
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 17 DE 
SETEMBRE DE 2012 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  8/2012 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  17 de setembre de 2012 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora de fi: 23:01 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: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS. 
4.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011. 
5.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
5.1.- EXP. 9/2009: PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA URBANÍS TICA – SRA. TERESINA 
MAIDEU PUIG. 
5.2.- EXP. 13/2012: SRA. MONTSERRAT CALL ORRIT. CAR RER MAJOR, 21 -PERAMOLA. 
5.3.- EXP. 19/2012: SRA. CARMEN ARMENGOL COSTA. CAR RER MAJOR, 41 – 
PERAMOLA.  
5.4.- EXP. 20/2012: SRA. IMMA ZAMORA BONET. CARRER ESGLÉSIA,13 – PERAMOLA.  



6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
7.- FACTURES I PAGAMENTS. 
8.- INFORMES D’ALCALDIA. 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. José Roca Sala s’incorpora a la sessió al començar el punt de l’ordre del 
dia següent: “3.- MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS.” 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
En primer lloc, l’alcalde Sr. Pallarès manifesta el condol de tota la Corporació a la 
secretària Sra. Solsona per la mort de la seva mare. 
 
Acte seguit, 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 3 
de setembre de 2012. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 17 de 
setembre de 2012. 
   
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. 
 
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 9 de juliol de 2012 (núm. 7/2012). 
 
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. José Roca Sala. 
 



 
3.- MANIFEST DE DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS. 
 
Atès que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 
de Catalunya ha encarregat a un comitè d’experts l’assessorament a la Comissió 
que ha d’elaborar els projecte de Llei de governs locals i d’hisendes locals; 
 
Atès que és voluntat del Departament de Governació que la Llei doni resposta a les 
necessitats del món local català i que aconsegueixi la màxima eficiència amb la 
mínima burocràcia, desplegant al màxim el marc competencial que estableix 
l’Estatut; 
 
Atès que el Govern de la Generalitat treballa amb la voluntat que la futura Llei de 
governs locals reguli les funcions de les administracions locals, i aposta pel rigor en 
la definició del model d’administracions catalanes minimitzant-lo al màxim i 
finançant-lo correctament; 
 
Atès que és voluntat també del Departament de Governació que la Llei compti amb 
el màxim consens territorial; 
 
Atesos els diferents posicionaments i informacions aparegudes darrerament que 
intenten un model d’assignació competencial que no és propi al nostre país, basat 
en l’assignació de serveis a les Diputacions provincials; 
 
I atesa la inquietud dels consells comarcals de la demarcació de Lleida i l’Alt 
Pirineu pel que fa a les informacions recents aparegudes als mitjans de 
comunicació, les quals posen en dubte l’actual configuració i transcendència 
política dels consells comarcals i proposen substituir les estructures actuals per 
consells d’alcaldes, que actuarien simplement com a gestors, mancomunant els 
serveis a prestar als ajuntaments; 
 
És per tot això que l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord:  
 
1. Defensar el paper consolidat dels consells comarcals de les terres de Lleida 
després de prop de 25 anys d’existència, perquè presten serveis de qualitat, de 
proximitat i amb eficiència als municipis i a la ciutadania. 
 
2. Remarcar que Catalunya està composta per 947 municipis, que ocupen un total 
de 32.000 km2 de territori; més de la meitat d’aquests municipis tenen menys de 
1.000 habitants mentre que un total de 347 en tenen menys de 500. El 80% de la 
població es concentra en menys del 15% del territori. La prestació de serveis a 
dues terceres parts del territori fa imprescindible que existeixi una administració 
supramunicipal que garanteixi un equilibri territorial al país. 
 
3. Fer ressaltar que les terres de Lleida, amb una extensió de 12.271 km2, estan 
compostes per 231 municipis i tenen 439.253 habitants. És la demarcació menys 



poblada de Catalunya. La dispersió de la població amb el seu caràcter disseminat i 
el fet que la majoria de municipis no arriben als 500 habitants demostren la 
necessitat d’una institució com el Consell Comarcal. 
 
