
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 6 DE FEBRER 
DE 2012 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2/2012 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  6 de febrer de 2012 
Hora d’inici: 21:00 hores  
Hora de fi: 22:15 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  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Fermí Tordesillas Casals  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
Josep Coma Solé, arquitecte municipal 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.-  APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA CAPELLA”. 
3.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA “MILLORAMENT 
DE LA PISTA DE CAN BOIX A CASTELL·LLEBRE”. 
4.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE SUBVENCIÓ. 
5.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPA L DE TAXI NÚM. 1 DE 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA, PER A UN VEHICLE DE FINS A NOU PLACES DE 
CAPACITAT, INCLOSA LA PERSONA QUE CONDUEIX, PER A L A PRESTACIÓ DELS 
SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ I INTERURBÀ DE VIATGERS. 
6.- LLICÈNCIES D’OBRES. 



6.1.- EXP. 22/2011: SR. JOSEP ANGRILL ESTEVE. 
6.2.- EXP. 26/2011: SR. FRANCESC GUALDO JUNYENT. 
6.3.- EXP. 2/2012: CAN BOIX HOTELS – RESTAURANT, SL . 
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
8.- FACTURES I PAGAMENTS. 
9.- INFORMES D’ALCALDIA. 
10.- 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.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA 
TITULADA “PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA CAPELLA”. ” 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords  
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 
 
1.-  APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta, que els va ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 2 de gener de 2012 (núm. 1/2012). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA CAPELLA”. 
 
Es proposa l'adjudicació del contracte per a l'execució de l'obra titulada 
“PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA CAPELLA”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de 
disset mil cinc-cents trenta-quatre euros amb vuitanta cèntims (17.534,80 €), IVA 18% 
inclòs. 
 
Per Decret de la presidència de la Diputació de Lleida número 4673, de 27 de 
desembre de 2011, es va atorgar a l’Ajuntament de Peramola la concessió d’una 
subvenció per import de 15.000 € per atendre les despeses de Pavimentació del 
Carrer de la Capella, expedient núm. 201102373. 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 



econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a 
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

RIBALTA I FILLS, S.A. 14.860,00 € + 2.674,80 € (18% d’IVA) = 17.534,80€ 
(IVA inclòs) 

 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si aquest preu és només 
l’aglomerat o inclou també la barana. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que la barana va 
a part, i que a més també si hauran de posar arbres. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si valdria la pena valorar una 
barana que no fos de fusta, i que ell diu ferro com podria ser un altra cosa. A banda, 
opina que tota aquella tirada de fusta potser carregarà molt. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
contesta que de ferro puja més diners, i que avui dia es posa fusta, ferro o acer 
inoxidable. Comenta que l’acer inoxidable se’n va molt de pressupost, i afegeix que 
barrejar fusta i ferro surt al mateix preu, i que el més barat, una fusta com la del 
Casino més o menys se’n va a 5.000 i pico euros. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que suposa que es qüestió 
de gustos, però que a ell tota de fusta no li agrada, que no la veu adequada per allà, i 
que no hi peguen rés de fusta en aquestes zones. L’alcalde li respon que és el que 
s’està posant a tot arreu, ja que no hi ha gaires alternatives, i exposa que el problema 
del ferro és el manteniment. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès per últim diu que de la barana encara no hi ha rés decidit. 
 
Debatut l’assumpte, i d'acord amb el que disposen l'article 95 i 122.3 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; l’article 72 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
el Ple Municipal per unanimitat dels membres presents ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DE LA CAPELLA”, amb un pressupost  de disset mil 
cinc-cents trenta-quatre euros amb vuitanta cèntims (17.534,80€), IVA 18% inclòs, a 
l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680, per un import de 17.534,80€ 
(IVA 18% inclòs), d’acord amb la seva oferta, amb el següent desglossament: 
 



 
, i un termini d’execució de dos (2) mesos a partir de la signatura del contracte. 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 17.534,80 € amb càrrec a la partida número 1/619 del 
pressupost de l'exercici 2012.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari. 
 
Quart.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
 
3.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“MILLORAMENT DE LA PISTA DE CAN BOIX A CASTELL·LLEB RE”. 
 
Es proposa l'adjudicació del contracte per a l'execució de l'obra titulada 
“MILLORAMENT DE LA PISTA DE CAN BOIX A CASTELL·LLEBRE”. 
  
