
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 2 DE MAIG DE 
2011 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  6/2011 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  2 de maig de 2011 
Horari: 21:30 h. 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga 
Joan Puig López 
Josep Bonet Calderó 
Fermín Tordesillas Casals 
José Maria Orrit Bach 
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Cap 
 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
Josep Coma Solé, arquitecte municipal 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VA LORADA DE L’OBRA 
TITULADA “REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA  XARXA DE 
CLAVEGUERAM DE PERAMOLA”. 
4.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VA LORADA DE L’OBRA 
TITULADA “ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA”. 



5.- SOL·LICITUD AVANÇAMENT CONTRACTACIÓ OBRA INCLOS A FORMULACIÓ 
PUOSC 2012 - “ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO  DE 
PERAMOLA”. 
6.- SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER A L’ACTUACIÓ “R EHABILITACIÓ I 
AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE P ERAMOLA” PER 
SITUACIÓ D’URGÈNCIA, I APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’I NFORME TÈCNIC 
SOBRE LES ACTUACIONS A REALITZAR. 
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA D’OR DENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE PERAMOLA. 
8.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 

8.1.- EXP. 9/2011: SR. VENTURA OLIVA PALLARÈS– HORT  DELS PALAUS.  
8.2.- EXP. 10/2011: SR. JOSEP MARIA SERRA MONCUNILL . CAL SERRA 
ARMENGOL – CARRER DEL ROSER. 

9.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ (EXP. 7/2011): SR . JORDI ORRIT BACH – 
AVINGUDA ROSER ROCA,9 (EXP. OBRES 12/2009). 
10.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
11.- FACTURES I PAGAMENTS. 
12.- INFORMES D’ALCALDIA. 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords  
 
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 
 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el proppassat dilluns 
dia 25 d’abril de 2011. 
 
Atès que el dia 25 d’abril era festa. 
 
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions del Sr. Alcalde, 
s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda, per unanimitat, continuar amb el 
mateix. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van ésser 
distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors següents: 
 

- Sessió ordinària de data 11 d’abril de 2011 (núm. 4/2011). 



- Sessió extraordinària de data 26 d’abril de 2011 (núm. 5/2011). 
 
Demana la paraula el regidor Sr. Tordesillas i exposa que ha entrat per escrit al 
registre de l’Ajuntament (R.E. núm. 248 de data 2 de maig de 2011) unes esmenes a 
l’acta de la sessió ordinària del dia 11 d’abril de 2011. Vistes les esmenes sol·licitades 
en l’escrit abans esmentat signat pel Sr. Fermín Tordesillas Casals i pel Sr. José Roca 
Sala, el Ple aprova l’acta de la sessió ordinària de data 11 d’abril de 2011 (núm. 
4/2011) per unanimitat, amb les esmenes següents, introduïdes a petició dels regidors 
Sr. Fermín Tordesillas Casals i Sr. José Roca Sala: 
 
- Al punt, de l’ordre del dia 6.2 (EXP. 5/2011: SR. ALBERT ORTONOBES OLIVA. 
PARTIDA VILACANA.): 
 
A la part expositiva on hi diu :  
 

“Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data  30 de març de 2011 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el pressupost presentat és per import de 2.000 €, 
IVA inclòs, pressupost que ell considera suficient donada l’envergadura de les obres, i 
que està calculat per un enginyer tècnic agrícola, el qual utilitza uns barems diferents 
del col·legi d’arquitectes. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i exposa que aquest és un tema que s’hauria 
d’haver portat ja resol al Ple, i diu que ell aprova la llicència. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que ell considera correcte el pressupost de 2.000 €. 
 
Demana la paraula el Sr. Orrit i diu que a ell també li sembla correcte el pressupost de 
2.000 €. 
 
Demana la paraula l’arquitecte municipal i comenta que si s’accepta el pressupost de 
2.000 €, IVA inclòs, es crearà un precedent. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que l’arquitecte municipal té raó en això del 
precedent.  
 
Demana la paraula la secretària Sra. Solsona i pregunta als regidors si aproven la 
llicència i la taxa de la mateixa calculada amb el pressupost de l’arquitecte o de 
l’enginyer agrícola. Tots els regidors li anuncien el seu vot en el sentit de què aproven 
la llicència, però pel que fa a la taxa hi ha disparitat d’opinions, hi ha cinc regidors que 
anuncien que estan a favor de què es calculi d’acord amb el pressupost presentat 
calculat per l’enginyer agrícola, i hi ha dos regidors, el Sr. Tordesillas i el Sr. Roca, que 
anuncien que estan a favor de què es calculi d’acord amb el pressupost valorat per 
l’arquitecte. 
 
Donat que no hi ha unanimitat pel que fa al pressupost en base al qual s’ha de calcular 
la taxa de la llicència d’obres a dalt esmentada, la secretària li pregunta a l’alcalde Sr. 
Pallarès si vol aprovar la taxa per Decret de l’Alcaldia. L’alcalde Sr. Pallarès li respon 
que sí, que ja l’aprovarà per Decret. ”. 

 



 
 

Hi ha de dir:  
 

“Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data  30 de març de 2011 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que ell no està d’acord amb el pressupost que ha 
presentat l’arquitecte municipal. 
 
Demana la paraula el Sr. Orrit i diu que ell tampoc està d’acord amb el pressupost de 
l’arquitecte municipal. 
 
Demana la paraula l’arquitecte municipal i comenta que si s’accepta el pressupost de 
2.000 €, IVA inclòs, es crearà un precedent. 
 
El regidor Sr. Fermí Tordesillas surt uns instants de la Sala de plens i torna a ocupar el 
seu lloc. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que l’arquitecte municipal té raó en això del 
precedent.  

