estable de 381 habitants i 
una població estacional de 500 habitants; per a l’abastament d’un hostal amb 40 
places, per usos industrials en un fleca amb un empleat; per al subministrament de 
bestiar amb 1.438 caps de bestiar boví, 3.919 caps de bestiar porcí, 3.285 caps de 
bestiar oví i 20.000 aus; i per usos recreatius en una piscina amb 120 places, tots els 
usos en el nucli urbà de Peramola (Lleida) (Expedient 2002-P-1224). 
 
Donat que per poder dictar la resolució final de l’expedient s’ha de trametre a la  
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre l’acord del Ple de la Corporació acceptant u 
objectant sobre les esmentades condicions. 
 
Examinades les condicions per concessió d’aigües públiques que consten a 
l’expedient 2002-P-1224, l’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
Primer.- Acceptar les condicions per a la concessió d’aigües públiques de l’expedient 
2002-P-1224, expressant la total conformitat amb totes i cadascuna d’elles. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre als efectes 
oportuns. 
 



A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i pregunta si els regants tenen un altra concessió. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que sí que no tenen rés a veure una concessió amb l’altra.  
 
I, 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. 
 
 
5.- NOMENAMENT DE COMISSIÓ PER REPRESENTAR AQUEST A JUNTAMENT 
EN L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ ENTRE EL NOSTRE MUNIC IPI I EL DE LA 
BARONIA DE RIALB (MM-281/b). 
 
En els expedients de delimitació del nostre terme municipal amb els municipis limítrofs 
que s’estan tramitant en el marc de l’elaboració del Mapa Municipal de Catalunya, per 
poder continuar amb la tramitació dels expedients i una vegada constituïts els nous 
consistoris resultants de les darreres eleccions locals, cal ratificar, o si s’escau 
designar de nou, les nostres comissions de delimitació, que han d’estar constituïdes 
per l’alcalde, per dos regidors, un tècnic i la secretària de la corporació.  
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple municipal que adopti els acords següents: 
 
Primer.-  Nomenar com a membres de la comissió que ha de representar aquest 
Ajuntament en les operacions de delimitació entre el nostre municipi i el de la Baronia 
de Rialb (MM-281/b) les persones següents: 
 
          Sr. Joan Pallarès i Oliva, alcalde de la corporació 

Sr. Joan Puig López, regidor de la corporació 
Sr. Francesc Lopez Bach, regidor de la corporació 
Sr. Josep Coma i Solé, arquitecte municipal 
Sra. Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora de la corporació 

 
Segon.-  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament la Baronia de Rialb, i al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a 
terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. 
 
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. 
 
 
6.- FITACIÓ DE LA DELIMITACIÓ ENTRE EL NOSTRE MUNIC IPI I EL DE LA 
BARONIA DE RIALB (MM-281/b). 
 



D’acord amb el que disposa l’article 32.1 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel 
qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats 
municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha estat publicada 
en el DOGC núm. 5901, de 16 de juny de 2011, la Resolució del director general 
d’Administració local GRI/1440/2011, de 19 de maig per la qual es dóna publicitat a la 
delimitació entre els termes municipals de la Baronia de Rialb i de Peramola. 
 
En aquests moments manca la fitació de la delimitació aprovada que, de conformitat 
amb el que estableix l’article 33 del Decret esmentat, podrà consistir en la col·locació 
de les fites que assenyalen els límits dels termes municipals o, en el cas que així 
s’acordi, en la determinació precisa de les seves coordenades UTM. 
 
En el cas que s’opti per la fitació material s’hauria de procedir, conjuntament amb 
l’Ajuntament de la Baronia de Rialb a la col·locació de les fites. Si per contra es 
decideix que la fitació consisteixi en la fixació de les coordenades UTM, es convocarà 
per part de la Direcció General d’Administració Local  del Departament de Governació 
i Relacions Institucionals als dos ajuntaments per a la signatura de l’acta de 
reconeixement de la línia de terme. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple municipal que adopti els acords següents: 
 
Primer.-  Acordar que la fitació aprovada de la delimitació entre els termes municipals 
de la Baronia de Rialb i de Peramola consisteixi en la fixació de les coordenades UTM. 
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local  del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Tercer.-  Facultar l’alcalde de la corporació o regidor en qui delegui perquè dugui a 
terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords. 
 