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de vuit 
mil dos-cents seixanta euros (8.260,00 €), IVA 18% inclòs. 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a 
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

RIBALTA I FILLS, S.A. 7.000,00 € + 1.260,00 € (18% d’IVA) = 8.260,00€ (IVA inclòs) 

 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que aprofitant això li sembla 
bé que s’hagi fet com a millora el Camí de la Granja del BONJOSEP, però que ara 
que està arranjat potser se li hauria de recordar al BONJOSEP que els purins si no 

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

14.860,00 € 
 

(1) 

Tipus 
IVA 
(18 %) 
 

Import IVA    2.674,80 € (2) 

 Preu del contracte 17.534,80€ (1) + (2) 



està ben arreglat el desguàs de dalt acaben baixant pel Camí i el fan malbé. L’Alcalde 
li respon que aquell Camí no va només va a la Granja del BONJOSEP, que hi ha 
quatre o cinc veïns que se’n beneficien, i que el BONJOSEP fa uns anys va cedir un 
terreny per fer-lo. 
 
Debatut l’assumpte, i d'acord amb el que disposen l'article 95 i 122.3 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; l’article 72 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
el Ple Municipal per unanimitat dels membres presents ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“MILLORAMENT DE LA PISTA DE CAN BOIX A CASTELL·LLEBRE”, amb un 
pressupost  de vuit mil dos-cents seixanta euros (8.260,00 €), IVA 18% inclòs, a 
l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680, per un import de 8.260,00 € 
(IVA 18% inclòs), d’acord amb la seva oferta, amb el següent desglossament: 
 

 
, i un termini d’execució de dos (2) mesos a partir de la signatura del contracte. 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 8.260,00 € amb càrrec a la partida número 1/619 del 
pressupost de l'exercici 2012.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari. 
 
Quart.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
 
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.  21 de data 25 de gener 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 setembre, 
octubre, novembre, desembre i gener del curs 2011-2012.  
 

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

7.000,00 € 
 

(1) 

Tipus 
IVA 
(18 %) 
 

Import IVA 1.260,00 € (2) 

 Preu del contracte 8.260,00 € (1) + (2) 



La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.020,50 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 1.020,50 € 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 
setembre, octubre, novembre, desembre i gener del curs 2011-2012. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i als 
previstos en els apartats anteriors. 
 
 
5.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPA L DE TAXI NÚM. 1 DE 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA, PER A UN VEHICLE DE FINS A NOU PLACES 
DE CAPACITAT, INCLOSA LA PERSONA QUE CONDUEIX, PER A LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ I INTERURBÀ DE VIATG ERS. 
 
Atès que per acord del Ple de data 2 de gener de 2012 es va adjudicar 
provisionalment la llicència municipal de taxi número 1 de l’Ajuntament de Peramola, 
per un vehicle de fins a nou places de capacitat, inclosa la persona que condueix,  a 
l’empresa TEAM EMOTIONS, S.L. amb CIF B25329434, representada pel Sr. Antoni 
Mas Buchaca. 
 
Atès que el Sr. Antoni Mas Buchaca, en representació de l’empresa TEAM 
EMOTIONS, S.L., en data 1 de febrer de 2012 (R.E. núm. 28), ha presentat a la 
secretaria municipal: 
 

- la documentació exigida a la clàusula segona del plec de clàusules. 
     
- la documentació que identifica el vehicle que s’afectarà al servei; el permís de 
circulació i la fitxa tècnica d’inspecció del vehicle en què consta que es troba 
vigent el reconeixement periòdic legal i l’alta de l’IAE. 

 
Atès que el Servei Territorial de Transports a Lleida per a la concessió d’una 
autorització de transport de la sèrie VT sol·licita la llicència municipal de taxi definitiva . 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer .- Adjudicar definitivament la llicència municipal de taxi número 1 de 
l’Ajuntament de Peramola, per un vehicle de fins a nou places de capacitat, inclosa la 
persona que condueix,  a l’empresa TEAM EMOTIONS, S.L. amb CIF B25329434, 
representada pel Sr. Antoni Mas Buchaca. 
 
Segon .- Fer constar que les dades del vehicle acreditades documentalment pel Sr. 
Antoni Mas Buchaca en representació de l’empresa TEAM EMOTIONS, S.L per a 
l’atorgament d’aquesta llicència, són les següents: 
 



Número d’identificació: WDF63970313561340 
Classificació del vehicle: MERF217G 
Marca: MERCEDES -BENZ 
Tipus: 639 
Variant: ZKCHM 
Denominació comercial: 115 CDI 
Matrícula: 9200GTJ 

 
Tercer .-  Notificar l’adjudicació definitiva a l’adjudicatari i al Servei Territorial de 
Transports a Lleida. 
 