 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el pressupost presentat és per import de 2.000 €, 
IVA inclòs, pressupost que ell considera suficient donada l’envergadura de les obres, i 
que està calculat per un enginyer tècnic agrícola, el qual utilitza uns barems diferents 
del col·legi d’arquitectes. 
 
Demana la paraula la secretària Sra. Solsona i pregunta als regidors si aproven la 
llicència i la taxa de la mateixa calculada amb el pressupost de l’arquitecte o de 
l’enginyer agrícola.  
 
Intervé el Sr. Tordesillas i diu que el seu vot és favorable a la llicència i favorable al 
pressupost de 2.000,00 €. 
 
El Sr. Roca manifesta que ell també vota a favor de la llicència i del pressupost de 
2.000,00 €. 
 
Tots els regidors estan d’acord en donar la llicència, votant també a favor del 
pressupost de 2.000,00 €.” 

 
En virtut d’aquesta esmena, el text de l’acta resta rectificat en la forma següent: 

 
 “6.2.- EXP. 5/2011: SR. ALBERT ORTONOBES OLIVA. PART IDA 
VILACANA. 
 
Vista la instància de data 7 de març de 2011 (R.E. núm. 140 de data 
7/03/2011), subscrita pel Sr. Albert Ortonobes Oliva relativa a la sol·licitud de 
llicència d’obres per a la Construcció d’un estable, a la partida Vilacana al 
polígon 505 parcel·la 6 d’aquest municipi  (Expedient núm. 5/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 28 de març de 2011, subscrit per l’arquitecte 



municipal Sr. Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística 
municipal, que informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres, 
condicionat a que cal incorporar un plànol de situació i adequar el pressupost 
segons barems del COAC, sent el pressupost per import de 8.125,92 €.      
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data  30 de març de 
2011 que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que ell no està d’acord amb el pressupost 
que ha presentat l’arquitecte municipal. 
 
Demana la paraula el Sr. Orrit i diu que ell tampoc està d’acord amb el 
pressupost de l’arquitecte municipal. 
 
Demana la paraula l’arquitecte municipal i comenta que si s’accepta el 
pressupost de 2.000 €, IVA inclòs, es crearà un precedent. 
 
El regidor Sr. Fermí Tordesillas surt uns instants de la Sala de plens i torna a 
ocupar el seu lloc. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que l’arquitecte municipal té raó en això del 
precedent.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el pressupost presentat és per import de 
2.000 €, IVA inclòs, pressupost que ell considera suficient donada 
l’envergadura de les obres, i que està calculat per un enginyer tècnic agrícola, 
el qual utilitza uns barems diferents del col·legi d’arquitectes. 
 
Demana la paraula la secretària Sra. Solsona i pregunta als regidors si aproven 
la llicència i la taxa de la mateixa calculada amb el pressupost de l’arquitecte o 
de l’enginyer agrícola.  
 
Intervé el Sr. Tordesillas i diu que el seu vot és favorable a la llicència i 
favorable al pressupost de 2.000,00 €. 
 
El Sr. Roca manifesta que ell també vota a favor de la llicència i del pressupost 
de 2.000,00 €. 
 
Tots els regidors estan d’acord en donar la llicència, votant també a favor del 
pressupost de 2.000,00 €.  
  
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Albert Ortonobes Oliva llicència d’obres per a la 
Construcció d’un estable, a la partida Vilacana al polígon 505 parcel·la 6 
d’aquest municipi, segons instància i  memòria presentada, signada per 
l’enginyer tècnic agrícola Sr. Jordi López Bach de data 6 de març de 2011 
(Expedient núm. 5/2010). 



 
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 .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Cinquè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada.“ 

 
- Al punt, de l’ordre del dia 13 (PRECS I PREGUNTES.), paràgraf tercer,  
 

on hi diu: “L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que cadascú té la seva manera de 
fer, que de diners no se’n ha tirat cap, que s’han fet coses. Que ell creu que els 
diners són per invertir-los, i que no està d’acord en què es diguin coses que no 
són.”; 
 
hi ha de dir : “L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que cadascú té la seva manera de 
fer, que de diners no se’n ha tirat cap, que s’han fet coses. Que ell creu que els 



diners són per invertir-los, i no està d’acord en què es diguin coses que no són i 
de projecte de Tragó no n’havia vist cap i com a molt es van portar quatre 
dibuixos.” 

 
En virtut d’aquesta esmena, el text de l’acta en aquest paràgraf tercer del punt de 
l’ordre del dia 13 resta rectificat en la forma següent:” L’Alcalde Sr. Pallarès li respon 
que cadascú té la seva manera de fer, que de diners no se’n ha tirat cap, que s’han fet 
coses. Que ell creu que els diners són per invertir-los, i no està d’acord en què es 
diguin coses que no són i de projecte de Tragó no n’havia vist cap i com a molt es van 
portar quatre dibuixos.” 
 
 
El Ple aprova l’acta de la sessió extraordinària de data 26 d’abril de 2011 (núm. 
5/2011) per unanimitat sense cap esmena ni observació. 
 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VA LORADA DE L’OBRA 
TITULADA “REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA  XARXA DE 
CLAVEGUERAM DE PERAMOLA”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Peramola està interessat en la realització de l’obra 
“REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE 
PERAMOLA”. 
 