4. Reivindicar el paper històric i present de les comarques i dels consells comarcals 
com a divisió territorial i organització pròpia de Catalunya, genuïnament catalana, i 
com a nivell i instrument més adient per fer efectius els principis estatutaris de 
diferenciació, subsidiarietat i eficiència. 
 
5. Preservar l’actual configuració de municipis i ajuntaments a Catalunya, els quals 
disposen d’una identitat pròpia i són ferms defensors del territori. 
 
6. Considerar els consells comarcals com a organismes supramunicipals totalment 
necessaris per a la sostenibilitat econòmica i que serveixen d’estímul per a la 
cooperació entre ajuntaments i per generar polítiques adreçades als municipis de 
la comarca; presten un servei proper i professional a tots els habitants i 
disminueixen costos als ajuntaments, sobretot els més petits, optimitzant els 
recursos disponibles. 
 
7. La necessitat de prestació de serveis a la ciutadania més eficients 
econòmicament comporta, en molts casos, per la seva magnitud d’implantació i 
sosteniment la necessitat d’existència d’ens territorials com són els Consells 
Comarcals. En cas de desaparició comportaria el sorgiment de d’altres ens per 
aconseguir aquests objectius i, probablement, amb el mateix àmbit territorial. 
 
8. Reclamar que els consells comarcals continuïn treballant amb una direcció 
política i a partir d’un full de ruta marcat pel model de comarca que cada territori 
defineixi, traçant les línies estratègiques per al seu desenvolupament rural, 
econòmic, cultural i social. Alhora que segueixin prestant serveis de cooperació 
especialitzada. 
 
9. Reconèixer i manifestar la millor posició de les comarques i consells comarcals, 
front les províncies i diputacions provincials, per la seva dimensió més idònia, la 
seva proximitat al territori i al ciutadà i les seves possibilitats d’increment de 
l’eficiència, establint l’assignació competencial corresponent. 
 
10. Sol·licitar que la Comissió encarregada de l’elaboració dels documents 
preparatoris que faciliten al Govern la redacció del projecte de Llei de governs 
locals i d’hisendes locals tingui en compte aquestes demandes a fi i efecte de 
sumar el màxim consens territorial. 
 
11. Traslladar aquest manifest a l’ACM, la FMC i la FEMP, a la Diputació de 
Lleida, al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a les delegacions del Govern a Lleida i a 
l’Alt Pirineu, als portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 



A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i comenta que li sembla bé defensar els Consells Comarcals, i 
que creu que són necessaris pel territori, però que tal i com estan estructurats ara no 
són eficients, ja que es perden molts diners per aquí, creu que haurien de tenir unes 
altres estructures i unes altres funcions que realment donessin el servei que han de 
donar als municipis.  
 
No prenent ningú més la paraula es procedeix a la votació. El Ple per 6 vots a favor i 1 
en contra, del Sr. Francesc Lopez Bach, aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics 
termes als que ha estat formulada. 
 
 
4.- APROVACIÓ SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen en 
data 25 de juliol de 2012. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 107 de 4 d’agost de 2012, pel període reglamentari, no se’n varen 
formular reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració 
local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Peramola, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer .- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2011, integrats pels següents estats bàsics: 
 
BALANÇ DE SITUACIÓ: 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material ............................................................................    601.209,25 € 
Immobilitzat immaterial .......................................................................      -50.191,91 € 
Inversió en infrastructura i bens d’us general  .................................... 1.798.513,71 € 
Existències ............................................................................................             0,00 €       
Deutors .................................................................................................   205.057,32 € 
Tresoreria .............................................................................................     15.616,87 € 
Inversions financeres temporals.............................................................            0,00 €     
Ajustos per periodificació.......................................................................             0,00 € 
 
TOTAL ACTIU ....................................................................................  2.570.205,24 € 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves ..............................................................................   528.680,03 € 
Resultats d’exercicis anteriors.............................................................. 1.707.410,76 € 



Provisions .............................................................................................              0,00 €      
Deutes a llarg termini ...........................................................................               0,00 € 
Deutes a curt termini ............................................................................    243.724,00 € 
Ajustos per  periodificació ....................................................................               0,00 €      
Benefici de l’exercici ............................................................................      90.390,45 € 
 