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. 
 
 
7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 33/20 11, D’APROVACIÓ DE 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DE  L’ALT 
URGELL. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 33/2011, de data 13 de juliol de 2011, es va resoldre el 
següent: 
 

“L’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada per l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de 
novembre,  defineix el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a 
Catalunya (Programa Suma’t) com a un programa innovador que combina accions d’orientació, 
formació i l’adquisició d’experiència professional en empreses, amb l’objectiu de millorar la 
qualificació professional de les persones joves desocupades, majors de 18 anys i menors de 
25 anys, i facilitar la seva inserció laboral a les empreses. 



El 22 de novembre de 2010, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha presentat al Servei 
d’Ocupació de Catalunya, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 25 d’octubre, modificada per 
l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de novembre, una sol·licitud de subvenció per al Programa 
SUMA’T.  

En data 13 de desembre de 2010, el director del Servei d’Ocupació de Catalunya ha dictat 
Resolució d’atorgament per la qual se subvenciona, d’acord amb l’Ordre TRE/500/2010, de 25 
d’ octubre, modificada per l’Ordre TRE/522/2010, de 12 de novembre, les actuacions del 
Programa SUMA’T presentades pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell.  

L’Ajuntament de Peramola mostra la seva voluntat de participar en el Programa SUMA’T, 
mitjançant la contractació dels/de les joves participants. 

Vist el Conveni de Col·laboració entre Consell Comarcal de l’Alt Urgell i Ajuntament de 
Peramola per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves participants en el 
programa SUMA’T. 
 
Atès que el Conveni esmentat entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de 
Peramola té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la 
implementació del Programa SUMA’T. 

Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc atribuïdes, RESOLC: 

Primer. - Aprovar el Conveni de Col·laboració entre Consell Comarcal de l’Alt Urgell i 
Ajuntament de Peramola per a l’adquisició d’experiència professional dels/de les joves 
participants en el programa SUMA’T. 
 
Segon.- Ratificar aquest Decret en la propera sessió plenària.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents acorda ratificar el 
Decret esmentat. 
 
 
8.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’A JUNTAMENT 
D’OLIANA I L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. EXECUCIÓ DE PR OGRAMES DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL: CONTRACTACIÓ D’UN AGENT D’OC UPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL). 
 
Atès que la Resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5902 de 17 de juny de 2011, obre la convocatòria de 
subvencions per als programes de desenvolupament local. 
 
Per part de l’Ajuntament d’Oliana s’ha tramès una proposta de Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliana i l’Ajuntament de Peramola per a l’execució 
de programes desenvolupament local, i concretament per la contractació d’un agent 
d’ocupació i desenvolupament local (AODL). 
 
Donat que l’objecte de dit Conveni és la determinació dels compromisos que ha 
d’assumir cadascun dels ajuntaments per a l’execució de l’actuació: contractació d’un 
agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL). 
 



El repartiment de costos no subvencionats, entre ambdós municipis, es durà a terme 
de manera proporcional a les hores de dedicació de l’AODL en cada municipi. L’AODL 
dedicarà 4 dies a la setmana al municipi d’Oliana, i 1 dia a la setmana al municipi de 
Peramola. Seguint aquesta proporció, correspondrà el següent repartiment de costos 
no subvencionats: Oliana 80% i Peramola 20%. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliana i 
l’Ajuntament de Peramola per a l’execució de programes desenvolupament local, i 
concretament per la contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local 
(AODL), amb subjecció al text de la proposta que consta a l’expedient. 
 
Segon.  FACULTAR a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per a signar aquest Conveni 
en nom i representació de la Corporació municipal. 
 
