
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 9 DE JULIOL 
DE 2012 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  7/2012 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  9 de juliol de 2012 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora de fi: 23:28 hores 
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  
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Josep Coma i Solé, arquitecte 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- VERIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA  D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE PERAMOLA (EXPEDIENT URBANISME NÚMERO 2 011/045106/L). 
4.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE SUBVENCIÓ. 
5.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
6.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA. 
7.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDE PENDÈNCIA. 
8.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’AGRIC ULTURA, RAMADERIA, PESCA, 
ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL – AJUTS PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, 
CONVOCATÒRIA ANY 2012. 
9.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013.  



10.- ADHESIÓ AL III PLA COMARCAL D’IGUALTAT D’OPORT UNITATS 2012-2015, DEL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT URGELL. 
11.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
11.1.- EXP. 21/2011: MODIFICACIÓ DE LLICÈNCIA. SRA.  MONTSERRAT SOLÉ BRILS. CA L’AGNA 
-PERAMOLA. 
11.2.- EXP. 10/2012: SR. ESTEVE ESTEVE GIL. CA L’AR SOSETA -PERAMOLA. 
11.3.- EXP. 12/2012: SRA. PILAR FREIXA MASSAGUER. C ARRER MAJOR, 40 – PERAMOLA.  
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
13.- FACTURES I PAGAMENTS. 
14. - INFORMES D’ALCALDIA. 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. Joan Puig Lopez s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del 
dia següent: “2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.” 
 
El regidor Sr. Roca abandona la Sala de Plens abans de la votació del punt de l’ordre 
del dia  “7.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA”; 
i, un cop finalitzada la votació es torna a incorporar a la sessió. 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el passat dilluns dia 2 
de juliol de 2012. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 9 de juliol 
de 2012, donat que estàvem pendents del Text refós del Planejament. 
   
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions del Sr. Alcalde, 
s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda per unanimitat dels membres 
presents continuar amb el mateix. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta si les gravacions es guarden. La secretària 
interventora Sra. Solsona li respon que les fa servir per la confecció de l’acta i que un 
cop aquesta ha estat aprovada pel Ple les destrueix. Reprèn la paraula el Sr. Roca i 
diu que així no serveix de res. La secretària interventora Sra. Solsona li repeteix que 
serveix per confeccionar l’acta. El Sr. Roca pregunta que si ell vulgues escoltar 
algunes coses del Ple anterior si es podrien sentir. La secretària interventora li respon 



que sí que si les volen sentir que no hi ha cap problema, però que un cop aprovada 
l’acta ella com ja dit les destrueix, ja que un cop aprovada l’acta no té cap sentit 
guardar-les. 
 
Acte seguit, 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 11 de juny de 2012 (núm. 6/2012). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
3.- VERIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA  D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PERAMOLA (EXPEDIENT URBANI SME NÚMERO 
2011/045106/L). 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la sessió de 10 de desembre de 
2011, va adoptar un acord en el qual resolia aprovar definitivament el Pla d’ordenació 
urbanística municipal de Peramola, promogut i tramès per l’Ajuntament, i supeditar-ne 
la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i consegüent executivitat a 
la presentació d’un Text Refós verificat per l’òrgan que va atorgar l’aprovació 
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que s’incorporés  les prescripcions 
assenyalades en dit acord:  
 
Atès que s’ha esmenat el document en relació als aspectes que demanava la 
Comissió Territorial d’Urbanisme en l’esmentat acord. 
 
L’Alcalde, proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents: 

 
Primer.-  Aprovar el verificat del Text Refós el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Peramola (exp. Urbanisme Núm. 2011/045106/L). 
 
Segon.-  Elevar la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
als efectes oportuns. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. L’Alcalde Sr. Pallarès 
comenta que hi havia unes masies que per part d’urbanisme s’havien tret, i que s’ha 
estat tot aquest temps mirant de trobar documentació per tal de poder-les incloure, 
se’n ha trobat de Puigpinós, de La Penella, entre altres, i n’ha quedat dos que no se’n 
ha trobat que són Nerola i Balasch. Demana la paraula el Sr. Roca i diu que al llibre 
del Vilaro i surten. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que sí però que els d’Urbanisme volen 
fotografies, afegeix que amb la Llei Omnibus sempre que es trobi la documentació, 
d’alguna masia que ara no surt, i que ens sol·liciten sempre es podrà passar pel Ple i 
tornar a aprovar.  
 



