
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 5 DE MARÇ DE 
2012 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  3/2012 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  5 de març de 2012 
Hora d’inici: 21:00 hores  
Hora de fi: 22:12 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 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.-  APROVACIÓ DE l’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA “ MILLORA 
VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS ”. 
3.- ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I DE LA NORMATIVA DEL PUOSC PER A L’OBRA 
“ ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA ”. 
4.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2011. 
5.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

5.1.- EXP. 3/2012: SRA.  CARME FORNÉS FIOL. CAL MES TRET 
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
7.- FACTURES I PAGAMENTS. 
8.- INFORMES D’ALCALDIA. 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 



Desenvolupament de la sessió i acords  
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 
 
 
1.-  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 6 de febrer de 2012 (núm. 2/2012). 
 
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 
“ MILLORA VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS ”. 
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l'obra titulada “MILLORA 
VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de set 
mil dos-cents vint-i-quatre  euros amb cinquanta-tres cèntims (7.224,53 €), IVA 18% 
inclòs. 
 
Per resolució del director general del Medi Natural i Biodiversitat del dia 19 de 
desembre de 2011, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Peramola un ajut per import de 
5.775,92 € per a l’actuació “MILLORA VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ 
D’INCENDIS” (Expedient 3304603111). 
 
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. 5.775,92 €+ 346,56 € (6% Benefici Industrial)+ 
1.102,05 € (18% d’IVA) = 7.224,53 € (IVA inclòs) 

 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que quins camins són els 
que s’arrangen. L’Alcalde Sr. Pallarès mostra sobre els plànols quins són els vials que 



es milloren. 
 
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 
“MILLORA VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”, amb un pressupost  
de set mil dos-cents vint-i-quatre  euros amb cinquanta-tres cèntims (7.224,53 €), IVA 
18% inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680, per un import 
de 7.224,53 € (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 7.224,53 € amb càrrec a la partida número 1/619 del 
pressupost de l'exercici 2012.  
 
Tercer.-  Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Josep Coma Solé, amb 
títol professional d’Arquitecte, amb una relació administrativa amb la corporació en 
concepte d’arquitecte municipal. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari. 
 
Cinquè.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
 
3.- ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I DE LA NORMATIVA DEL PUOSC PER A 
L’OBRA “ ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL CASINO DE PERAMOLA ”. 
 

 Preu sense IVA 
(pressupost execució material + 
despeses generals) 
 

5.775,92 € 
 

(1) 

 Benefici industrial 6% 346,56 € (2) 

Tipus 
IVA 
(18 %) 
 

Import IVA    1.102,05 € (3) 

 Preu del contracte 7.224,53 € (1) + (2)+ (3) 



En el programa PG del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2012, figura 
inclosa l'obra número 2012/141, titulada “ARRANJAMENT DE LES ESCALES DEL 
CASINO DE PERAMOLA”, d'aquesta corporació local, amb la següent subvenció: 
 

Any Programa Subvenció 
2012 PG - Programa general  12.000,00 
2012 ET - Prog. Esp. De dinamització i equilibri territorial 12.000,00 

TOTAL 24.000,00 
 
i, amb el següent finançament indicatiu: 
  

Pressupost............................. 25.263,16 € 
 Aportació Corporació.............   1.263,16 €  
 Subvenció PUOSC  ..............  24.000,00 € 
 
Per això, per unanimitat dels membres presents s’ACORDA: 
 
Primer .- Acceptar les ajudes incloses en el programa esmentat per finançar l’obra descrita, i 
la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon .- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les 
obres s’executin amb normalitat i designar com a director facultatiu de les obres el senyor 
Josep Coma Solé, amb títol professional d’Arquitecte, núm. de col·legiat 30254-6. 
 
Tercer .- Assumir el compromís de solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència 
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart .- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació 
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 
 
Cinquè .- Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com 
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució 
de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 
especificada a continuació hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta 
actuació. 
 Dades de la partida pressupostària 
 Número:  1/616    Any del pressupost: 2011 
 
 
4.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2011. 
 
Atès que s’ha procedit a la confecció del padró fiscal corresponent a l’exercici 2011 
per al cobrament de la Taxa per subministrament d’aigua, havent-se introduït al mateix 
les altes i baixes corresponents, així com les alteracions que s’han detectat i demanat.  



 
L’import total de dit padró és de 22.911,29 €, dels quals 10.081,90 € s’han d’ingressar 
a l’Agència Catalana de l’Aigua  (ACA). 
                          
Per això, el  Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer. - Aprovar el padró fiscal corresponent a l'exercici 2011 de la Taxa per 
subministrament d’aigua, per un import total de 22.911,29 €. 

 
Segon. - Notificar col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró, de conformitat 
amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària. 
  
Tercer.-  Exposar al públic el padró corresponent durant el termini d’un mes, mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província. Els padrons estaran a disposició dels 
interessats a la Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina. 
 
Quart.-  Establir el termini de cobrament en període voluntari des del 18 d’abril al 19 de 
juny de 2012  (ambdós inclosos). 
 