Vista la memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic Sr. Cesc Rosell Miret 
(col·legiat núm. 563), del despatx TREBALLS I PROJECTES D'ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA, SL, de l’obra esmentada 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. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada de l’actuació “REHABILITACIÓ I 
AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE PERAMOLA”, 
redactada per l’arquitecte tècnic Sr. Cesc Rosell Miret (col·legiat núm. 563), 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; i sotmetre’l a 
informació pública per un període de 30 dies, a comptar des de la publicació de 
l’Anunci corresponent al BOP de Lleida i al tauler d’anuncis de la casa consistorial, per 
tal que es pugui presentar al·legacions i suggeriments fent constar que cas que no 
se’n presentin s’entendrà aprovada definitivament. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per la signatura dels documents que 
siguin necessaris per fer efectius l’acord precedent. 
 
 
 
 



4.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VA LORADA DE L’OBRA 
TITULADA “ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Peramola està interessat en la realització de l’obra 
“ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA”. 
 
Vist el projecte de l’obra esmentada 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. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de l’actuació “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; i sotmetre’l a informació pública per un període de 30 dies, a comptar des de la 
publicació de l’Anunci corresponent al BOP de Lleida i al tauler d’anuncis de la casa 
consistorial, per tal que es pugui presentar al·legacions i suggeriments fent constar 
que cas que no se’n presentin s’entendrà aprovada definitivament. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per la signatura dels documents que 
siguin necessaris per fer efectius l’acord precedent. 
 
 
5.- SOL·LICITUD AVANÇAMENT CONTRACTACIÓ OBRA INCLOS A FORMULACIÓ 
PUOSC 2012 - “ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO  DE 
PERAMOLA”. 
 
Atès que en la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a l’any 
2012, està inclosa l’actuació denominada “ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL 
CASINO DE PERAMOLA”. 
 
Donat que per tal de garantir la protecció de les persones resulta imprescindible 
executar el més aviat possible les obres de l’actuació abans esmentada, ja que amb el 
pas del temps el paviment actual, que és de formigó tant la rampa com les escales, 
està molt deteriorat. 
 
Donat que aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la 
seva aportació econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament  
normal de l’actuació esmentada.  
 
El Ple de la Corporació Municipal per unanimitat aprova els següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar l’avançament de la contractació de l’actuació denominada 
“ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA”, inclosa dins del 
PUOSC per a l’any 2012. 



 
Segon.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 
especificada a continuació hi ha consignació suficient per atendre el finançament de 
l’actuació abans esmentada: 
 
 Dades de la partida pressupostària 
 Número:  1/616    Any del pressupost: 2011 
 
Tercer .- Donar trasllat d’aquests acords al Servei Territorial de Cooperació Local a 
Lleida del Departament de Governació i Administracions Públiques, als efectes 
oportuns. 
 
 
6.- SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PER A L’ACTUACIÓ “R EHABILITACIÓ I 
AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM DE P ERAMOLA” PER 
SITUACIÓ D’URGÈNCIA, I APROVACIÓ, SI S’ESCAU DE L’I NFORME TÈCNIC 
SOBRE LES ACTUACIONS A REALITZAR. 
 
La xarxa de clavegueram de Peramola està patint diversos processos patològics que 
hi fan recomanable la intervenció urgent. Principalment, els punts detectats com a 
conflictius en el tram de xarxa estudiada presenten en general un mal estat de 
conservació, i fins i tot en punts determinats, evidències d’haver patit desbordaments 
en les seves aigües canalitzades. 
 
Essent del tot necessari fer l’obra “REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA 
XARXA DE CLAVEGUERAM DE PERAMOLA” atès el seu mal estat actual i tenint en 
compte la millora que representarà pel poble, i, per tant, garantint el normal 
funcionament del servei mínim de clavegueres a Peramola. 
 
Vista la memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic Sr. Cesc Rosell Miret 
(col·legiat núm. 563), del despatx TREBALLS I PROJECTES D'ARQUITECTURA I 
ENGINYERIA, SL, de l’obra esmentada 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. 
 
Vist l’informe tècnic sobre les actuacions a realitzar signat per l’arquitecte municipal, 
Sr. Josep Coma i Solé, de data 27 d’abril de 2011. 
 
Vist l’informe de secretaria intervenció, de data 27 d’abril de 2011, en el sentit de què 
per tal de garantir el normal funcionament del servei mínim de clavegueres a 
Peramola, caldria demanar un ajut per un import de quaranta-tres mil sis-cents trenta-
cinc euros amb noranta-un cèntims (43.635,91 €) corresponent al 95 % del pressupost 
d’execució per contracta; l’Ajuntament podria sufragar les despeses corresponents al 
5 % de dit pressupost. 
 
Donat que hi ha l’Ordre GRI/376/2002, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen les 
bases generals per a l’atorgament d’ajuts als ens locals de Catalunya en situacions 



excepcionals, d’urgència o derivades de catàstrofe, per la qual es pot sol·licitar un ajut 
extraordinari al Departament de Governació i Relacions Institucionals per necessitat 
inajornable. 
 
El Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer .-  SOL·LICITAR al Departament de Governació i Relacions Institucionals un 
ajut econòmic per import de 43.635,91 € que representa el 95 % de la inversió per 
l’obra “REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ D’UN TRAM DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM DE PERAMOLA” per situació d’urgència. 
  
Segon - APROVAR l’informe tècnic sobre les actuacions a realitzar signat per 
l’arquitecte municipal, Sr. Josep Coma i Solé, de data 27 d’abril de 2011. 
 
Tercer .- FACULTAR a l’Alcalde per tal de signar la documentació que correspongui 
envers a l’expedient que es trameti a l’efecte. 
 
 
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA D’OR DENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DEL MUNICIPI DE PERAMOLA. 
 