Tercer.  TRAMETRE aquest acord a l’Ajuntament d’Oliana, per la seva deguda 
constància i als efectes de procedir a la signatura del conveni. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i pregunta que si el 20% que tindrà que pagar Peramola li 
repercutirà realment. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que el que és tindrà de pagar 
serà molt poc, ja que serà el 20% de l’import no subvencionat per la Generalitat, la 
qual si atorga la subvenció pagarà una part molt important del sou de l’AODL. 
L’Alcalde Sr. Pallarès pensa que pel que s’haurà de pagar i estan aquí un dia a la 
setmana creu que sí que val la pena. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i 
comenta que el Conveni es veu molt enfocat sobretot al turisme i comerç. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li exposa que des de l’Ajuntament de Peramola es va comentar a 
l’Ajuntament d’Oliana que consideràvem que existint el Consorci Segre-Rialb, que 
actualment hi ha tres persones treballant, el tema turístic estava bastant cobert, i que 
l’Ajuntament de Peramola el que volia si s’atorgava aquest AODL, és que treballés 
bàsicament en el tema de la planta de Biogas.  
  
I, no prenent ningú més la paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat de 
tots els membres presents aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que 
ha estat formulada. 
 
 
9.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’A JUNTAMENT 
D’OLIANA I L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. EXECUCIÓ DE PR OGRAMES DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL: PROJECTES DE FOMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL: CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ:  “LA PORTA 
DEL PRE-PIRINEU”. 
 
Atès que la Resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5902 de 17 de juny de 2011, obre la convocatòria de 
subvencions per als programes de desenvolupament local. 



 
Per part de l’Ajuntament d’Oliana s’ha tramès una proposta de Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliana i l’Ajuntament de Peramola per a l’execució 
de programes desenvolupament local, i concretament per al foment de 
desenvolupament local (FDL). 
 
Donat que l’objecte de dit Conveni és la determinació dels compromisos que ha 
d’assumir cadascun dels ajuntaments per a l’execució de l’actuació: Projectes de 
foment de desenvolupament local (FDL): Campanya de sensibilització: “La porta del 
Pre-Pirineu”. 
 
El repartiment de costos no subvencionats, es repartiran en parts iguals entre ambdós 
municipis. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliana i 
l’Ajuntament de Peramola per a l’execució de programes desenvolupament local: 
Projectes de foment de desenvolupament local (FDL): Campanya de sensibilització: 
“La porta del Pre-Pirineu”, amb subjecció al text de la proposta que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.  FACULTAR a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per a signar aquest Conveni 
en nom i representació de la Corporació municipal. 
 
Tercer.  TRAMETRE aquest acord a l’Ajuntament d’Oliana, per la seva deguda 
constància i als efectes de procedir a la signatura del conveni. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i diu que tot va sumant i no sap quin benefici pot portar. 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que ell hi està d’acord, però que si no es fa cap 
proposta, que si no es fa rés per obrir-se una mica, que potser sí que no se’n traurà 
rés però que s’ha de provar ja que poder sí que ens obra la porta, i que ell pensa que 
no hi tenim rés a perdre. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que 
ell ho ha dit perquè hi pensem, ja que moltes vegades es va fent coses i coses, i al 
final un ja no sap exactament perquè són.  
 
I,  no prenent ningú més la paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat de 
tots els membres presents aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que 
ha estat formulada. 
 
 
10.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT 
D’OLIANA I L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. EXECUCIÓ DE PR OGRAMES DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL: PROJECTES DE FOMENT DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL: JORNADA: “UN TASTET DEL SUD DE L’ALT 
URGELL”. 
 



Atès que la Resolució EMO/1467/2011, de 8 de juny, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 5902 de 17 de juny de 2011, obre la convocatòria de 
subvencions per als programes de desenvolupament local. 
 
Per part de l’Ajuntament d’Oliana s’ha tramès una proposta de Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliana i l’Ajuntament de Peramola per a l’execució 
de programes desenvolupament local, i concretament per al foment de 
desenvolupament local (FDL). 
 
Donat que l’objecte de dit Conveni és la determinació dels compromisos que ha 
d’assumir cadascun dels ajuntaments per a l’execució de l’actuació: Projectes de 
foment de desenvolupament local (FDL): Jornada: “Un Tastet del Sud de l’Alt Urgell”. 
 
El repartiment de costos no subvencionats, es repartiran en parts iguals entre ambdós 
municipis. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.  APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Oliana i 
l’Ajuntament de Peramola per a l’execució de programes desenvolupament local: 
Projectes de foment de desenvolupament local (FDL): Jornada: “Un Tastet del Sud de 
l’Alt Urgell”, amb subjecció al text de la proposta que consta a l’expedient. 
 