TOTAL PASSIU ..................................................................................   2.570.205,24 € 
 
COMPTE DE RESULTATS: 
 
Vendes i ingressos ................................................................................   397.921,93 €      
Despeses explotació .............................................................................    307.531,48 € 
              
Resultats de l’exercici ...........................................................................      90.390,45 €     
 
ESTAT DE DESPESES EXERCICI EN CURS: 
 
Pressupost inicial de despeses:........................... 547.178,59 € 
Modificacions de despeses:....................................         0,00 € 
Pressupost definitiu de despeses:.......................  547.178,59 € 
Obligacions reconegudes:...................................  388.004,57 € 
Despeses pagades:.............................................. 235.881,38 € 
Obligacions pendents de pagament: ....................152.123,19 € 
 
ESTAT DE DESPESES D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Obligacions reconegudes netes ........................................................... 268.927,92 €     
Pagaments ordenats ............................................................................. 177.211,63 € 
Obligacions pendents d’ordenar el pagament ......................................   91.716,29 € 
Pagaments realitzats ............................................................................. 177.211,63 € 
 
ESTAT  D’INGRESSOS EXERCICI EN CURS: 
 
Pressupost inicial d’ingressos: .............................   547.178,59 € 
Modificacions d’ingressos: ...................................              0,00 € 
Pressupost definitiu d’ingressos:..........................    547.178,59 € 
Drets reconeguts:.................................................    397.921,93 € 
Recaptació neta: ..................................................   235.347,91 € 
Drets pendents de cobrament:...............................  162.574,02 € 
 
ESTAT D’INGRESSOS D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Drets reconeguts.................................................................................  222.637,46 €           
Drets anul·lats ....................................................................................              0,52 €        
Drets reconeguts nets ......................................................................... 222.636,94 €          
Drets de recaptació ............................................................................  179.117,07 €      
Baixes per insolvència i altres ...........................................................              0,00 €          
Total de liquidacions cancel·lades ........................................................          0,00 €        
Drets reconeguts pendents nets ..........................................................  43.519,87 €    
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 
Drets reconeguts nets.....................................................................  397.921,93 € 



Obligacions reconegudes netes ..................................................... 388.004,57 € 
Resultat pressupostari .....................................................................    9.917,36 € 
Ajustaments positius: .......................................................................           0,00 € 
Ajustaments negatius:.......................................................................           0,00 € 
Despeses finançades amb romanent de tresoreria..........................           0,00 € 
Resultat  pressupostari ajustat .........................................................    9.917,36 € 
 
ESTAT TRESORERIA: 
 
1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris .................    460.290,60 € 
2.- Existències finals .........................................................................      15.616,87 € 
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris ................    458.816,10 € 
4.- Existències inicials .......................................................................     17.091,37 € 
 
ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
1.- Deutors pendents de cobrar a final exercici ...................................   207.856,71 €   
2.- Creditors pendents de pagar a final exercici ..................................   242.926,40 € 
3.- Fons líquids tresoreria a final exercici ............................................     15.616,87 € 
4.- Saldos de dubtós cobrament............................................................      3.596,99 €       
5.- Romanent tresoreria despeses generals .........................................   -23.049,81 € 

 
Segon.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
5.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
5.1.- EXP. 9/2009: PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA URBANÍS TICA – SRA. 
TERESINA MAIDEU PUIG. 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Teresina Maideu Puig (R.E. núm. 223 de data 6 
d’agost de 2012) sol·licitant pròrroga de llicència d’obres (expedient núm. 9/2009). 
 
Donat que en l’acord d’atorgament de la llicència urbanística, abans esmentada, es 
van fixar els terminis pel seu inici i final, i que són un any per iniciar les obres i de tres 
per acabar-les. 
 
Donat el que es disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, pel que fa a les pròrrogues. 
 
Donat que els  titulars d'una llicència urbanística tenen, per virtut de la llei, dret a 
obtenir una pròrroga tant del termini de començament com del termini d'acabament de 
les obres, i l'obtenen, per la meitat del termini de què es tracti, si la sol·liciten d'una 
manera justificada.  
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Atorgar a la Sra. TERESINA MAIDEU PUIG una pròrroga de 18 mesos (un 
any i mig) per acabar les obres, d'acord amb la documentació tècnica aportada en 



l’expedient 9/2009, finalitzant aquest termini el dia 30 de gener de 20 14. 
 