 
6.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
6.1.- EXP. 22/2011: SR. JOSEP ANGRILL ESTEVE. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Angrill Esteve (R.E. núm. 458 de data 14 
d’octubre de 2011), per tal d'obtenir llicència municipal per a l’actuació “Portada línia 
elèctrica a magatzem agrícola”, a la parcel·la 19 del polígon 506 de Peramola, 
(Expedient núm. 22/2011).  
 
Atès l’informe tècnic de data 1 de febrer de 2012 subscrit per l’Arquitecte municipal 
que la informa favorablement. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària de la Corporació, de data 1 de febrer de 
2012. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Josep Angrill Esteve, llicència municipal d'obres per a 
l’actuació “Portada línia elèctrica a magatzem agrícola”, a la parcel·la 19 del polígon 
506 de Peramola (Expedient núm. 22/2011)”, segons instància i pressupost  
presentats.   
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 181 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
- Aquesta llicència és de caire municipal, i no eximeix de la necessitat de sol·licitar altres 
permisos, ja siguin a altres administracions o a particulars, en cas que sigui necessari. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 



 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació tributs corresponents a la llicència segons ordenança,  
l’import dels quals és de 60 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 

 
6.2.- EXP. 26/2011: SR. FRANCESC GUALDO JUNYENT. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Francesc Gualdo Junyent (R.E. núm. 546 de data 
23 de desembre de 2011), per tal d'obtenir llicència municipal per a l’actuació 
“Construcció de 4 murets de contenció i d’un cobert d’eines”, a la parcel·la 297 del 
polígon 6 de Peramola, (Expedient núm. 26/2011).  
 
Atès l’informe tècnic de data 25 gener de 2012 subscrit per l’Arquitecte municipal que 
la informa favorablement. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària de la Corporació, de data 1 de febrer de 
2012. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Francesc Gualdo Junyent, llicència municipal d'obres per a 
l’actuació “Construcció de 4 murets de contenció i d’un cobert d’eines”, a la parcel·la 
297 del polígon 6 de Peramola, (Expedient núm. 26/2011)”, segons instància, plànols i 
pressupost  presentats.   
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 181 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 



- Aquesta llicència és de caire municipal, i no eximeix de la necessitat de sol·licitar altres 
permisos, ja siguin a altres administracions o a particulars, en cas que sigui necessari. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació tributs corresponents a la llicència segons ordenança,  
l’import dels quals és de 146,04 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens l’Alcalde – President Sr. Pallarès i 
presideix la Sra. Espluga. 
 
 
6.3.- EXP. 2/2012: CAN BOIX HOTELS – RESTAURANT, SL . 
 
Vista la instància  de data 25 de gener de 2012 (R.E. núm. 18 de data 25/01/2012) 
subscrita pel Joan Pallarès i Oliva, en nom i representació de la societat CAN BOIX 
HOTELS RESTAURANT,SL, relativa a la sol·licitud de llicència d’obres per a la 
Construcció de galliner per a animals de corral, a Can Boix,  d’aquest municipi 
(Expedient núm. 2/2011). 
 
Atès l’informe tècnic de data 1 de febrer 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 1 de febrer de 2012.  
 
La presidenta, Sra. Espluga, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la societat CAN BOIX HOTELS RESTAURANT,S.L. llicència 
d’obres per  a la Construcció de galliner per a animals de corral, a Can Boix d’aquest 
municipi (Expedient núm. 2/2012), d’acord amb la memòria valorada signada per 
l’arquitecte Carles Pubill Pociello, de data gener 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 175,63 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de la presidència i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents  
aprova la proposta de la presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte l’Alcalde-President 
Sr. Pallarès. 
 
 
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 



A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 1 a 4 de l’any 2012 
que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 1/2012, de data 16 de gener de 2012, de sol·licitud de 

subvenció a la Diputació de Lleida. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 2/2012, de data 18 de gener de 2012, en relació a una 

sol·licitud de llicència de primera ocupació, expedient, 1/2012) 
- Decret de l’Alcaldia núm. 3/2012, de data 25 de gener de 2012, d’assabentat de 

realització d’acampades per part de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i 
Casting. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 4/2012, de data 2 de febrer de 2012, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 6 de febrer de 2012. 