Antecedents 
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Peramola, en la sessió de caràcter ordinari que va tenir 
lloc el dia 10 de maig de 2010, acordà aprovar inicialment el Pla d’ordenació 
urbanística municipal(POUM) de Peramola, l’informe de sostenibilitat ambiental, i tota 
la resta de documentació que formava part del Pla, així com obrir un període 
d'informació pública per un termini de 45 dies hàbils, als efectes de presentació de 
possibles al·legacions al POUM. També es va sotmetre a informació pública, per un 
termini de 45 dies, l’informe de sostenibilitat ambiental que forma part del POUM i es 
van realitzar les consultes a les administracions públiques i el públic interessat 
determinats pel Departament de Medi Ambiental i Habitatge en el document de 
referència. 
 
II. Els anuncis es va publicar en el Diari La Mañana de data 31 de maig de 2010, en el 
Diari Segre de data 1 de juny de 2010,  en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
núm. 76, de data 3 de juny de 2010; i al web www.peramola.cat. 
 
III. El termini d’informació pública, tenint en compte les dates assenyalades, finalitzà el 
27 de juliol de 2010. 
 
IV. Es van sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials i es va donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels 
quals confronta amb el terme municipal; havent-se rebut un total de 21 informes dels 
31 sol·licitats.  
 
V. En total s’han formulat 24  al·legacions i 2 escrits fora de termini. D’aquestes han 
estat estimades 12 (46,15 %), estimades en part 12 (46,15 %) i desestimades 2 (7,69 



%). El tractament de tots els escrits d’al·legacions queda contingut en el document 
"Informe de tractament de les al·legacions presentades durant el termini d'informació 
pública del Pla d’ordenació urbanística municipal” en el que, de manera 
individualitzada, es respon i es dóna tractament a cadascuna de les al·legacions 
esmentades. 
 
VI. D’acord amb el que preveu l’article 89.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
l’acceptació d’informes serveix de motivació per les resolucions. 
 
A la vista dels anteriors antecedents, llegits els pertinents informes tècnics, jurídics i de 
secretaria i les al·legacions formulades pels propietaris i ciutadans, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar “l’Informe de tractament de les al·legacions presentades durant el 
termini d'informació pública del POUM”, en el que, de manera individualitzada, es 
respon i es dóna tractament a cadascuna de les al·legacions formulades, el contingut 
del qual s’incorpora al document d’aprovació provisional, d’acord amb l’article 89.5 de 
la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 
 
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 la 
consideració dels informes de les altres administracions, per l’estimació de les 
al·legacions presentades pels particulars o per rectificacions d’ofici no tenen el 
caràcter de modificacions substancials. 
 
TERCER.- Aprovar provisionalment el Pla d’ordenació urbanística municipal 
(POUM) de Peramola, així com la memòria ambiental i tota la resta de documentació 
que el conforma. 
 
QUART.- Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida perquè l’aprovi definitivament, de conformitat amb el previst a 
l’article 80, 92 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 
CINQUÈ.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord 
amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme. 
 
SISÈ.- Notificar aquests acords a les persones i institucions que hagin formulat 
al·legacions, pel seu coneixement. 
 
SETÈ.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia.  
 



Demana la paraula el Sr. Tordesillas i diu que la seva opinió és que s’hauria d’haver 
posposat aquest punt, ja que el POUM és un dels documents més importants que 
s’aproven en un municipi, a més anuncia el seu vot en sentit desfavorable, ja que, 
segons diu, difícilment ho pot aprovar quan durant quatre anys hi ha hagut diferents 
modificacions, i a més a més no ho ha pogut estudiar. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que com queda el tercer nucli nou d’urbana 
que hi haurà aquí a Peramola, i si se li ha preguntat al poble si li interessa. Afirma que 
si és urbà no ho poden haver tanques. Afegeix que un nucli urbà nou és molt serio, pel 
que fa a manteniment de carrers, enllumenat, etc. L’Alcalde Sr. Pallarès li demana que 
què vol dir quan parla del tercer nucli. El Sr. Roca li respon que es refereix a Can Boix, 
i que a ell li preocupa el que representa que sigui un nucli urbà. L’Alcalde Sr. Pallarès 
li contesta que no sap si el Sr. Roca estava assabentat de què Can Boix ja era un urbà 
consolidat, segons un informe de la Direcció General d’Urbanisme que es va emetre 
en ocasió de l’emissió d’una llicència d’obres que ell havia sol·licitat, i que l’Ajuntament 
va tenir parada uns 2 anys fins que es va emetre l’informe esmentat. I, que, ara per 
ser urbà s’ha de fer un Pla Especial, i el Pla Especial l’ha de costejar l’empresari. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès dit això exposa que si de tot el planejament només els hi 
preocupa això anem arreglats. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i diu que a ell no li preocupa això, sinó que no ho 
aprovarà pel que ja ha dit. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que cada vegada que els redactors porten els 
plànols són modificats. I, a més, diu que vol que consti que qui se’n fa càrrec de tot i 
que tampoc hi pot haver una tanca, entre altres coses. A part, el Sr. Roca exposa que 
ell el que no pot entendre és que a una parcel·la del Sr. Paiall se li tregui un boci, i un 
boci més per fer zona verda i que no se li compensi de rés. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
contesta que tothom ha de cedir un tant per cent al municipi, i que concretament al Sr. 
Paiall se li va defensar que no tot fos zona verda i que finalment només se li agafa la 
meitat.    
 
Acte seguit es procedeix a la votació. El Ple per 5 vots a favor i 2 en contra, del Sr. 
Tordesillas i del Sr. Roca, cosa que suposa la majoria absoluta del número legal de 
membres de la Corporació, aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que 
ha estat formulada. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i li sol·licita a la Secretària Sra. Solsona que llegeixi les 
intervencions d’aquest punt. La Secretària Sra. Solsona li respon que no li llegirà i 
l’informa que ella dels apunts que ara està prenent farà el resum de les intervencions 
per l’esborrany de l’acta, el qual serà tramès als regidors amb la propera convocatòria 
del Ple per tal que el plenari pugui aprovar l’acta o no, tal i com marca la llei. A més, li 
diu al Sr. Roca que si vol que hi consti alguna cosa concreta que li digui ara que vol 
que hi consti literalment i que ella ho farà constar. 
 