Segon .- Notificar la present resolució a l’interessada. 
 
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. 
 
 
5.2.- EXP. 13/2012: SRA. MONTSERRAT CALL ORRIT. CAR RER MAJOR, 21 -
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Montserrat Call Orrit (R.E. núm. 215 de data 
31/07/2012), per Arranjament de teulada, a l’immoble ubicat al Carrer Major, núm. 21, 
del municipi de Peramola (Expedient núm. 13/2012). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 12 de setembre 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 12 de setembre 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 a la Sra. Montserrat Call Orrit llicència d’obres per a Arranjament 
de teulada, a l’immoble ubicat al Carrer Major, núm. 21, del municipi de Peramola, 
segons instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 13/2012). 
 
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 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà a la paralització de 
les obres.   
 
- 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 10,25 €. 
 
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. 
 
 
5.3.- EXP. 19/2012: SRA. CARMEN ARMENGOL COSTA. CAR RER MAJOR, 41 – 
PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. Carmen Armengol Costa, de data 3 de 
setembre de 2012 (R.E. núm. 237 de data 3/09/2012), per Arrebossar parcialment 
façana d’habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Major, núm. 41, del municipi de 
Peramola (Expedient núm. 19/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data  12 de setembre 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 12 de setembre 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 a la Sra. Carmen Armengol Costa llicència d’obres per a 
Arrebossar parcialment façana d’habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Major, núm. 
41, del municipi de Peramola, segons instància i pressupost  presentats (Expedient 
núm. 19/2012). 
 
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 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà a la paralització de 
les obres.   
 
- 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. 
 
 
5.4.- EXP. 20/2012: SRA. IMMA ZAMORA BONET. CARRER ESGLÉSIA,13 – 
PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. Imma Zamora Bonet, de data 5 de setembre 
de 2012 (R.E. núm. 243 de data 5/09/2012), per a la Redistribució interior edifici entre 
mitgeres, a l’edifici ubicat al Carrer Església, núm. 13, del municipi de Peramola 
(Expedient núm. 20/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 12 de setembre 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 12 de setembre de 
2012.  
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Imma Zamora Bonet llicència d’obres per a la 
Redistribució interior edifici entre mitgeres, a l’edifici ubicat al Carrer Església, núm. 
13, del municipi de Peramola (Expedient núm. 20/2012), d’acord amb el projecte 
signat  per l’arquitecte Carles Pubill Pociello, de data juliol de 2012 i visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb el número 2012500693, de data 2 d’agost 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 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 



contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà a la paralització de 
les obres.   
 
- 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 1.116,46 €. 
 
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. 
 
 
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 37 a 43 de l’any 
2012 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 37/2012, de data 11 de juliol de 2012, d’aprovació del 

Pla Local de Joventut 2012-2015. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 38/2012, de data 18 de juliol de 2012, de sol·licitud de 

subvenció a l’Institut Català de les Dones. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 39/2012, de data 18 de juliol de 2012, d’aprovació de la 

despesa i de tramesa de la justificació en relació a l’actuació Millora vials aptes 
vehicles d’extinció d’incendis. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 40/2012, de data 18 de juliol de 2012, d’aprovació del 
projecte Programa jove Peramola 2012 i de sol·licitud de subvenció a la Direcció 
General de Joventut. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 41/2012, de data 24 de juliol de 2012, d’adhesió al 
Conveni per al Servei d’Assessoria jurídica als Ajuntaments i al Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 42/2012, de data 5 de setembre de 2012, pel qual es 
resol incloure en l’ordre del dia de la propera sessió plenària l’aprovació, si escau, 
del Compte General exercici 2011.  

- Decret de l’Alcaldia núm. 43/2012, de data 12 de setembre de 2012, de 



convocatòria de Ple ordinari pel dia 17 de setembre de 2012. 
 