Cinquè.- Contra l’acte d’aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà 
formular davant del mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al 
contenciós administratiu,  en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
finalització del termini d’exposició pública, d'acord amb l'establert a l'article 14.2.c) del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei  
de les hisendes locals. 
 
 
5.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
5.1.- EXP. 3/2012: SRA.  CARME FORNÉS FIOL. CAL MES TRET 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Carme Fornés Fiol, de data 25 de gener de 
2012 (R.E. núm. 19 de data 25/01/2012), per a Refer façana davantera i posterior, a la 
casa coneguda com Cal Mestret, ubicada a Peramola (Expedient núm. 3/2012). 
 
Atès l’informe tècnic data 1 de febrer de 2012, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que informa 
favorablement l’atorgament de la llicència d’obres.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 8 de febrer 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. Carme Fornés Fiol llicència d’obres per a la Refer 
façana davantera i posterior, a la casa coneguda com Cal Mestret, ubicada a 
Peramola, segons instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 3/2012). 
 



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 85,94 €. 
 
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.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 5 a 7 de l’any 2012 
que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 5/2012, de data 6 de febrer de 2012, de concessió de 

termini a CORPIMO, SA, per reparar deficiències observades dins del termini de 



garantia. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 6/2012, de data 29 de febrer de 2012, d’autorització de 

transmissió de titularitat de llicència d’obres, expedient 17/2009. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 7/2012, de data 1 de març de 2012, de convocatòria de 

Ple ordinari pel dia 5 de març de 2012. 
 
 
7.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Vistes les factures presentades a l’Ajuntament Ple. 
 
Vista la factura presentada per JAUME SABARTRÉS SALA, amb NIF 41.079.976-K 
(núm. 1 de data 14/02/2012) amb la següent descripció “Despedregadora (treballs 
encarregats per Tomàs Sabartrés, permuta parcel·la Pla de Palou)” per un import total 
de 169,92 €, donat que no és una despesa autoritzada ni compromesa per 
l’Ajuntament de Peramola aquesta factura no és conforme i no es pot pagar. 
 
Per tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents s’ACORDA: 
 
PRIMER.- APROVAR els pagaments i les factures següents: 
 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 

475171, 479984, 520715, 520582, 
520581, 280205, 280204, 520563, 
092051, 432769, 432861, 486407, 
432776, 221655, 221654 

3.672,37 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 326707, 307184, 307183, 307182 232,00 € 

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 884468 21,24 € 
CORREUS TIQUETS 86,19 € 
TASHIA, TRACTAMENTS DE L'AIGUA 120654 230,69 € 

NOMINALIA INTERNET S.L. DOMINI .CAT 47,20 € 

CONSELL COMARCAL ALT URGELL SERVEIS SOCIALS, 
ASSISTÈNCIA JURÍDICA I 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 2011 

10.905,98 € 
PELLICER INFORMÀTICA FRA 86, SEGELL 44,69 € 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
VILCAR, S.L. 

FRA 2012012, TREBALLS I 
MATERIALS 3.004,10 € 

LAICCONA FRA 131, ANALÍTIQUES 
AIGUA 177,45 € 

AJUNTAMENT D'OLIANA REGISTRE BOVINS 2012 951,60 € 
AGÈNCIA CATALANA CERTIFICACIÓ FRA 5736, CERTF. 

SIGNATURA DIGITAL 28,32 € 
FUSTERIA ESTEVE FRA 20/12 1.359,36 € 



ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA GENER 42,00 € 

TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ,S .L. 1200766 271,93 € 

SUBMINISTRES MÈDICS LLEIDA FRA 2080, BÀSCULA, 
DESFIBRILADOR I ELECTRO 4.883,76 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL FEBRER 

30,00 € 

 TOTAL 25.988,88 € 

 
Segon.- NO APROVAR la factura presentada per JAUME SABARTRÉS SALA, amb 
NIF 41.079.976-K (núm. 1 de data 14/02/2012) amb la següent descripció 
“Despedregadora (treballs encarregats per Tomàs Sabartrés, permuta parcel·la Pla de 
Palou)” per un import total de 169,92 €, donat que es declara la inexistència d’un crèdit 
exigible contra l’Ajuntament de Peramola ja que no és una despesa autoritzada ni 
compromesa per l’entitat, i conseqüentment aquesta factura no és conforme i no es 
pot pagar. 
 
Tercer.-  Notificar l’acord de l’apartat segon al Sr. JAUME SABARTRÉS SALA 
informant que contra aquest, que posa fi a la via a la via administrativa, procedeix 
interposar els recursos següents: 
 
-RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ, en el termini d'un mes a comptar del dia 
següent al de la recepció de la notificació de l’acord, davant l'òrgan administratiu que 
ha dictat l'acte, la resolució del qual ha de ser dictada i notificada en el termini d'un 
mes a comptar de la presentació del recurs, entenent-se aquest desestimat si es 
produeix silenci administratiu. 
 
