
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 2 DE GENER 
DE 2012 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  1/2012 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  2 de gener de 2012 
Horari: 21:00 h. 
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, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA MUNICI PAL 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. 
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’A NY 2012. 
4.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

4.1.- EXP. 21/2011: SRA. MONTSERRAT SOLÉ BRILS. CA L’AGNA. 
4.2.- EXP. 23/2011: SRA. TERESA VALLÉS FUGAROLAS. C AL SERRA. 
4.3.- EXP. 24/2011: SR. ANTONI MAS BUCHACA. C/ FRED ERIC RIBÓ, 1. 
4.4..- EXP. 25/2011: SR. SANTI ERILL. CAL BATISTA. 

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
6.- FACTURES I PAGAMENTS. 
7.- INFORMES D’ALCALDIA. 
8.- 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 28 de novembre de 2011 (núm. 14/2011). 
 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- ADJUDICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LLICÈNCIA MUNICI PAL DE TAXI NÚM. 1 
DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA, PER A UN VEHICLE DE FI NS A NOU 
PLACES DE CAPACITAT, INCLOSA LA PERSONA QUE CONDUEI X, PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT URBÀ I INTERURB À DE 
VIATGERS. 
 
De conformitat amb el que estableix la legislació aplicable, la qual ve determinada per 
la Llei 19/2003 , de 4 de juliol, del Taxi, per la Llei 12/1987 , de 28 de maig, sobre 
regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor, pel 
Decret 188/2005 , de 13 de setembre, del Consell del Taxi, pels articles 10 a 21 del 
Reial Decret 763/1979, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament Nacional dels 
Serveis Urbans de Transport en Automòbils Lleugers. 
 
Atès que el Ple de la Corporació Municipal de Peramola, en sessió ordinària de 28 de 
novembre de 2011, va aprovar el plec de clàusules administratives, que havia de regir 
el servei de prestació de taxi al municipi de Peramola, i es va exposar al públic durant 
un termini de vint dies, a fi que les persones interessades pugessin presentar les 
al·legacions que estimessin oportunes.  
 
Atès que es va anunciar la convocatòria de procediment obert amb pluralitat de criteris 
(concurs) i tramitació ordinària, per a la concessió de la llicència de taxi núm. 1 pel 
municipi de Peramola, per tal que en el termini de 20 dies naturals les persones 
interessades presentessin les sol·licituds de participació. 
 
Atès que durant aquest període es va presentar una sol·licitud pel Sr. Antoni Mas 
Buchaca en representació de l’empresa TEAM EMOTIONS, S.L.,  núm. de registre 
d’entrada 536 de data 7 de desembre de 2011. 
 



Atès que el dia 28 de desembre de 2011 a les 10:30h es va constituir la Mesa de 
contractació, i aquesta, va realitzar proposta d’adjudicació a favor de l’empresa TEAM 
EMOTIONS, SL., representada pel Sr. Antoni Mas Buchaca. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, d’acord amb aquesta, i de conformitat 
amb allò que estableix l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, l’article 53.1.r) del 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, i 
l’article 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Declarar vàlida la licitació i 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. 
 
Segon.- Condicionar l’adjudicació definitiva de la llicència al compliment dels següents 
requisits: 
1 – En el termini màxim de 30 dies naturals, comptats a partir de la notificació 
d’aquesta adjudicació, l’adjudicatari haurà de presentar la documentació exigida a la 
clàusula segona del plec de clàusules . 
     
2 – En el mateix termini de 30 dies, haurà d’aportar la documentació que identifiqui el 
vehicle que s’afectarà al servei; el permís de circulació i la fitxa tècnica d’inspecció del 
vehicle en què consti que es troba vigent el reconeixement periòdic legal i l’alta de 
l’IAE. 
 
Tercer.-  L’empresa TEAM EMOTIONS, S.L. haurà de presentar una sol·licitud 
d’autorització de transport de la sèrie VT, abans del 26 de gener de 2012, davant del 
Servei Territorial de Transports de Lleida. 
 
Quart.-  Notificar l’adjudicació provisional a l’adjudicatari i al Servei Territorial de 
Transports de Lleida. 
 
 
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. 
 
 
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’A NY 2012. 
 

L'alcalde presenta l'avantprojecte de pressupost per l'any 2012 i la documentació 
annexa necessària, prèviament informat per la secretària-interventora. 

Després de llegir íntegrament l'estat de despeses i ingressos continguts en el Projecte 
de Pressupost presentat, s'inicia un debat sobre el tema i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. 
 



El Ple per unanimitat dels membres presents, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el pressupost de 2012, i les bases d'execució que 
l'acompanyen, en el termes que expressa el següent resum per capítols: 
 
 

INGRESSOS 
 

A) OPERACIONS CORRENTS € 

Cap 1 Impostos directes.................................... 144.500,00 

Cap 2 Impostos indirectes................................. 15.000,00 

Cap 3 Taxes i altres ingressos........................... 42.779,23 

Cap 4 Transferències corrents........................... 136.595,15 
Cap 5 
  

Ingressos patrimonials............................ 
 1.451,51 

B) OPERACIONS DE CAPITAL  

Cap 7 Transferències de capital........................ 161.591,61 

  
 TOTAL   501.917,50 

 
 

 DESPESES  

A) OPERACIONS CORRENTS  € 

Cap 1 Despeses de personal............................. 105.000,00 

Cap 2 Despeses corrents en béns i serveis...... 173.385,00 

Cap 3 Despeses financeres............................... 1.000,00 

Cap 4 Transferències corrents........................... 41.300,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

Cap 6 Inversions reals....................................... 181.232,50 

  
TOTAL   501.917,50 

 
 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.   
                        