Segon.  FACULTAR a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per a signar aquest Conveni 
en nom i representació de la Corporació municipal. 
 
Tercer.  TRAMETRE aquest acord a l’Ajuntament d’Oliana, per la seva deguda 
constància i als efectes de procedir a la signatura del conveni. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat de tots els membres presents aprova 
la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
11.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA TITULADA 
“ NETEJA INTERIOR, ESTUDIS ARQUEOLÒGICS INICIALS I CO NSOLIDACIÓ 
BÀSICA ESTRUCTURAL DEL CASTELL DE PERAMOLA ”.  
 
Es proposa l'adjudicació del contracte per a l'execució de l'obra titulada “Neteja 
interior, estudis arqueològics inicials i consolidació bàsica estructural del Castell de 
Peramola”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de vint-
i-set mil tres-cents tres euros amb seixanta cèntims (27.303,60 €), IVA 18% inclòs. 
 
El Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya va resoldre, en data 5 d’octubre 
de 2010, concedir a l’Ajuntament de Peramola una subvenció per import de 15.000,00 
€, per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de notable valor 



cultural, atorgada per a l’actuació Neteja interior, estudis arqueològics inicials i 
consolidació bàsica estructural del Castell de Peramola, expedient núm. 63649/2010. 
 
Per acord de la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs número 6 de 29 
d’octubre de 2010 es va aprovar la concessió d’una subvenció per import de 
20.000,00 € a l’Ajuntament de Peramola en concepte de Neteja interior, estudis 
arqueològics inicials i consolidació bàsica estructural del Castell de Peramola, 
expedient núm. T0108 201003250. 
 
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. 23.138,64 € + 4.164,96 € (18% d’IVA) = 27.303,60 € (IVA inclòs) 

 
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 dels membres presents ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“Neteja interior, estudis arqueològics inicials i consolidació bàsica estructural del 
Castell de Peramola”, amb un pressupost  de vint-i-set mil tres-cents tres euros amb 
seixanta cèntims (27.303,60 €), IVA 18% inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., 
amb CIF A-25202680, per un import de 27.303,60 € (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 27.303,60 € amb càrrec a la partida número 3/619 del 
pressupost de l'exercici 2011.  
 

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

23.138,64 € 
 

(1) 

Tipus IVA 
(18 %) 
 

Import IVA    4.164,96 € (2) 

 Preu del contracte 27.303,60 € (1) + (2) 



Tercer.-  Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Carles Pubill Pociello, 
amb títol professional d’Arquitecte. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari i al director facultatiu de l’obra. 
 
Cinquè.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 

 
 
12.- FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS AL PUOSC ANUALITAT 2 012. 
 
En el DOGC núm. 5900, de data 15 de juny de 2011, es va publicar l’Edicte de 9 de 
juny de 2011 d’informació pública de la formulació del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, any 2012. 
 
Atès que d’acord amb aquesta aprovació inicial proposada s’atribueix a l’Ajuntament 
de Peramola per l’obra Arranjament de les escales del Casino de Peramola, amb un 
pressupost d’execució per contracta de 58.792,18 €, la següent subvenció:  
 

Any Programa Subvenció 
2012 PG - Programa general  24.000,00 € 

TOTAL 24.000,00 € 
 
El Ple de l’Ajuntament, en data 2 de maig de 2011, va adoptar l’acord d’aprovar 
inicialment i sotmetre a informació pública el projecte d’obra municipal ordinària 
titulada Arranjament de les escales del Casino de Peramola, redactat per l’enginyer de 
camins, canals i ports, Sr. Joan Gurrera i Lluch, amb un pressupost total d’execució 
per contracte de vint-i-cinc mil dos-cents seixanta-tres euros amb setze cèntims 
(25.263,16 €) IVA 18% inclòs. 
 
Atès que el pressupost d’execució per contracta de l’obra Arranjament de les escales 
del Casino de Peramola és diferent del pressupost que figura en el Pla inicialment 
atribuït, cal presentar la corresponent al·legació d’actualització de les dades 
econòmiques del projecte, per tal d’harmonitzar-les, durant la informació pública.  
 