 
7.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat, els pagaments i les factures següents: 
 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 

157073, 157101, 784906, 784905, 
157853, 180138, 074644, 184384, 
184385, 184365, 198849, 138988, 
139105, 967790, 867791, 222153, 
323425, 251183, 235849, 051361, 
299553, 248730, 248731, 246147, 
246144, 000272, 246189, 100925, 
269611, 269604, 269738, 347780 

6.562,10 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. JULIOL I AGOST 448,47 € 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA MÒBIL ASCENSOR JULIOL I 
AGOST 43,02 € 

CORREUS TIQUETS JULIOL I AGOST          
35,62 €  

RIBALTA I FILLS 552, 554, 568, 805, 862        
586,46 €  

ILERSAP - SERVEI ANÀLISI EL PLÀ ANALÍTIQUES PISCINES        
119,65 €  

LAICCONA, S.L. ANALÍTIQUES AIGUA CONSUM        
281,34 €  

PERE VILAGINÉS SALA - ELÈCTRICA 
RAVI 

MATERIALS I TREBALLS          
121,17 €  

FERRETERIA CAPELL MATERIALS I PINTURA        
480,66 €  

TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ,S .L. 1204185, 1204931 304,29 € 

ESTACIÓ DE SERVEI BARS CAMPI, S.L. 12101122, 21201242, 
21201297 93,98 € 

TASHIA, TRACTAMENTS DE L'AIGUA CLOR I REPARACIONS 2.455,10 € 
PELLICER INFORMÀTICA 1691 4,08 € 
TÜV RHEINLAND IBÉRICA INSPECTION INSTAL·LACIÓ FESTA MAJOR 60,16 € 
FONDA LA MASIA 3421, 3422 

2.192,83 € 
MªÀNGELS VILADRICH  COPES FESTA MAJOR 

66,20 € 

ANTONI COLL I TOMÀS MATERIALS I TREBALLS 409,59 € 

CALEFACCIONS MARTÍ PINTURA I MATERIALS 251,21 € 



CALEFACCIONS MARTÍ MATERIALS FESTA MAJOR 70,27 € 

CARLES ESPUÑES CASAS TREBALLS AJUTS 
FORESTALS 206,00 € 

FUSTERIA ESTEVE FS/88 I FN/41 998,62 € 

CREU ROJA - ALT URGELL AMBULÀNCIA FESTA MAJOR 142,59 € 

MIHAIL GROSU NETEJA F.M. TRAGÓ I 
PERAMOLA 635,50 € 

ANNA BELÉN CARBALLEDO HORES NETEJA COL·LEGI 105,00 € 

ANA GRADOS NETEJA JULIOL I AGOST 346,50 € 

JOSEP BONET KM - LLEIDA 52,65 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL JULIOL I AGOST 

60,00 € 

TOTAL= 17.133,06 € 

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

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya i de la Caixa de 
Pensions són per un import de 12.352,16 €. 

- Que el Sr. Joan Bullich ha agafat la baixa perquè l’han d’operar de l’hèrnia. 
- Que hi ha dos obres que s’haurien de fer bastant urgents. Una seria la Font de 

Tragó que s’ha trencat la plataforma que hi havia perquè ha cedit el terreny. I, 
l’altra és que s’hauria de fer una recollida d’aigües aquí dalt a la riola, perquè 
quan fa una tronada d’aquestes d’estiu baixa l’aigua per tot arreu, entra l’aigua a 
les cases de l’Av. Roser Roca, com també a les d’aquí baix,  perquè allà hi ha 
un tub que deu estar ple, i a més a més és petit, i de dalt no nomès baixa aigua 
sinó que també baixa molta pedra, i llavors queda tot enrunat. Voldria fer una 
arqueta gran a dalt de tot, posar un tub de cent, i demanar permís per passar 
pel tros de la casa de pedra, del Paiall, i baixar fins a baix al torrent. Demana la 
paraula el Sr. Roca i diu si seria posar un col·lector. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
respon que sí que seria posar un col·lector nou. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach, i comenta que també seria bó, per tal de donar servei al 
Jepo i al Borda, conectar un tub allà dalt al roure del Paiall. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li diu que ja fa anys que s’en parla i que seria qüestió de fer baixar un 
tub pel Camí.  