Demana la paraula el Sr. Roca i  pregunta que com queda lo de Cal Paiall, i que a 
veure si se’l compensa pel que se li agafa. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que queda 
com estava, ell està en un polígon d’actuació,on una part del seu s’ho han de repartir 
amb altra gent com en tots els polígon d’actuació. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu 
que abans de deixar ell l’Ajuntament no se li compensava, i que si no ha canviat que 
no se li compensa. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que tots els polígons d’actuació 
tenen un 30% més o menys de donació a l’Ajuntament, pels carrers, per tot això, i que 
és a tots els polígons d’actuació igual .  
 
A banda, l’Alcalde Sr. Pallarès comenta que per la resta només hi ha hagut un canvi 
en un Era de Tragó que és del Torné que s’ha retocat, que és un tros dins del 
planejament, no per ampliar planejament, ja que a tothom a aquelles Eres de Tragó 
se’ls hi va donar tota l’Era per deixa’ls-hi un tros d’urbà i al Torné no se li havia deixat. 
I, també, s’ha retocat dos o tres coses més que hi havia equivocacions. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta si a tots demanen les escriptures. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que ells havien demanat escriptura a tothom perquè es 
pensaven que n’hi havia prou, però no n’hi havia prou, afegeix que moltes masies no 
tenien escriptura però tenien fotografies de la casa, i s’han pogut incorporar. A les 
escriptures n’hi que hi posi casa, com que no hi ha els metres quadrats que tenen, ni 
l’alçada, llavors ja no passen per Urbanisme. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que arran de la reunió que 
es va fer aquell dia ell va entendre que se seguirien uns criteris iguals per tothom, i els 
de les fotos no acaben sent objectius, ni rés, perquè entre l’Artillaria i Balasch no hi ha 
cap diferència, tret de què una és propietat d’un de fora i l’altra d’un altre d’aquí. 
L’alcalde Sr. Pallarès li respon que l’Artilleria va portar documentació. Reprèn la 
paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i diu, que a més, hi ha el tema del Castell que ja 
els va comentar si entre tots s’hagués canviat, com s’han canviat altres coses, com la 
del Torné, que s’hauria d’haver parlat amb ells i negociat. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
respon que ha quedat una planta baixa i un pis. Reprèn la paraula el Sr. Francesc 
Lopez Bach i diu que potser a Nuncarga els afectarà, ja que ara que estan dins potser 
no podran fer res, i s’hauria d’haver deixat tot fora, i més endavant fer alguna cosa si 
la Llei canvia. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que en principi no podran fer res. 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que els criteris no són de l’Ajuntament si no de la Direcció 
General.  
 
Demana la paraula el regidor Sr. Roca i anuncia el seu vot en el sentit de què votarà 
en contra perquè ell no ha vist el planejament, no sap el que hi ha, i no pot pas votar 
una cosa que no sap.   
 
Demana la paraula el regidor Sr. Francesc Lopez Bach i anuncia el seu vot en el sentit 
de què votarà en contra per les coses que ha dit.  
 
Acte seguit, es procedeix a la votació. El Ple per 5 vots a favor i 2 en contra, del Sr. 
Francesc Lopez Bach i del Sr. José Roca Sala, 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. 



 
 
4.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE 
SUBVENCIÓ. 
 
Es dóna lectura de l’escrit presentat pel Sr. Miquel Vila Anguera, President de l’AMPA 
de l’Escola Sant Miquel de Peramola (R.E. núm.  195 de data 3 de juliol de 2012), en 
relació a la sol·licitud d’un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola per pagar la 
vigilant i cuidadora del servei de menjador escolar, durant els mesos de febrer, març, 
abril, maig i juny del curs 2011-2012.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 962,00 €. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca, i pregunta si té diners l’Escola i que qui és el 
representant de l’Ajuntament a l’Escola. El Sr. Bonet respon que ell és el representant 
de l’Ajuntament a l’Escola, i que pel que fa a l’Escola tenen alguns diners, però que 
l’AMPA que és qui sol·licita aquesta subvenció que no en tenen. L’Alcalde Sr. Pallarès 
afegeix que l’Escola amb els diners que tenen van comprant coses, però que l’AMPA 
no té res, que abans donaven un tant per menjador però que ara no els donen res de 
res. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 962,00 € a l’AMPA de l’Escola Sant Miquel de Peramola, 
per pagar la vigilant i cuidadora del servei de menjador escolar, durant els mesos de 
febrer, març, abril, maig i juny del curs 2011-2012. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i als 
previstos en els apartats anteriors. 
 