Per acord del Ple, de data 11 d’abril de 2011, es va aprovar el projecte reduït d’obra 
municipal ordinària titulat Restauració del coronament del Campanar Església 
Parroquial de Sant Miquel Nou – Peramola, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Pubill 
Pociello. amb un pressupost total d’execució per contracte de quaranta mil sis-cents 
cinquanta-un euros (40.651 €) IVA 18% inclòs. 
 
El pressupost d’execució per contracte d’aquest projecte ascendeix a quaranta mil sis-
cents cinquanta-un euros (40.651 €) i es proposa sol·licitar una subvenció per import 
de 38.618,45 € que representen el 95% del cost d’execució per contracte de dita 
actuació, executant-se l’obra l’any 2012. 
 
Atès que l’Ajuntament no disposa de cap altra font de finançament per fer front a la 



part de les despeses, de l’actuació Restauració del coronament del Campanar 
Església Parroquial de Sant Miquel Nou – Peramola, que ha de sufragar amb càrrec a 
fons propis. 
 
Per tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’acorda: 
 
Primer.-  Sol·licitar a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya l’actualització del 
pressupost d’execució per contracta de l’obra Arranjament de les escales del Casino 
de Peramola inclosa inicialment al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2012, 
mantenint en tot cas la subvenció de 24.000,00 €. 
 
Segon .- Sol·licitar a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya la inclusió de 
l’obra Restauració del coronament del Campanar Església Parroquial de Sant Miquel 
Nou – Peramola al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2012 i l’atorgament 
d‘una subvenció per import de 38.618,45 € que representen el 95 % del cost 
d’execució per contracte de l’obra.  
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya 
dins el període d’al·legacions vigent. 
 
 
13.- EXP. 17/2010: SR. JOAN PUIG LÓPEZ. POLÍGON 504  FINCA 13 DE 
PERAMOLA. CADUCITAT DE L’EXPEDIENT.   
 
Vista la petició formulada pel Sr. Joan Puig López que sol·licita llicència d’obres a 
l’Ajuntament de Peramola per a  la “Construcció de femer” al polígon 504 finca 13 
d’aquest municipi (R.E. núm. 342 de data 30 de juny de 2010), i que ha estat tramitada 
per secretaria amb l’expedient número 17/2010. 
  
Atès que amb data 22 d’octubre de 2010 (R.S. núm. 473) es va fer un requeriment de 
documentació per tal de poder informar la petició de llicència. 
 
Atès que en la mateixa comunicació s’advertia al Sr. Joan Puig Lopez que si 
transcorria el termini de 15 dies sense que aportés la documentació esmentada es 
declararia la caducitat de l’expedient. 
 
Atès que el Sr. Joan Puig Lopez va justificar la recepció de la comunicació de les 
dades que mancaven en data 27 d’octubre de 2010, segons consta en l’acusament de 
recepció  que figura en l’expedient, i que fins al dia d’avui, 5 de setembre 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 15 dies sense que l’interessat hagi 
aportat la documentació requerida, d’acord amb el estableix l’article 92.1 de la llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de  13 de gener, el Ple 
per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 



Primer.- Declarar la caducitat  de l’expedient de llicència d’obres número 17/2010, 
promogut pel Sr. Joan Puig Lopez per a “la “Construcció de femer” al polígon 504 finca 
13 d’aquest municipi, pels motius esmentats. 
 
Segon.-  Acordar l’arxiu de les actuacions. 
 
 
14.- EXP. 20/2011 - SR. JOAN CODINA SOLÉ: DIVISIÓ H ORITZONTAL EDIFICI 
CARRER ESGLÉSIA, 2 DE PERAMOLA (CAL MOLLEVÍ). 
 
Atès que en data 27 de juliol de 2011 el Sr. Joan Codina Solé (R.E. núm. 382) va 
presentar la sol·licitud de llicència urbanística de constitució del règim de divisió 
horitzontal de l’edifici situat al Carrer Església, núm. 2 de Peramola (Cal Molleví). 
 
Atès que la llicència sol·licitada està prevista a l’article 187.2 r) del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, text refós de la llei d’urbanisme i a l’article 238 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, reglament de la llei d’urbanisme. Vist que l’actuació 
projectada no es troba inclosa en cap dels supòsits previstos a l’article 238 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, reglament de la llei d’urbanisme.  
 