- Que han enviat l’acta de la reunió del reg, i que s’hauria d’imprimir per signar-la. 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que bàsicament és la reunió que es va parlar del 15% 



que hauran de fer els pagesos. I, que va parlar amb el Director General i sembla 
ser que aquesta tardor ho licitaran. 

- Que a la planta baixa d’aquí a l’Ajuntament, on hi havia l’escola, ara hi ha el 
menjador escolar, i també s’aprofitarà aquesta sala per les tardes a l’hivern, 
quan estigui tancat el Casino, perquè la gent gran pugui estar-hi. 

- Que aquest any de moment hi ha 19 nens a l’Escola. I, que fins ara s’havia 
donat una subvenció a l’AMPA pel servei de menjador, i que ell ara volia fer una 
proposta que seria la de contractar alguna persona per dos hores al dia, per tal 
d’estar ben coberts, però encara no s’ha fet res. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i pregunta si com a personal de l’Ajuntament. L’Alcalde li 
respon que sí que com a personal de l’Ajuntament. Reprén la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i pregunta si com a personal de l’Ajuntament si retallen 
més, si també se li retallarà. Demana la paraula la Sra. Solsona i respon que el 
que primer que s’ha de mirar és si la contractació és possible des de 
l’Ajuntament, i que pel que fa a les retallades si és que en surten més és evident 
que seran per tots els treballadors igual. Demana la paraula el Sr. Roca i 
pregunta si la persona que portava el menjador el curs passat està liquidada. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que des de l’Ajuntament es va liquidar al pagar la 
subvenció a l’AMPA, i que a la persona l’havia de pagar l’AMPA. 

- Que aquesta setmana va venir el Sr. Marino Torres d’Agricultura per veure si es 
podien arranjar els camins que estan més malmesos de la Concentració, va 
estar mirant tots els camins, i ara farà un projecte que entregarà al Director 
General, i ja diran una cosa o altra. Bàsicament eren el Camí dels Tossals, les 
cunetes de bastants llocs, i desprès la Carretera de Nuncarga del Boixet cap a 
baix, sobretot als llocs que fa més baixada.  

- Que en relació a la reunió que es va fer pel tema de l’aigua, han arribat tres 
pressupostos de comptadors d’aigua, i els hi mostra i explica. 

- Que l’Ajuntament d’Oliana va fer una reunió amb els Ajuntaments colindants en 
relació a la Llar d’Infants i a l’Escola de Música, ja que per acord del Ple van 
aprovat unes noves taxes per aquests serveis, que implicaran que els no 
empadronats a Oliana hauran de pagar, a banda de la taxa fixa per tots, 1.200 
euros a l’any més per infant pel servei de la Llar d’Infants, i vuitanta-vuit i pico 
d’euros mensuals més per alumne de l’Escola de Música. I, que vol fer una 
reunió amb els pares dels alumnes del municipi de Peramola que fan servir 
aquests serveis per parlar del tema. 

- Que a l’acabar el plenari voldria parlar amb tots del tema de les masses 
comunes. 

 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que en relació a les llicències 
d’obres s’hauria d’aclarir el tema de la documentació tècnica que s’ha de presentar 
amb la sol·licitud, si memòria valorada, projecte, o pressupost, segons l’envergadura 
de les obres a realitzar. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que el millor seria fer una 
reunió per parlar d’aquest tema. 
 
Demana la paraula el Sr. Bonet i diu que si es pot mirar d’arranjar una mica la Baixada 



del Pont de l’Eixiu. L’Alcalde li respon que no sap quan serà però que segurament 
arranjaran la Carretera de Tragó, i que si hi ha alguna altra cosa llavors seria el 
moment d’arranjar-ho. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que a baix al Pont de l’Eixiu hi ha un cable 
que està molt fondo. Demana la paraula el Sr. Roca i diu que li sembla que és de llum. 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que ja li dirà a l’Antonio. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que sobre el tema de l’aire 
condicionat aquest d’aquí, si se li ha comentat res a aquella dona. L’Alcalde Sr. 
Pallarés diu que sí que se li ha comentat. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i diu que a Tragó hi ha una bombeta fosa que no 
crema. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ja ho miraran. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:01 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