 
5.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
 
L’Alcalde proposa atorgar: 
 

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

 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que es podria arribar a 1.000 
€ a Tragó i Nuncarga. I, comenta que a Peramola se’ls hauria de conscienciar del què 
se’ls dóna, i que aquests diners se’ls tenen que administrar, i que a final d’any no 
siguin 8.000 € els que finalment se’ls paga, ja que a part de la subvenció se’ls paga 
d’altres coses. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que a ells directament no se’ls hi paga res 
més que la subvenció, es paga la llum, factures del Martí, i que l’any passat es van 
arranjar unes fustes de l’embalat, i l’any 2010 es va pagar el conjunt de Pasqua 
perquè no tenien diners, i que  aquest any no se’ls hi pagat res de Pasqua, com també 
s’han pagat factures de despeses de Tragó i de Nuncarga, però que en efectiu només 
se’ls hi dóna els diners de la subvenció. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach 
i diu que potser valdria més donar-los-hi 4.800 € i que se’ls administressin per tot l’any. 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que el jovent cada any porta el pressupost, i que la llum i 
això sempre se’ls hi ha pagat. L’Alcalde comenta que si es vol posar 1.000 € a Tragó i 



a Nuncarga que ell no hi té cap problema, però el que passa és que aquests últims 
anys se’ls hi ha anat apujant, i que sempre a última hora sempre surt alguna altra cosa 
per pagar. L’Alcalde Sr. Pallarès opina que ell, de moment, ho deixaria tal i com a 
proposat. Demana la paraula el Sr. Puig i diu que si tots anem estirant i estirant 
s’arribarà a un moment que potser no hi arribarem. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que 
aquest any és un any que potser s’hauria d’estrènyer una mica més. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta que es talla part de les llums de l’enllumenat 
públic, i que hi ha llocs que hi ha gent gran que se’ls deixa mig a les fosques a la nit, 
com allà al Barri del Cané, i això no està bé. Afegeix que es paga subvencions, etc, 
etc, i que ell creu que la vaca no dóna per tot. L’Alcalde li pregunta que qui queda a les 
fosques. El Sr. Roca contesta que li van dir l’altre dia que allà a la Font del Cané. 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que si se n’ha d’obrir alguna més l’obriran,  i exposa que es 
va fer una prova que de totes les del Camí en van apagar de cada tres, dos, i que 
potser n’hi ha una que s’hauria de donar si la gent diu que no hi veu, que no hi ha cap 
problema d’obrir-la. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que si retallem de tot, ho hem 
de repartir equitativament. L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que això de la llum s’ha 
mira’t a diferents llocs, i que si entre tots es creu que s’han de tornar a donar totes les 
llums, doncs es farà. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de 
Peramola.  
 
Segon .- Atorgar 900 € per la Festa Major de Tragó. 
 
Tercer.-  Atorgar 900 € per la Festa Major de Nuncarga. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords als interessats als efectes del seu coneixement i 
als previstos en els apartats anteriors. 
 
 
6.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA. 
 
L’any 2011 la Unió Esportiva Peramola - Fútbol Sala va sol·licitar un ajut econòmic a 
l’Ajuntament de Peramola per la temporada 2010-2011 per un import de 1.800,00 €, 
més el costos del lloguer de la pista del Pavelló d’Oliana, uns 40 € al mes, els quals 
serien facturats pel Pavelló d’Esports directament a l’Ajuntament. 
 
Per acord del Ple de data 28 de novembre de 2011 l’Ajuntament de Peramola va 
atorgar un primer ajut de 1.000 € a la Unió Esportiva de Peramola- Fútbol Sala, més el 
costos del lloguer de la pista del Pavelló d’Oliana, uns 300 € a l’any, els quals són 
facturats pel Pavelló d’Esports directament a l’Ajuntament. 
 