Atesos els informes favorables units a l’expedient procedeix l’atorgament de la 
llicència sol·licitada per a la divisió horitzontal de l’edifici situat al Carrer Església, núm. 
2 de Peramola (Cal Molleví), el qual constarà de:  
 
Habitatges  Locals   
3 4 
 
En virtut del que disposa l’article 239.2 del reglament de la llei d’urbanisme, la 
resolució d’atorgament de la llicència sol·licitada haurà d’incorporar la còpia certificada 
del plànol en el qual consta el nombre d’habitatges, establiments o elements, i de llur 
superfície i ús urbanístic. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Concedir al Sr. Joan Codina Solé la llicència urbanística de constitució del 
règim de divisió horitzontal de l’edifici situat al Carrer Església, núm. 2 de Peramola 
(Cal Molleví), el qual constarà de:  
 
Habitatges  Locals   
3 4 
 
Segon.-  Incorporar la còpia certificada del plànol en el qual consta el nombre 
d’habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i ús urbanístic. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 



 
15.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 
15.1.- EXP. 11/2011: SR. JOSÉ NAVARRO SOLÉ. CARRER MAJOR, 7. 
 
Vista la instància  presentada pel  Sr. José Navarro Solé, de data 21 d’abril de 2011 
(R.E. núm. 241 de data 21/04/2011), per a la Reforma d’un habitatge unifamiliar, al 
Carrer Major número 7 de Peramola (Expedient núm. 11/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 27 d’abril de 2011, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa que es 
tracta d’una obra menor,  i informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres.  
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 18 de maig 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. José Navarro Solé llicència d’obres per a la Reforma d’un 
habitatge unifamiliar, al Carrer Major número 7 de Peramola (Expedient núm.11/2011), 
d’acord amb projecte subscrit per l’arquitecte Sr. Josep Llinàs i Audet, de data 21 de 
març 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 145,04 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
15.2.- EXP. 12/2011: SR. JOAQUIM JUNYENT ARMENGOL. PARCEL·LA 2 
POLÍGON 506 DE PERAMOLA. 
 
Vista la instància (R.E. núm. 242 de data 27 d’abril de 2011), subscrita pel Sr. Joaquim 
Junyent Armengol, relativa a la sol·licitud de llicència d’obres per a l’actuació 
“Construcció de sitja trinxera i condicionament de soleres”, a la parcel·la 2 del polígon 
506 de Peramola (Expedient núm. 12/2011).  
 
Atès l’informe tècnic de data 27 d’abril de 2011, subscrit per l’Arquitecte municipal que 
la informa favorablement. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària de la Corporació, de data 18 de maig de 
2011. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Joaquim Junyent Armengol, llicència municipal d'obres per a 
l’actuació “Construcció de sitja trinxera i condicionament de soleres”, a la parcel·la 2 
del polígon 506 de Peramola (Expedient núm. 12/2011), d’acord amb el projecte, 
subscrit per l’enginyer agrònom Sr. Joan Garriga i Torres, de data abril 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. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 181 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme.. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 



- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació tributs corresponents a la llicència segons ordenança,  
l’import dels quals és de 357,63 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens el regidor Sr. Puig. 
 
15.3.- EXP. 16/2011: SR. JOAN PUIG LÓPEZ – MODIFICA CIÓ TRAÇAT DE CAMÍ 
AL PLA DE NUNCARGA. 
 
Vista la instància subscrita pel Sr. Joan Puig Lopez (R.E. núm. 305 de data 14 de juny 
de 2011), per la qual sol·licita autorització per modificar el traçat d’un camí, situat al 
Pla de Nuncarga, segons plànol adjunt a la sol·licitud.  
 
Atès l’informe tècnic de data 3 d’agost de 2011, subscrit per l’Arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé que informa favorablement dita modificació. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretaria interventora de data 17 d’agost de 2011.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que quina amplada tindrà el 
Camí. L’alcalde Sr. Pallarès li respon que tindrà una amplada mínima de 4 metres. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- AUTORITZAR al Sr. Joan Puig Lopez, la modificació del traçat d’un camí, 
situat al Pla de Nuncarga, segons instància i plànol presentats. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions de l’autorització: 
 
- L’autorització s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- L’ample mínim del nou traçat de camí ha d’ésser de 4 metres . 
 