 
 



8.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
8.1.- EXP. 9/2011: SR. VENTURA OLIVA PALLARÈS– HORT  DELS PALAUS.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Ventura Oliva Pallarès, de data 5 d’abril de 2011 
(R.E. núm. 208 de data 5/04/2011), per a la Construcció d’un cobert per guardar eines 
agrícoles, a l’Hort dels Palaus d’aquest municipi  (Expedient núm. 9/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 12 de gener de 2011, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa que es 
tracta d’una obra menor,  informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres i 
fixa el pressupost per import de 1.340,00 €.    
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 27 d’abril de 2011 que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Ventura Oliva Pallarès llicència d’obres per a la Construcció 
d’un cobert per guardar eines agrícoles, a l’Hort dels Palaus d’aquest municipi, segons 
instància i per un pressupost  de 1.340,00 € més IVA (Expedient núm. 9/2011). 
 
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 13,40 €. 
 
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. 
 
 
8.2.- EXP. 10/2011: SR. JOSEP MARIA SERRA MONCUNILL . CAL SERRA 
ARMENGOL – CARRER DEL ROSER. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Maria Serra Moncunill, de data 17 d’abril de 
2011 (R.E. núm. 235 de data 20/04/2011), per a Renovació de teules de la coberta, a 
l’immoble conegut com Cal Serra Armengol del Barri del Roser del municipi de 
Peramola (Expedient núm. 10/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 20 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 27 d’abril de 2011 que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Josep Maria Serra Moncunill llicència d’obres per a 
Renovació de teules de la coberta, a l’immoble conegut com Cal Serra Armengol del 
Barri del Roser del municipi de Peramola, segons instància i  pressupost  presentat 
(Expedient núm. 10/2011). 
 
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 24,66 €. 
 
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. 
 
 
9.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ (EXP. 7/2011): SR . JORDI ORRIT BACH – 
AVINGUDA ROSER ROCA,9 (EXP. OBRES 12/2009). 
 
En data 4 de maig de 2009, per acord del Ple, es va concedir al Sr. Jordi Orrit Bach 
llicència d’obres per a la construcció d’un “Habitatge unifamiliar aïllat” a l’avinguda 
Roser Roca, núm. 9, d’aquest municipi (Expedient 12/2009), d’acord amb el projecte 
bàsic i d’execució, signat per l’arquitecte Sra. Mireia Pagès Carreras, i visat pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 2009500486, de data 7 d’abril de 
2009. 
 
Vista la instància de data 23 de març de 2011 (reg. entrada núm. 172 de data 
23/03/2011) subscrita per la Sra. Maria Mas Montroig, actuant en nom i representació 
del Sr. Jordi Orrit Bach, relativa a la sol·licitud de llicència de primera ocupació de les 
obres resultants de la construcció d’un “Habitatge unifamiliar aïllat” (Exp. 12/2009). 
 
Segons el certificat de final d'obra expedit pel tècnic director, les obres estan 
acabades.  
 



Havent comparegut l’arquitecte municipal, Sr. Josep Coma i Solé, en l'obra de 
referència, s'observa que les obres sí s'ajusten a la llicència concedida, per aquesta 
raó en data 6 d’abril de 2011 informa favorablement la concessió de la llicència de 
primera ocupació de l'edifici. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària de data 13 d’abril de 2011. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Jordi Orrit Bach llicència de primera ocupació de les obres 
resultants de “Habitatge unifamiliar aïllat” a l’avinguda Roser Roca, núm. 9, d’aquest 
municipi (Expedient 12/2009). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular.  
 
- L'edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula d'habitabilitat 
corresponent.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
10.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 13 a 15 de l’any 
2011 que restaven pendents de ser retuts al Ple que, compresos entre els dies 11 
d’abril de 2011 i la data d’avui, i que són els següents: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 13/2011, de data 20 d’abril de 2011, d’aprovació de 

liquidació de l’impost de construccions, instal·lacions i obres (Expedient núm. 
5/2010). 

- Decret de l’Alcaldia núm. 14/2011, de data  20 d’abril de 2011, de convocatòria de 
Ple extraordinari pel dia 26 d’abril de 2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm.15/2011, de data 27 d’abril de 2011, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 2 de maig de 2011. 

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



PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 649178, 649097, 649107, 565943, 
565944, 479464, 476973, 477109, 
477108, 529692, 472112, 598037, 
598036, 014941 

2.435,63 € 
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 301851, 301852, 301853, 321092 209,42 € 
CORREUS TIQUETS ABRIL          20,64 €  

P.S. APLICLOR, S.A.U. 11002260 205,36 € 
SERVEI ANÀLISI EL PLÀ, S.L. 524 32,11 € 
MARTÍ MORTÉS I FELIU - 
CALEFACCIONS MARTÍ 

8247 

23,95 € 
MARIA ARNAU ORRIT NETEJA MARÇ I ABRIL 315,00 € 
COPISTERIA BEATUS CÒPIES MERCAT RURAL 13,00 € 
BASAR DETOT MATERIAL MERCAT RURAL 36,15 € 
      

 TOTAL 3.291,26 € 

 
 
12.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcalde informa al Ple dels assumptes següents: 
 

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya i de la Caixa de 
Pensions són per un import de 14.935,79 €. 