La Unió Esportiva Peramola - Fútbol Sala ha sol·licitat el segon i últim ajut econòmic a 
l’Ajuntament de Peramola per a la temporada 2011-2012.  
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer .- Atorgar un segon i últim ajut de 800 € a la Unió Esportiva de Peramola- 



Fútbol Sala per a la temporada 2011-2012. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a la Unió Esportiva de Peramola - Fútbol Sala als 
efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i diu que a ell li sembla bé, però que hi ha el tema de si hi ha la 
intenció de canviar els escalfadors perquè puguin jugar aquí o no. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que sí, i que a més està demanada la subvenció per canviar tots els 
filtres de la piscina i tot lo altre, però que de moment no està concedida. 
 
Acte seguit, es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDE PENDÈNCIA. 
 
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que 
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els 
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment 
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 
27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama:  
 
“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, 
social i cultural. 
 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels 
seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen 
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, 
promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord 
amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 
 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI , articles 133 a 136, 



que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa 
l’esmentat Decret 110/1996. 
 
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va 
constituir formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar 
els seus estatuts, i vist el contingut dels mateixos, el Ple municipal proposa l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic 
en data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 
Quart.- Delegar en l’Alcalde Sr. Joan Pallarès i Oliva per representar aquest 
Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per 
la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. Demana la paraula el Sr. 
Roca i pregunta al Sr. Alcalde si li sembla bé que un punt de la importància d’aquest 
se’n hagi d’assabentar perquè bé a l’acta, afegeix que és un tema molt important, que 
ho troba fatal, i que no és correcte. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que això s’ha 
fet en altres municipis i que prèviament han fet consultes populars, i que ell s’ha 
assabentat d’això al llegir l’ordre del dia, i que això és un tema molt important perquè 
una persona se’n assabenti per l’ordre del dia. Afegeix que ell com pot fer una cosa 
d’aquestes si sé que a la resta de gent del municipi no se’ls hi ha consultat. A més, diu 
que a ell li agradaria trobar-se les coses més ben fetes, perquè de fet estem parlant 
del nostre país. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que això és una adhesió a l’Associació 
de Municipis per la Independència, s’han adherir aquí molts ajuntaments que no han 
fet consultes populars. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que considera fatal un punt 
de la importància d’aquest no parlar-ne entre tot l’Ajuntament, i trobar-s’ho a l’ordre del 
dia, igual que al passat plenari amb el tema del Conveni.  
Demana la paraula el Sr. Angrill i diu que si s’hagués de fer un referèndum 
l’Ajuntament no hi podria dir res. El Sr. Roca diu que ell no està parlant de fer un 
referèndum, si no de fer una consulta. Reprèn la paraula el Sr. Angrill i comenta que si 
s’ha de fer una consulta l’Ajuntament tampoc la podrà fer, si no que serà l’Associació  
qui l’haurà de sol·licitar. El Sr. Roca diu que llavors que la demani l’Associació que 
demana això. El Sr. Angrill diu que l’Ajuntament el que fa en aquest cas és que 
s’adhereix a aquesta Associació. El Sr. Roca diu que a ell li dol que es prenguin 
decisions sense consultar-ho a la gent, que ell creu que primer s’hauria d’ haver fet la 
consulta, i desprès aprovar-ho.  
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que el tema aquest de 
l’adhesió és una cosa important, però que al dia a dia hi ha petites coses que s’han 



d’anar fent, la llengua, la cultura, el país, que no és només signar l’adhesió, si no que 
són coses que es tenen que anar fent. 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que tot i que ell votarà a favor, que ell creu hi ha 
coses més importants al municipi que tot això. 
 
En aquest moment, el regidor Sr. Roca abandona la Sala de Plens. 
 
Acte seguit, es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents (6 
de 7) aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
Finalitzada la votació es torna a incorporar a la sessió el regidor Sr. Roca. 
 
 
8.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’AGRIC ULTURA, 
RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL – AJUT S PER A LA 
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE, CONVOCATÒRIA ANY 2012. 
 
Vista l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de juny, per la qual es convoquen per a l’any 2012 
els ajuts a la gestió forestal sostenible per a inques de titularitat pública destinats a la 
gestió forestal, la recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis, la 
diversificació de l’economia rural i transformació i la comercialització dels productes 
forestals (DOGC núm. 6147 de 12.6.2012). 
 