- Només es podran realitzar la modificació sol·licitada, l'execució de la qual s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- Aquesta autorització és de caire municipal, i no eximeix de la necessitat de sol·licitar 
altres permisos, ja siguin a altres administracions o a particulars, en cas que sigui 
necessari. 
 
Tercer .- 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. 
 
Quart .- FER PÚBLIC aquests acord a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia, i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte el regidor Sr. Puig. 
 
 
15.4.- EXP. 19/2011: SR. JOSEP ESPUNYES ESTEVE. CAR RER FERRERIA (CAL 
TEIXOTO). 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Espunyes Esteve, de data 13 de juliol de 
2011 (R.E. núm. 364 de data 14/07/2011), per a Pintar façana, al Carrer Ferreria de 
Peramola (Cal Teixoto) (Expedient núm. 19/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 3 d’agost 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 17 d’agost 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 Espunyes Esteve llicència d’obres per a  per a Pintar 
façana, al Carrer Ferreria de Peramola (Cal Teixoto), segons instància i pressupost  
presentats (Expedient núm. 19/2011). 
 
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 6 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
16.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 33 a 40 de l’any 
2011 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 4 de juliol 
de 2011 i la data d’avui, i que són els següents: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 33/2011, de data 13 de juliol de 2011, d’aprovació de 

Conveni de Col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 34/2011, de data 13 de juliol de 2011, de contractació de 

peó – Programa SUMA’T. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 35/2011, de data 27 de juliol de 2011, de sol·licitud al 

SOC de subvenció per a la contractació de participants –Programa SUMA’T.  
- Decret de l’Alcaldia núm. 36/2011, de data 27 de juliol de 2011, de reconeixement 

d’antiguitat del lloc de treball núm. 2: auxiliar administratiu. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 37/2011, de data 28 de juliol de 2011, en relació a una 
sol·licitud de llicència de primera ocupació. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 38/2011, de data 17 d’agost de 2011, d’inici de la  
tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2010.  

- Decret de l’Alcaldia núm. 39/2011, de data 31 d’agost de 2011, de convocatòria 
de la Comissió Especial de Comptes. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 40/2011, de data 31 d’agost de 2011, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 5 de setembre de 2011. 

 
 
17.- 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. 804157, 804146, 704989, 804234, 
152222, 152223, 023523, 839942, 
835834, 831139, 835952, 835953, 
838130, 254899, 254919, 255043, 
254930, 345902, 345901, 239580, 
306323, 306322, 310432, 331349, 
331790, 332124, 391939, 390344, 
000263, 512222 

5.329,63 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 306302, 306303, 306304, 325952, 
306280, 306281, 306282, 325922 

434,82 € 

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 626500, 660927, 699065 65,74 € 

CORREUS TIQUETS 62,47 € 

P.S. APLICLOR, S.A.U. 4648, 4712, 5563, 5573, 5756, 
6954, 6957 

1.887,65 € 

TUGUES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 
S.L. 

4257, 4960 823,48 € 

ESTACIÓ SERVEI OLIANA - BARS CAMPI, 
S.L. 

984, 1178 61,55 € 

PELLICER INFORMÀTICA, S.L. 1366 94,40 € 

MARIA ARNAU ORRIT NETEJA JULIOL I AGOST 269,50 € 

CRISTINA ORRIT GOMEZ NETEJA JULIOL 122,72 € 

ENTITAT AUTÒNOMA DIARI OFICIAL 
PUBLICACIONS 

8316, 8846 259,78 € 

LAICCONA 833 - ANALÍTIQUES PISCINA 116,86 € 

IMPREMTA I ARTS GRÀFIQUES OLIANA 44, 62 - TALONARIS PISCINES 51,92 € 



FERRETERIA ALBERT SOLER 750687 - PARASOLS PISCINES 327,72 € 

INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE 
L'ENTORN URBÀ, S.L. 