 
- Que ha rebut l’informe provisional de la intervenció arqueològica del Castell de 

Peramola, i, a continuació, el llegeix literalment. L’informe és el següent:  
“ 
1. Antecedents i objectius 

La intervenció arqueològica del castell de Peramola respon a l’interès de l’Ajuntament de 

Peramola d’intervenir sobre el casal que s’aixeca al punt més elevat d’aquesta població i que 

tradicionalment s’ha identificat amb el castell medieval que hauria motivat els seus orígens i el 

seu desenvolupament. L’estat actual de l’immoble, força ruïnós, i el fet d’estar catalogat com a 

Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) van motivar l’interès de l’Ajuntament de Peramola per tal 

de promoure una intervenció arqueològica limitada amb l’objectiu de determinar la potència dels 

nivells arqueològics que pugués amagar l’immoble, així com la seva evolució constructiva de 

cara a valorar la seva incidència en possibles intervencions futures. 

 
2. Equip de treball 

La direcció del projecte d’intervenció arqueològica corre a càrrec de Carles Gascón Chopo, 

llicenciat en Geografia i Història per la Universidad Nacional de Educación a Distancia l’any 



1998, i de Raquel Codina Miquela, llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona l’any 

2008. A banda, han participat en l’excavació Gerard Remolins, llicenciat en Història, Lluís 

Obiols, llicenciat en Història, Anna Bonet, estudiant d' Arqueologia i Josep Marsal, treballador de 

l' Ajuntament de Peramola. 

 

3. Termini d’execució 

Del 16 de febrer al 10 d’abril de 2011. 

 

4. Metodologia 

El projecte d’intervenció al castell de Peramola contempla la realització de quatre sondejos 

arqueològics en quatre localitzacions diferents a l’interior i l’exterior de l’immoble, i la lectura dels 

seus paraments. 

Els sondejos realitzats han estat en tots els casos d’1,5 x 1,5 metres, amb una profunditat 

determinada pels nivells arqueològics fins a un màxim de seguretat marcat per la normativa 

vigent. La identificació i la documentació de restes recuperades a través d’aquests sondejos 

s’ha dut a terme segons la metodologia proposada per E. C. Harris i A. Carandini, per la qual 

s’ha assignat un número d’unitat estratigràfica a cada estrat, estructura, retall o interestrat, i s’ha 

sistematitzat la informació obtinguda en cadascuna d’aquestes unitats estratigràfiques a través 

de la creació d’una fitxa per a cadascuna d’elles. També s’ha realitzat la corresponent 

documentació fotogràfica en fotografia digital de les restes esmentades. La documentació 

fotogràfica s’ha complementat amb el dibuix a mà en planta de les possibles estructures 

aparegudes a escala 1:20 i la realització de diverses seccions, dues per sondeig. Els materials 

que han aparegut durant la intervenció, s’han catalogat i s’han marcat amb la sigla del jaciment i 

el número d’unitat estratigràfica, i posteriorment se’n farà el seu estudi. 

En relació a la lectura de paraments, s’ha basat en l’anàlisi de la constitució material dels 

elements arquitectònics més significatius que configuren les diverses estances de l’immoble: 

murs, pilars, voltes i morters. Per tal de facilitar aquesta anàlisi s’ha dut a terme, d’una banda, 

l’escrostonat de diversos sectors dels paraments amb la col·laboració de la brigada municipal i, 

d’una altra, l’elaboració d’un aixecament topogràfic de l’edifici, a càrrec de l’empresa de 

topografia TAUP, de la Seu d’Urgell. 

El mètode d’anàlisi emprat per dur a terme l’estudi de paraments resulta de l’adaptació de la 

metodologia estratigràfica proposada per E. C. Harris i A. Carandini, plantejat més aviat per 

estratigrafies de tipus horitzontal, a l’estratigrafia vertical imposada per les estructures 

arquitectòniques que són objecte d’anàlisi, segons la metodologia proposada per R. Parenti i 

altres. D’acord amb aquest plantejament s’han identificat i s’han documentat cadascuna de les 

unitats estratigràfiques muràries (UEM). Totes les informacions relacionades amb la 

caracterització de cadascuna d’aquestes unitats estratigràfiques han estat registrades en fitxes 

individuals amb l’objectiu d’ordenar, interpretar i, en la mesura de les possibilitats que ofereix el 

mètode, datar les successives etapes constructives de l’edifici. 



 

5. Incidències de la intervenció arqueològica 

Cata 1 

Coordenades UTM: 31T 0356646,59-4657649,59 

Altitud sobre el nivell del mar: 577,07 m 

Altitud respecte el punt 0 definit a l’excavació: 0,13 m 

La cata 1 es va obrir al pati posterior a la porta d’accés principal de l’immoble, just a la 

cantonada sud-est, és a dir, just a la dreta de la portalada un cop entrats al pati. S’hi va estar 

excavant diumenge dia 20 de març de 2011 fins assolir el nivell de terra argila que configura el 

paleosòl del turó del castell de Peramola. S’hi van localitzar 4 unitats estratigràfiques; la primera 

era una capa superficial de terra vegetal arenosa amb alguna resta de fauna contemporània 

(segona meitat del segle XX). La segona era una unitat negativa, un forat d'uns 40 cm de 

diàmetre poc profund reomplert per la tercera unitat estratigràfica que el reblia. Aquesta tercera 

contenia tota mena de material contemporani en desús barrejat amb la terra, com trossos de 

vidre, de plàstic, petits ossos, pedres, fragments de teula, algun fragment de metall... tot indica 

que aquell furat es va anar omplint de brossa per un abandó o rebliment. La quarta unitat ja 

coincideix amb el nivell del paleosòl. 

Mitjançant aquesta cata vam poder observar que no trobem fonamentació per sota del nivell 

actual que s' observa al parament. Per tant, en algun moment de l' evolució urbanística de 

l'edifici van excavar fins deixar els fonaments a la vista. 