Atès que aquest Ajuntament  està  interessat  en  la millora de vials aptes per a 
vehicles d’extinció d’incendis amb un pressupost total d’execució de 8.456,94€ (IVA 
18% inclòs), estan  inclosa la  mateixa en  la línia d’ajuts establerta. 
 
Atès que el termini per a la presentació de la sol·licitud finalitza el 13 de juliol. 
 
Per tot l’exposat, el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer .- Acudir a la indicada convocatòria tenint en compte que la millora de vials 
aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, inclosa al CAPÍTOL 3, de l’Ordre 
AAM/147/2012, de 6 de juny, esmentada a la part expositiva, és una de les actuacions 
que poden ser objecte dels ajuts. 
 
Segon .- Sol·licitar, en nom d’aquest ens local, a la Direcció General del Medi Natural i 
Biodiversitat, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, acollint-nos a la convocatòria esmentada al punt primer, l'ajut corresponent a 
la mesura següent, segons concepte i pel pressupost que hi consta : 
 

Mesura Concepte Pressupost 
inversió € 

Subvenció 
sol·licitada € 

3.3.2 
 
 

Millora de vials aptes per a vehicles 
d’extinció d’incendis 

8.456,94 
 

7.166,88 
 

 
TOTAL = 

 
8.456,94 

 
7.166,88 



 
Tercer.- Aprovar la realització de l’actuació esmentada a l’apartat segon, i el 
pressupost corresponent. 
 
Quart .- Trametre la documentació necessària a la Direcció General del Medi Natural i 
Biodiversitat, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. 
 
Cinquè .- Sol·licitar a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, una 
bestreta per un import corresponent al 50% de l’ajut en cas que s’atorgui. 
 
Sisè .- Comprometre’s en nom de l’Ajuntament de Peramola a justificar les despeses 
corresponents a la bestreta concedida d’acord amb les bases i la convocatòria, i a 
aplicar l’import de la bestreta concedida al compliment de l’objecte de la subvenció. 
 
 
9.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013.  
 
L'alcalde sotmet a la consideració del Ple l'assumpte següent: 
 
Vista l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s’estableix el calendari oficial 
de festes laborals per a l’any 2013, publicada al DOGC núm. 6159, de 28 de juny de 
2012. 
 
Atès el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors i el que estableix 
l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Atès que a més de les festes esmentades en l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, es 
fixaran, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels Ajuntaments. 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2013. 
 
L'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer .- Proposar les següents festes locals: 
 
Peramola: 11 de febrer i 12 de febrer  
Tragó:  12 de febrer i 13 de desembre  
Nuncarga: 12 de febrer i 13 de desembre  
 
Segon .- Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 



A continuació se sotmet a debat la proposta d'alcaldia i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat, aprova la proposta d'alcaldia en idèntics 
termes en els que ha estat formulada. 
 
 
10.- ADHESIÓ AL III PLA COMARCAL D’IGUALTAT D’OPORT UNITATS 2012-2015, 
DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL. 
 
En data 12 d’abril de 2012 s’han publicat al DOGC núm. 6106, la Resolució 
BSF/641/2012, de 2 d’abril, per la qual s’aproven les bases per a la concessió de 
subvencions a ens locals per a finançar les despeses derivades de l’elaboració, la 
implementació o el desenvolupament de polítiques de dones. 
 
Atès que l’Ajuntament de Peramola, té la voluntat de concórrer en la seva 
convocatòria, i que per tal de poder-ho fer, resulta necessari que aquest Ajuntament 
disposi de Pla d’Igualtat propi o bé s’adhereixi al III Pla Comarcal d’Igualtat 
d’Oportunitats 2012-2015, del Consell Comarcal de l’Alt Urgell,   
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Peramola d’adherir-se al III Pla 
Comarcal per la Igualtat d’Oportunitats 2012-2015, per tal de desenvolupar actuacions 
referents a les seves línies d’actuació i acollir-nos a la convocatòria de subvenció de 
l’Institut Català de les Dones. 
 
Segon.-  Sol·licitar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, que accepti l’adhesió de 
l’Ajuntament de Peramola al III Pla Comarcal per la Igualtat d’Oportunitats 2012-2015. 
 