110665 - CADIRETA COLUMPIS 212,40 € 

RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE SL 4002 - XARXA PORTERIES 56,57 € 

FERRETERIA CAPELL 2082 - ESCALA 61,90 € 

ANTONI COLL I TOMÀS 1396 686,84 € 

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA VILA 156 4.791,98 € 

APPLUS AGROAMBIENTAL, S.A. 2206 - ANALÍTIQUES AIGUA 258,44 € 

JOSEP COMA I SOLÉ TREBALLS 2N TRIMESTRE 1.189,65 € 

MªÀNGELS VILADRICH I PUJANTELL COPES F.M. I PLAQUES 188,30 € 

AJUNTAMENT D'OLIANA GESTIÓ REGISTRE BOVINS 2N 
SEMESTRE 

536,40 € 

GARSINEU EDICIONS 40 LLIBRES PERAMOLINS AMB 
NOM 

503,94 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒVIL JULIOL I AGOST 60,00 € 

JOSEP BONET CALDERÓ QUILOMETRATGE 52,65 € 

NETEJA FESTES MAJORS  644,28 € 

 TOTAL 19.151,59 € 

 
 
18.- 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 12.430,92 €. 

- Que desprès del Ple del juliol va tenir una reunió a La Seu d’Urgell amb el 
Subdirector General d’Urbanisme pel tema del planejament de Peramola. Li va 
dir que una vegada hagi passat per la Comissió d’Urbanisme de Lleida, 
l’Ajuntament en Ple pot fer les modificacions puntuals del POUM que cregui 
convenients. Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que què 
vol dir això. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no es podran modificar moltes 
coses, però que sí que es podran discutir entre altres coses zones verdes, els 
pisos socials, ja que sortirà la llei Omnibus que en principi sembla que canviarà 
la regulació de certes coses de les zones urbanes. 



- Que l’Escola començarà dilluns que ve. Hi ha 12 alumnes. El dinar anirà com 
l’any passat amb carmanyola. 

- Que s’ha demanat a la Diputació un ajut per un import d’uns 27.000 € IVA inclòs 
per realitzar l’obra del Camí de la Capella. 

- Que s’ha demanat una subvenció també per arranjar el Camí de Castell-llebre 
que està molt malmès. 

- Que demà s’acabarà l’obra del sanejament. 
- Que va tenir una reunió amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre pel tema de 

les obres de portada d’aigua de reg a Peramola. I, que paralelament avui ha 
parlat amb la Marta Morell pel tema de continuar l’obra. 

- Que durant aquest mes o el mes que ve vindrà el Conseller d’Agricultura per 
informar-nos del tema regs. 

- Que s’estan fent les actuacions dels camins de gestió forestal sostenible. 
- Que vol demanar la redacció d’un projecte per l’obra de l’enllumenat de Tragó 

per poder tenir-ho preparat per quan surti el proper Pla d’Obres i Serveis. 
 
 
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
19.- MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA. 
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del 
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. I,  el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència que insta la Generalitat a fer que el 
castellà també sigui llengua vehicular a l'escola en un termini de dos mesos. Aquests 
fets atempten clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat 
amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de 
llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió 
social. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat 
força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de 
diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 
de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües 
oficials a Catalunya és elevat, i en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de 
l’Estat espanyol. 
 
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu desequilibri 
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, en diferents 
àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç e l’acollida i l’arrelament 
dels infants i joves de les darreres onades immigratòries, tot contribuint a mantenir la 
cohesió social del país. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA:  
 
Primer.-  Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol, i a la 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen el perill el 
sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 
 



Segon.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així 
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, 
sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 
 
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei d’Educació de 
Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. 
 
Quart.- Fer saber aquests acords al  Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, als governs català i espanyol i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol. 
 
 
20.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que s’han queixat de l’aigua 
que cau de la paret del Casino cap a Ca l’Agna. L’alcalde Sr. Pallarès li respon que 
per escrit no ho han fet, però que ell va parlar amb els de Ca l’Agna del tema, i que on 
baixa aigua i no ve de la paret del Casino, és del tub que baixa del desaigüe de la font. 
  
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i proposa que pels temes així, per fer 
bé les coses i perquè en quedi constància, els propietaris del Casino haurien de 
demanar per escrit una subvenció per arranjar, per exemple, el terra del Casino. 
 
El Sr. Francesc Lopez Bach pregunta a la resta de la Corporació si han tingut alguna 
reunió d’alguna cosa o no. Els regidors li responen que de moment encara no els han 
convocat a cap. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:24 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