 

Cata 2 

Coordenades UTM: 31T 0356652,92-4657657,82 

Altitud sobre el nivell del mar: 577,98 m 

Altitud respecte el punt 0 definit a l’excavació: 0,94 m 

La cata 2 es va practicar a l’entrada de la petita cambra coberta amb volta de canó que s’obre al 

nord del pati de l’immoble i que, a priori, per les seves característiques constructives, semblaria 

un dels vestigis més antics que resten del castell. Concretament, i tenint en compte la difícil 

topografia de l’interior de l’estança, es va triar la seva cantonada sud-est, just darrera de la 

porta, pel fet de trobar-se en una cota més baixa i també per trobar-se lliure de les humitats que 

hi havia a tocar del mur nord, a causa de les filtracions a través de l’antic trull. 

La cata es va realitzar diumenge dia 16 d' abril de 2011 fins assolir el nivell de terra argila que 

configura el paleosòl sobre el que s’assenta el castell. Els resultats de la cata van consistir en 8 

unitats estratigràfiques, algunes poc diferenciades entre si. La primera capa estava formada per 

terra en descomposició barrejada amb tot un seguit de materials contemporanis: fragments de 

teula, arrels, fauna, fusta, pedra, carbó, fragments de metall i vidre... La segona capa 

identificada sobretot per sota de la paret reblerta de la dreta de la sala que comunica amb Cal 

Quimet, ens  mostra una capa molt fina blanca que interpretem com un paviment. Per sota 

segueix una capa prima de llims negres, seguidament un estrat de color ocre amb carbons i 



pedres d' uns 10 cm, per sota una capa prima negra argilosa on hem localitzat un fragment de 

ceràmica vidriada del segle XVII-XVIII que ens ajuda a datar l'estrat més significatiu d' aquesta 

cata: el paviment antic que té per sota. Aquest paviment està destruït però encara en veiem 

fragments just per sota de la paret reblerta que comunica amb Cal Quimet. La composició d' 

aquest paviment és la pedra, un morter característic amb fragments de guix. Interpretem que en 

un moment donat es va haver de rebentar per la construcció i utilització del trull. Per sota d' 

aquest ja trobem grans pedres, argila i aigua que es filtra i està per sota de tota la sala. Aquest 

estat es barreja amb el paleosòl. Possiblement es tracti d' un nivell de rebliment i drenatge de la 

sala per disminuir les filtracions. 

 

Cata 3 

Coordenades UTM: 31T 0356656,60-4657664,25 

Altitud sobre el nivell del mar: 577,33 m 

Altitud respecte el punt 0 definit a l’excavació: 0,39 m 

La cata 3 es va dur a terme al capdamunt del pujador que comunica el carrer de Frederic 

Ribó amb l’immoble del castell, concretament a l’angle sud-oriental de la rampa en la seva 

part superior, un punt aliniat amb les restes de murs que, suposem, podrien correspondre’s 

amb vestigis de la muralla medieval, el qual es pretenia sondejar per comprovar si hi havia 

continuïtat amb els vestigis esmentats que afloren a ponent de la cata. Aquesta cata es va 

iniciar dijous 10 de març de 2011 i, a causa de les adverses condicions climatològiques, es 

va haver d’ajornar el seu acabament al diumenge 13 de març de 2011, moment en què va 

aflorar el mateix nivell de terra argila que apareix a les altres cates realitzades. L’única 

estructura recuperada en aquesta cata és un graó situat de forma transversal al sentit del 

carrer, el qual vinculem amb l’obertura i la primera pavimentació del carrer, realitzada 

probablement al segle XIX. 

Cal esmentar en aquest apartat que coincidint amb l' excavació van començar les obres de 

les escales d'aquest pujador. Amb l'ajuda de la brigada municipal vam recollir el material que 

sortia de la part més baixa coincident amb la muralla de la bassa del carrer de Frederic Ribó. 

Aquest material consta d' uns fragments d' ossos d' èquid i d' uns fragments de ceràmica 

vidriada del segle XVII-XVIII. No en podem donar una interpretació ja que aquestes restes es 

trobaven descontextualitzades. 

 

Cata 4 

Coordenades UTM: 31T 0356648,93-4657662,28 

Altitud sobre el nivell del mar: 580,33 m 

Altitud sobre el nivell 0 definit a l’excavació: 3,39 m 

La cata 4 es va practicar al terraplè que hi ha a la part del darrera de l’immoble, a la cara nord, 

un espai reomplert situat entre una tanca exterior que integra vestigis de diferents èpoques i el 

mur nord de l’edifici del castell, on recentment s’hi ha descobert un trull. Concretament, es va 



obrir la cata al punt de contacte del terraplè amb la cantonada nord-oest del mur perimetral 

extern de la petita cambra coberta amb volta de canó del nord de l’edifici, per tal de determinar 

les relacions existents entre l’esmentat terraplè i la part més antiga del conjunt castral. 

La cata 4 es va treballar els dies 17 i 25 de març de 2011 i es va arribar a un metre de 

profunditat des de la seva cota 0, ateses les dificultats creades per la inestabilitat i la poca 

solidesa d’un estrat de reble particularment potent. Una part de la cata abarcava el mur cantoner 

de l’estructura esmentada, la qual en aquell punt presenta un ensorrament de la coberta que 

facilita el seu estudi a nivell de visibilitat d’estrats. En un primer moment, va caldre desmuntar 

una jardinera recolzada sobre el mur medieval i que havia estat en ús fins a èpoques recents, a 

jutjar per les restes recuperades als estrats superficials (ampolles de refrescos, objectes de 

plàstic i altres que ens situen a la segona meitat del segle XX). En una cota inferior, es va 

extreure un estrat molt potent de material de reble, constituït per pedra, carreus, teules, 

ceràmiques, grava..., acompanyat de nombroses cendres i carbons. El tancament de la cata a 

causa dels esmentats problemes d’estabilitat va fer que es parés d’excavar sense haver trobat 

el final d’aquest estrat, el qual, arran de la abundosa presència de cendres, junt amb 

ceràmiques datables a primer cop d’ull dels segles XVII-XVIII, aporten l’evidència d’una 

cronologia posterior a la de l’incendi de Peramola per les tropes borbòniques, provocat l’any 

1714. 