Tercer.-  Facultar a l’alcalde per a la tramitació de tota la documentació necessària per 
l’efectivitat d’aquest acord.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
11.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
11.1.- EXP. 21/2011: MODIFICACIÓ DE LLICÈNCIA. SRA.  MONTSERRAT SOLÉ 
BRILS. CA L’AGNA -PERAMOLA. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Peramola, de data 2 de gener de 2012, es va 
atorgar a la Sra. Montserrat Solé Brils llicència d’obres per a la Reconstrucció 
d’edificació auxiliar i reforma interior d’habitatge a la casa coneguda com Ca l’Agna, 
ubicada al Carrer Frederic Ribó, 11 d’aquest municipi (Expedient núm. 21/2011), 
d’acord amb la memòria valorada signada per l’arquitecte Sr. L.M. Ortega Aznar 
(col·legiat núm. 20704/7), de data 20 de setembre de 2011. 
 



Vista la sol·licitud per la modificació de la llicència d’obres, a dalt esmentada, que ha 
estat presentada  per Sra. Montserrat Solé Brils (R.E. núm. 193 de data 2/07/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 4 de juliol de 2012, subscrit per l’Arquitecte Sr. Josep 
Coma i Solé que informa favorablement el canvi proposat. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer .- APROVAR de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
la modificació llicència d’obres per a la Reconstrucció d’edificació auxiliar i reforma 
interior d’habitatge a la casa coneguda com Ca l’Agna, ubicada al Carrer Frederic Ribó, 
11 d’aquest municipi (Expedient núm. 21/2011), promogut per la Sra. Montserrat Solé 
Brils de conformitat amb la sol·licitud presentada (R.E. núm. 193 de data 2/07/2012). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions de la modificació de la llicència: 
 

 - L’aprovació de la modificació s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici 
de tercers, i no podrà ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat 
civil o penal en que pugui incorre el seu titular. 

   
Tercer .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la modificació de la llicència 
segons ordenança,  l’import dels quals és de 15 €. 
  
Quart .- TRASLLADAR aquest acord al titular de la llicència als efectes del seu 
coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
11.2.- EXP. 10/2012: SR. ESTEVE ESTEVE GIL. CA L’AR SOSETA -PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Esteve Esteve Gil, de data 13 de juny de 2012 
(R.E. núm. 171 de data 13/06/2012), per Picar i arrebossar paret interior d’habitatge, a 
l’habitatge ubicat a la Baixada del Molí a la casa coneguda com Ca l’Arsoseta, del 
municipi de Peramola (Expedient núm. 10/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 4 de juliol de 2012, 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 4 de juliol de 2012 
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. Esteve Esteve Gil llicència d’obres per a Picar i arrebossar 
paret interior d’habitatge, a l’habitatge ubicat a la Baixada del Molí a la casa coneguda 
com Ca l’Arsoseta, del municipi de Peramola, segons instància i pressupost  
presentats (Expedient núm. 10/2012). 
 
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 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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
11.3.- EXP. 12/2012: SRA. PILAR FREIXA MASSAGUER. C ARRER MAJOR, 40 – 
PERAMOLA.  



 
Vista la instància presentada per la Sra. Pilar Freixa Massaguer, de data 26 de juny de 
2012 (R.E. núm. 187 de data 26/06/2012), per a la Reforma de balcó i construcció de 
bany, a l’edifici ubicat al Carrer Major, núm. 40, del municipi de Peramola (Expedient 
núm. 12/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 4 de juliol de 2012, subscrit per l’Arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé que informa favorablement  l’atorgament de la llicència d’obres. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretaria interventora de data 4 de juliol de 2012.  
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Pilar Freixa Massaguer llicència d’obres per a la 
Reforma de balcó i construcció de bany, a l’edifici ubicat al Carrer Major, núm. 40, del 
municipi de Peramola (Expedient núm. 12/2012), d’acord amb la memòria valorada 
signada per l’arquitecte tècnic Lluís Ribes Masana (col·legiat núm. 568), de data juny 
de 2012.  
 
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 99,57 €. 
 