 
 
8.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que la despesa dels 75 € del 
beure de Santa Llúcia que no li sembla adequat, ja que creu que no s’ha de pagar 
aperitius o el que sigui per l’Ajuntament per què li donen una subvenció. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que cadascú té la seva manera de fer, i que a ell li sembla que una 
despesa de 75 € per una inauguració és el mínim, i que si no li sembla bé que voti en 
contra. A continuació, l’Alcalde Sr. Pallarès li pregunta si l’aprova o no i el Sr. Francesc 
Lopez Bach li respon que sí que ell només li comenta que ell creu que no és adequat, i 
ja està. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i li diu que ell només volia comentar ja que el Sr. 
Francesc Lopez Bach ha dit això que el mateix no és queixa ni del Sopar de Reis, ni 
del demés, que només és queixa de Santa Llúcia i que sembla que va contra els de 
baix. El Sr. Francesc Lopez Bach li contesta que no s’equivoqui, que si s’hagués fet 
l’aperitiu aquí a Peramola diria el mateix, i que no és perquè s’hagi fet l’aperitiu a 
Santa Llúcia. El Sr. Puig li diu que si s’hagués fet aquí que ja no hauria obert la boca. 
El Sr. Francesc Lopez Bach diu que si ell creu això, que pensi el que vulgui, però que 
ell només ha dit que no li sembla adequat. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que aquí al municipi es va fer un altre aperitiu que va 
pagar l’Ajuntament de Peramola quan es van donar les escriptures de la concentració 
parcel·lària  i que ell pensa que també era una cosa important pel municipi. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 
209, 217, 68147, 1190, 23969, 
23970, 19068, 26233, 43888, 
43889, 27956, 2386316058 

2.645,43 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 329501, 309490, 309488, 309489 234,83 € 

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 894277 22,08 € 



CORREUS TIQUETS GENER 24,55 € 
SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 1202626 -41,58 € 

ESTACIÓ SERVEI OLIANA - BARS 
CAMPI, S.L. 12100039 38,19 € 

E.A.D.O.P. PUBLICACIÓ ANUNCI 305576 86,03 € 

JOSEP COMA I SOLÉ 4RT TRIMESTRE 2011 

448,05 € 
PERE VILAGINÉS SALA - RAVI 2610 247,69 € 
CASINO - FRANCISCA MUÑOZ DESEMBRE-GENER 855,00 € 
FONDA LA MASIA - NÚRIA GUÀRDIA 3303 i 3304 3.570,69 € 
ASSOCIACIÓ CATALANA MUNICIPIS QUOTA 2012 151,00 € 
LOCALRET QUOTA 2012 100,00 € 
ABS INFORMÀTICA MANTENIMENT 2012 3.193,56 € 
CAL BOIXET - JOSEFA 
TORRESCASSANA FRES 2010 i 2011 731,80 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL GENER 

30,00 € 

 TOTAL 12.337,32 € 

 
 
9.- 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 11.890,03€. 

- Que ens ha arribat la resolució per la qual se’ns ha concedit 5.775,92€ per 
arranjar 6,8 Km de vials aptes per l’extinció d’incendis dins els ajuts a la gestió 
forestal sostenible. Que no ens han subvencionat un camí de 3,2 Km perquè 
l’enginyera l’ha informat desfavorablement, i que l’enginyera vindrà el dimecres 
vinent per parlar-ne. Informa, a més, que abans amb aquests ajuts es  
subvencionaven l’IVA i el Benefici Industrial, i ara això no es subvenciona, per 
tant, l’Ajuntament haurà de pagar amb fons propis el 24% de l’obra.  

- Que la Diputació de Lleida ens ha aprovat un ajut per import de 8.031,65 € per 
l’adquisició d’equipament per als consultoris locals de Peramola i de Tragó. Ara 
s’ha de fer la compra, i s’està gestionant aquest tema.   

- Que es va fer una reunió pel reg el dijous passat aquí. Bàsicament es va quedar 
que tant el President dels regants com els dos Alcaldes faríem una apretada 
forta tant a la Generalitat com a la Confederació, i que si no desprès farien un 
manifest si no contesten. I que en principi tenen un altra reunió per parlar 
d’aquest tema el dia 15. 