 

Lectura de paraments 

D’acord amb la metodologia especificada més amunt, un cop finalitzades les cates 

arqueològiques s’ha procedit a realitzar la lectura de paraments per tal de determinar les 

diverses fases constructives de l’edifici. Atesa la complexitat de la història constructiva de 

l’immoble, la tasca ha presentat certes dificultats interpretatives que s’han anat solventant a 

mesura que avançava l’anàlisi de les dades obtingudes i amb l’ajuda de l’aixecament topogràfic. 

D’una manera totalment provisional, d’acord amb les dades obtingudes, però pendents de 

realitzar la memòria definitiva, creiem haver identificat quatre moments constructius diferents 

que passem a determinar tot seguit: 

 

- Fase medieval: respondria a la fase fundacional del castell de Peramola cap al segle XI. 

D’aquesta fase només en restaria la petita cambra coberta amb volta de canó que es troba al 

sector nord del conjunt, la part baixa del mur de l’entrada principal a l’immoble i un petitíssim 

pany de muralla localitzat al sector nord del conjunt, i que es troba integrat al mur de contenció 

del terraplè on es va dur a terme la cata 4. 

 

- Fase moderna (segles XV-XVII): respon a una fase de transformació de l’antic castell 

medieval en un gran casal senyorial, que conserva part de la fortificació i, en algun cas, l’amplia. 

En aquesta fase es determinaria en línies generals l’actual distribució de l’immoble, amb el pati 

distribuïdor, el gran celler cobert amb una ampla volta de perfil rebaixat i una residència amb 



elements representatius de la família baronial al sector occidental de l’immoble. En principi, 

sembla que es mantindria la muralla medieval, almenys al sector de tramuntana, i es construiria 

un nou recinte murallat, en aquest cas atalussat, més al nord de la muralla medieval, al vessant 

més exposat del turó. 

 

- Reforma del segle XVIII: Després de la Guerra de Successió, amb els seus efectes 

sobre Peramola a través de l’incendi provocat pels borbònics que, tal com denoten diverses 

traces de fum en alguns murs, també degué afectar al castell de Peramola, es duu a terme una 

nova reforma de l’edifici, que perd les darreres traces de fortificació: es reconstrueix la primera 

planta de l’edifici residencial del sector occidental —que, com a hipòtesi, proposem que s’hauria 

vist notablement afectat per l’incendi— es reforma la façana sud de l’immoble, amb una certa 

voluntat monumental i representativa, tal com es percep a la portalada principal, datada del 

1798, i a la balconada de ferro forjat, i es reomple amb runa procedent de les restes de l’incendi 

l’espai existent entre la façana nord del conjunt edificat i l’antiga muralla medieval. En aquest 

darrer sector, s’aprofita el nou terraplè per ubicar-hi un trull que desguassa per una aixeta 

situada a l’interior de l’únic recinte medieval que resta en aquest sector: la petita sala amb volta 

de canó del sector nord del conjunt. 

 

- Divisió de la propietat al segle XIX: Al segle XIX es divideix la propietat de l’antic castell 

en tres parts: l’edifici del Casino, l’immoble sobre el qual s’intervé en el present projecte 

arqueològic i l’edifici que queda entre tots dos, que esdevé una casa particular. A nivell 

arqueològic s’endevina aquesta etapa amb el cegament de les obertures que comunicaven tots 

dos espais i amb la construcció del mur que talla l’antiga cambra medieval del sector nord. Així 

mateix, la divisió de l’immoble possibilita l’obertura del pujador que comunica el carrer Frederic 

Ribó amb el castell, que implica la destrucció les restes dels panys de muralla preexistents en 

aquell sector. “ 

  
- Que referent a l’últim plenari el Sr. Tordesillas va dir que hi havia un projecte 

bàsic del Centre Cívic de Tragó, i que ell li va dir que no hi era; vol informar de 
què l’ha trobat i que bàsicament es va fer servir per demanar una subvenció per 
la redacció del projecte; per tant, es retracta en el que va dir l’últim ple de què ell 
no l’havia vist. 

 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Tordesillas i diu que vol llegir un escrit que ha entrat avui al 
registre d’entrada de l’Ajuntament, i, a continuació, el llegeix. L’escrit és el següent:  
 
 
 
 



“ 

 



” 
 
A continuació, el Sr. Tordesillas agraeix la correcció que s’ha fet a l’acta, i agraeix 
també que s’hagi trobat el projecte de Tragó. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Tordesillas i comenta que en el planejament que hi havia 
sobre la taula fa quatre anys ja hi havia Can Boix com a sòl urbà. I, que no és per això 



que ha votat en contra, sinó que ha votat en contra perquè troba a faltar zones per al 
poble, i perquè li ha faltat temps per poder estudiar les al·legacions i el POUM. Afegeix 
que a la reunió de la setmana passada amb els redactors no hi va poder anar perquè 
tenia feina. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que en relació a la secretària que li ha dit que no 
volia llegir les intervencions del punt, només vol dir que en vista de què també 
s’equivoca per això volia que les llegís. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:30 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