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 la presidència. Demana la paraula el 
Sr. Francesc Lopez Bach, comenta que en l’edifici veí hi havia una zona de ventilació 
amb una finestra i pregunta si s’ha tingut en compte. L’arquitecte Sr. Coma diu que el 
promotor en la memòria presentada ha respectat la llum i la ventilació d’aquesta 
finestra. 
Acte seguit, es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de la 
presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 32 a 36 de l’any 
2012 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 32/2012, de data 20 de juny de 2012, de contractació de 

personal per al servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals de 
Peramola, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 33/2012, de data 20 de juny de 2012, de contractació de 
personal per al servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals de 
Peramola, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 34/2012, de data 20 de juny de 2012, de sol·licitud de 
subvenció a l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a equipaments culturals (béns 
mobles) 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 35/2012, de data 4 de juliol de 2012, de convocatòria de 
la Comissió Especial de Comptes. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 36/2012, de data 4 de juliol de 2012, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 9 de juliol de 2012. 

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

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 

975610, 977707, 975532, 030099, 
059762, 633091, 633090, 668548, 
038343, 038359, 038360, 057285, 
057339, 682413, 099536 

3.153,30 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 332444, 312186, 312187, 312185 239,51 € 

CORREUS TIQUETS JUNY          30,58 €  



TASHIA, TRACTAMENTS DE L'AIGUA 122506, 122415 1.361,87 € 

TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ,S .L. 1203464 106,96 € 

ESTACIÓ DE SERVEI BARS CAMPI, 
S.L. 

12100938 
32,56 € 

ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA JUNY 150,50 € 
JOSEP COMA I SOLÉ TREBALLS ARQUITECTE 2 T. 

427,50 € 
MONFISCAL S.L.P. TREBALLS GESTORIA 

621,15 € 

EADOP PUBLICACIÓ ANUNCI DOGC 180,00 € 

IMPREMTA I ARTS GRÀFIQUES 
OLIANA TALONARIS PISCINES 28,32 € 

RIBALTA I FILLS 397 - GIRATÒRIA RODES 424,80 € 

JORNET-LLOP-PASTOR POUM 9.440,00 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL JUNY 

30,00 € 

TOTAL 16.227,05 € 

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

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya i de la Caixa de 
Pensions són per un import de 35.670,77 €. 

- Que l’Escola de dins està acabada, ara estan arranjant la façana de fora. I, que 
demà l’arquitecte ja farà l’informe conforme està arranjada. 

- Que hi va haver una reunió a la presa del Pantà de Rialb amb el President de la 
Confederació que va convidar als Alcaldes del Pantà de Rialb per donar-se a 
conèixer, i per dir-los que el dilluns passat van pagar a la Diputació la totalitat de 
l’IBI que ens devien. També va parlar dels regs, i va dir que es farien aquesta 
legislatura. A més, comenta que el dia 31 de juliol col·locaran el pont metàl·lic 
aquí al Pont de Peramola per passar la canonada cap aquí. 

- Que a Cal Quadros volen demanar de posar una porta allà, i que ell voldria 
proposar de vendre’ls-hi el tros aquest que té uns 10 metres de fondària per un 
metre d’ample, ja que allò sempre serà un racó de brutícia si no està tancat. 

- Que continua el tema de la Sra. Ramona Sala i el Sr. Ramon Raichs que diuen 
que els hi falta 2.725 metres de terrenys per cultivar. Demana la paraula el Sr. 
Roca i pregunta si del cadastre nou o vell. L’alcalde Sr. Pallarès li respon que 
del nou. L’Alcalde Sr. Pallarès els voldria proposar de contractar al Sr. Joan 
Garriga per tal que compti el que tenen exactament. Demana la paraula el Sr. 



Roca i exposa que s’hauria d’anar a Agricultura. L’alcalde Sr. Pallarès li diu que 
els d’Agricultura diuen que ells ja van acabar la feina. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i diu que els masses comunes no estan ben fitades. 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta si les ha mogut algú. Reprèn la 
paraula l’Alcalde Sr. Pallarès i diu que si els hi sembla bé demanarà pressupost 
al Sr. Garriga, per tal que ens digui exactament el que tenen i si realment els hi 
falta metres, i en tornem a parlar. El Sr. Roca diu que també s’hauria de 
comprobar si les fites estan realment ben posades. 