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició es pot 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos davant el Jutjat 
del Contenciós Administratiu de Lleida. 
 
- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant la jurisdicció abans esmentada en 
el termini de dos mesos a comptar del dia següent al de recepció de la notificació de 
l’acord, si no interposa recurs de reposició. 
 
- QUALSEVOL ALTRE que consideri oportú i sigui procedent de conformitat amb la 
legislació vigent. 
 
 
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 7.014,94 €. 



- Que es va obrir el Carrer de la Capella i es va trobar tot el tub trencat pel mig. 
Ara es farà una memòria valorada per mirar de trobar subvencions, ja siguin del 
Departament de Governació o de la Diputació de Lleida, per finançar aquesta 
despesa per l’arranjament de la xarxa de clavegueram i de la xarxa d’aigua 
potable que s’ha trobat malmesa. A banda, informa que hi ha veïns que tenien 
la connexió a la xarxa de clavegueram en molt mal estat, i que se’ls hi liquidarà 
les despeses de connexió al seu habitatge. 

- Que van fer la reunió del reg amb Agricultura, els quals van portar el projecte i 
es van comprometre que el més aviat possible sortiria publicat al DOGC, i que 
abans d’acabar l’any començarien. El projecte està aquí a l’Ajuntament per tal 
que qui vulgui s’ho pugui mirar. 

- Que el proper dijous té una reunió a Ensenyament a les 17:00 hores, i que creu 
que es per parlar de l’Escola. 

- Que el divendres té una reunió amb l’Alcalde de Baronia referent al tema de la 
caça, i pel tema dels pagesos que bomben l’aigua del Pantà.  

- Que es va fer un requeriment a CORPIMO per tal que reparessin les 
deficiències del funcionament de la bomba de calor del Centre Cívic de Tragó. I, 
que l’altre dia es van reunir amb la direcció d’obres, i amb tècnics de l’empresa 
per tal de comprovar dites deficiències.  

- Que li va comentar el Diputat provincial Sr. Antoni Navinés que hi havia una 
possible subvenció de 50.000 € dirigida principalment a temes medi ambientals, 
fruit d’un conveni de la Diputació de Lleida i La Caixa. I, que ell va preguntar si 
hi entrava el tema de l’estalvi d’energia, i que li van dir que no, desprès va 
preguntar si es podrien arranjar amb aquesta subvenció les Fonts que hi ha a 
prop de Peramola, i que li van contestar que aquest tema tampoc hi entrava, 
però que el que sí que hi entrava era el tema de senyalització. Demana la 
paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que potser es podria fer un pou 
mort o alguna cosa així pel tema de la brutícia de la Bassa de les Sargues. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que des de la Diputació li van dir que tot el que 
fos obra civil que rés de rés. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que potser es podria 
fer una senyalització de camins d’anar a peu. 

- Que ha sol·licitat un pressupost a l’empresa Tashia per a l’adequació de la 
filtració de l’aigua i bomba del sistema de filtració de la piscina, ja que està en 
molt mal estat. 

- Que el divendres hi va haver una reunió a Saragossa pel tema de l’IBI de Rialb, 
a la qual ell no va poder assistir, i que demà li diran com va anar el tema. 

 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i lligat al tema dels camins diu que el 
Sr. Albert li va comentar si era possible mirar l’assumpte del Camí dels Tossals, aquell 
tram. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que sí que ho van mirar que està pendent de tot 
això ara. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i per altra banda exposa que algun dia 
s’hauria de poder fer alguna cosa al Pont de Lleixiu, almenys en aquell sot que hi ha 
allà, que cada vegada està pitjor. Demana la paraula el Sr. Bonet i comenta que allà 



també hi ha un cable que penja. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que allò està fatal, però que 
el problema d’allà és que s’ha d’arranjar el Pont, perquè si s’arranja molt de dalt, i 
passarà vehicles més grossos, i el Pont està fatal. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que al 
Camí que va fer Confederació hi ha forats de pujada i de baixada.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el que passa és que per arranjar camins asfaltats i 
assimilats no hi ha manera de trobar rés, i que pel que fa al tema aquest del Sr. Albert 
ja li havia comentat també a ell, i que llavors ell contava d’arranjar-ho al tenir 
l’aglomerat aquí, però ara com van els números, de moment, no es podrà pas. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta pel tema dels bombers que 
han cremat rases i tot això, que vigilin de no cremar rés dels particulars, ja que els 
bombers diuen que els hi va dir l’Ajuntament. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que 
l’Ajuntament només va treure permís per cremar tot allò del  Camp de Futbol, que 
tothom hi havia tirat d’esporgar. I, que l’Ajuntament l’únic que els hi va dir als bombers 
és que cremessin les puntes de les rases, perquè el problema que hi havia allà era la 
rasa aquella d’allà sota, que quan sorties amb el morro del cotxe hi havia problemes 
de visibilitat, però que l’Ajuntament no els hi va dir rés més. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:12 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
 
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