- Que s’ha canviat de lloc el contenidor del rebuig, aquell que hi havia aquí a la 
granja del Fernando, i s’ha posat a la massa comuna de l’escorxador, però que 



s’ha de tancar encara, i que quan pugem hi posarem una tanca. 
- Que un centre de Tàrrega ha demanat per fer colònies aquest estiu durant un 

mes a Peramola, per uns 80 nens que es van canviant cada setmana, i que ens 
demanen un terreny ja sigui de l’Ajuntament o d’un privat i demanen que quan 
haurien de pagar. També demanen que com més a prop estiguin del riu millor, i 
diuen que la piscina municipal no la faran servir, i que si un dia puntual hi van 
pagaran l’entrada. En principi, ells només comprarien el pa a Peramola, perquè 
tota la resta s’ho porten. Que si els hi sembla bé ell els hi oferiria el camp de 
futbol. I, que pujaran un dia d’aquests per parlar del tema. 

- Que la Sra. Carme Fornés de Cal Quimet ha sol·licitat un permís d’obres per fer 
dues façanes de Cal Mestret de Peramola,  i que ara demana a l’Ajuntament de 
Peramola un ajut per refer les escales que fan de Carrer i també les dos 
façanes de les escales. 

- Que l’Antonio està de baixa perquè el van operar. 
- Que el Juan definitivament ha acabat lo de Cal Maginet, ara no perd aigua per 

enlloc. 
- Que en relació al tema del Centre Cívic, va venir un enginyer tècnic que va dir 

que en una caldera hi faltava gas, però no va fer rés. Amb el Ravi es va posar 
gas i en principi va funcionar. Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que el 
divendres passat no funcionava, sortia l’aire fred. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que 
com que hi ha la fiança s’està mirant per executar-la. 

- Que queden pendents el tema del Planejament i el tema de l’aigua. Pel que fa al 
planejament dijous ha d’anar a Barcelona. I, pel que fa al tema de l’aigua s’ha 
fet un estudi de costos, i que aquí està per si algú el vol mirar.    

 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta en relació al tema de les 
masses comunes que quan es tinguin les escriptures s’haurien d’anar a fitar perquè 
estan mal fitades. S’haurien de fitar segons les coordenades que figuren en les 
escriptures. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que encara no tenim les escriptures aquí. 
El Sr. Francesc Lopez Bach li diu que només demanar-les i que les tindrem. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que estan demanades però que no estan fetes encara.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta pel tema de la dona per 
saber les cases que va. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que desprès a l’acabar el Ple li 
donaran una còpia del planning. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i exposa que el Moratà ha posat un tub que desemboca 
a la corba de Nuncarga, i que s’hauria d’arranjar perquè sinó obrirà el Camí. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el Llarguet de Nuncarga li ha dit que si per tota 
l’aigua que baixa per la Carretera si es podria fer alguna cosa com la que es va fer a 
Tragó al davant de Ca la Gertrudis. Demana la paraula el Sr. Puig i pregunta a veure 
allà on fora fet. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que allà s’hauria de fer del cobert de la 
pujada fins anar a la reixa de la pujada. El Sr. Puig diu que del trencant de Cal 



Llarguet fins al trencant de casa seva, i també de la corba del Maginet fins al voltant 
de la seva granja és pels llocs que baixa tota l’aigua i que fent-hi una bona revora s’hi 
pot conèixer molt. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que s’ho han d’anar a mirar. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès també diu que li van demanar els de Cal Pereboix que tenen 
aquelles escales molt altes i que li van demanar a veure si allà podríem fer una 
pendent per arribar a casa seva, i que ell els hi va dir que ja s’ho mirarien. El Sr. Puig 
diu que també es pot passar per l’altre costat, ja que allà hi ha tres cases. L’Alcalde 
Sr. Pallarès diu que al mateix temps allà si hauria de posar una barana al mig. 
 
Demana la paraula el Sr. Bonet i pregunta a veure què de l’Escola. L’Alcalde Sr. 
Pallarès diu que no ha dit rés perquè no hi ha rés de nou. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta respecte a lo de la llum 
d’allà. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ja ho té en compte.  
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta lo de la bàscula que no funciona, i a banda 
diu que a l’escorxador hi ha un tub gelat, i que s’hauria d’arranjar. L’alcalde Sr. 
Pallarès li respon que s’haurà d’esperar que passi el fred per arranjar-ho, i que de 
moment li dirà al Joan que s’ho miri. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que ja van anar buscar la pala de treure neu. I, que a Oliana 
hi ha 8.000 quilos de sal, que ens va donar la Diputació, per repartir entre els 
municipis d’Oliana, Bassella i Peramola. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:15 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
 
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