 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta que hi ha un contenidor que fa 2 anys que 
està molt malament. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que avui l’han canviat. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta a veure de qui va ser la idea de posar gespa 
al Casino, ja que el mur de Ca l’Agna ja comença a cedir, i afegeix que aquestes 
coses a vegades són perilloses. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que la idea va ser dels 
del Casino, i que el mur se’l va anar a mirar amb el Joselito i que li va dir que allò feia 
almenys 20 anys que estava igual, i que la humitat és del desaigües de la Font, que 
deu està trencat. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació al tema de l’aigua opina 
que s’hi haurien de ficar ja, ja que passaran les vacances, arribaran al setembre i 
encara estaran igual, i a més diu que pensa que s’hauria de ficar el comptador 
Peramola-Bassella. A banda, comenta que l’altre dia va presentar una entrada 
demanant l’informe sobre si les obres estaven començades, i que se li ha contestat 
que les obres estan començades al punt treballs previs de l’obra que posa esbrossada 
per replanteig de l’escorça. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta per les senyals de la corba aquella, i 
l’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ja hi són. Reprèn la paraula el Sr. Roca  i diu que 
s’hauria de demanar d’esbrossar almenys la cruïlla al punt de la baixada de l’argila, ja 
que hi baixen molts cotxes. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que s’hauria de mirar com fos de tornar a accionar 
tot el tema de la bàscula, ja que per la pagesia és un tema primordial,  i que es pogués 
col·locar, més o menys, al centre del municipi. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta que la bàscula que hi ha al terreny de casa 
seva li fa nosa, i que si la traguessin demà li farien un favor. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
diu que ell no sap els tractes que fa fer ell en el seu moment, però que si això és el 
que vol que entri aquesta petició per escrit, o que proposi el que vol a l’Ajuntament. El 
Sr. Roca diu que ell el que ara vol és que la treguin.  L’Alcalde Sr. Pallarès comenta 
que es va demanar a Agricultura una subvenció per posar un altra bàscula, però que 
de moment no hi ha diners enlloc, i que una bàscula val uns 36.000 €. Demana la 



paraula el Sr. Roca i diu que ja tenen aquesta, que la treguin i la posin allà on vulguin. 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que només de canviar-la de lloc ja val molts diners. Reprèn 
la paraula el Sr. Roca i diu que si se’n compra un altra que se’n farà d’aquesta. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que posar-la a la venda, de la mateixa manera que 
aquesta que hi ha ara es va comprar al Gracio. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que es 
mirarà però que de moment està difícil per aconseguir subvencions tal i com estan les 
coses.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que al Camí de Castell-llebre hi 
ha algun pal bastant esbocinat, perquè algun cotxe hi ha picat o alguna cosa així. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que hi cauen roques, que l’any passat en van arranjar 
tres i que aquest any se’n de tornar a arranjar. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que a ell l’altre dia els de Cortiuda li van 
comentar si es podria posar senyals a la Carretera pel tema de què hi ha cotxes que 
corrent molt, i fan derrapades per allà, o avís de camí rural. L’Alcalde Sr. Pallarès diu 
que el senyal de 40 hi és. Reprèn la paraula l’Alcalde Sr. Pallarès i exposa que també 
han demanat un peó deu dies per arranjar l’església d’allà dalt. Reprèn la paraula el 
Sr. Angrill i pregunta si es pot demanar una subvenció per posar cartells de 
senyalització de les masies als camins. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que està 
demanat per totes les cases que falten, però que per senyalització dels camins no hi 
ha res. El Sr. Angrill diu que també s’hauria de demanar per la senyalització dels 
camins, més que res per la gent que va a peu. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que si no ho recorda malament en relació al tema 
de l’Escola, aquesta es va declarar per part d’algú amb estat de ruïna. L’Alcalde Sr. 
Pallarès explica que l’Ajuntament no ho va fer, sinó que va venir un Delegat 
d’Ensenyament a l’Escola, va dir que estava malament, que s’havia d’arranjar, i al cap 
d’una setmana va trucar al mestre i li va dir que marxessin de l’Escola, i que llavors es 
van posar aquí  baix a l’Ajuntament. Afegeix, que aquí a l’Ajuntament no va arribar cap 
document, que ara ja està arranjat, que el tècnic ens donarà un certificat conforme 
l’Escola està per poder-la ocupar, certificat que es presentarà a Ensenyament, i al 
setembre començaran altra vegada allà. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:28 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