Tercer.-  Exposar-ho al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament, durant el termini reglamentari de 15 dies. De no formular-se 
reclamacions s'entendrà aprovat definitivament, sense necessitat de cap més acord. 
 
 
4.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
4.1.- EXP. 21/2011: SRA. MONTSERRAT SOLÉ BRILS. CA L’AGNA. 
 
Vista la instància  presentada per la Sra. Montserrat Solé Brils, de data 23 de juny de 
2011 (R.E. núm. 320 de data 23/06/2011), 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). 



 
Atès l’informe tècnic de data 11 d’octubre de 2011, 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 secretària interventora de data 11 d’octubre de 2011 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR 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. 
 
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 168,26 €. 
 
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. 
 
 
4.2.- EXP. 23/2011: SRA. TERESA VALLÉS FUGAROLAS. C AL SERRA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Teresa Vallés Fugarolas, de data 12 de 
novembre de 2011 (R.E. núm. 506 de data 15/11/2011), per a Enrajolat de dues 
habitacions d’uns 30 m² de la planta primera, a la casa coneguda com Cal Serra, 
ubicada al Carrer Nou número 8 de Peramola (Expedient núm. 23/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 23 de novembre de 2011, subscrit per l’arquitecte municipal 
Sr. Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa 
que es tracta d’una obra menor,  i informa favorablement l’atorgament de la llicència 
d’obres.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 30 de novembre de 
2011 que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Teresa Vallés Fugarolas llicència d’obres per a Enrajolat 
de dues habitacions d’uns 30 m² de la planta primera, a la casa coneguda com Cal 
Serra, ubicada al Carrer Nou número 8 de Peramola, segons instància i pressupost  
presentats (Expedient núm. 23/2011). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 



- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 15,40 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
4.3.- EXP. 24/2011: SR. ANTONI MAS BUCHACA. C/ FRED ERIC RIBÓ, 1. 
 
Vista la instància presentada Sr. Antoni Mas Buchaca en representació de TEAM 
EMOTIONS, S.L., de data 18 de novembre de 2011 (R.E. núm. 512 de data 
21/11/2011), per a la Reforma de la primera i segona planta d’edifici ubicat al Carrer 
Frederic Ribó número 1 de Peramola (Expedient núm. 24/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 7 de desembre de 2011, subscrit per l’arquitecte municipal 
Sr. Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa 
que es tracta d’una obra menor,  i informa favorablement l’atorgament de la llicència 
d’obres.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 14 de desembre de 
2011 que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a l’entitat mercantil TEAM EMOTIONS, S.L. llicència d’obres per 
a la Reforma de la primera i segona planta d’edifici ubicat al Carrer Frederic Ribó 
número 1 de Peramola, segons instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 
24/2011). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 



- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 328,17 €. 
 
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. 
 
 
4.4..- EXP. 25/2011: SR. SANTI ERILL. CAL BATISTA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Antoni Plana Bardés en representació del Sr. 
Santi Erill, de data 23 de novembre de 2011 (R.E. núm. 523 de data 24/11/2011), per 
a la Reparació teulada habitatge,  a casa coneguda com Cal Batista, ubicada al Carrer 
Nou de Peramola (Expedient núm. 25/2011). 
 
Atès l’informe tècnic data 7 de desembre de 2011, subscrit per l’arquitecte municipal 
Sr. Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que exposa 



que es tracta d’una obra menor,  i informa favorablement l’atorgament de la llicència 
d’obres.    
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 21 de desembre de 
2011 que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Santi Erill llicència d’obres per a la Reparació teulada 
habitatge,  a casa coneguda com Cal Batista, ubicada al Carrer Nou de Peramola, 
segons instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 25/2011). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 201/94 sobre enderrocs i altres residus de la 
construcció. Les deixalles es disposaran en contenidors adients i es traslladaran 
periòdicament a abocadors controlats. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 30,00 €. 
 
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. 
 
 
5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 53 a 59 de l’any 
2011 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 53/2011, de data 1 de desembre de 2011, de renúncia a 

part de la subvenció atorgada per la resolució de la Presidenta de l’Institut Català 
de les Dones, de data 11 d’octubre de 2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 54/2011, de data 14 de desembre de 2011, de sol·licitud 
de subvenció a la Diputació de Lleida. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 55/2011, de data 21 de desembre de 2011, d’aprovació 
de factura. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 56/2011, de data 21 de desembre de 2011, per tal de 
sotmetre el Pressupost general per a l’exercici 2012 al Ple. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 57/2011, de data 28 de desembre de 2011, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 2 de gener de 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 58/2011, de data 30 de desembre de 2011, de 
contractació d’auxiliar d’ajuda a domicili dins del Projecte Plans d’Ocupació a 
entitats locals, 2011. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 59/2011, de data 31 de desembre de 2011, d’aprovació 
de factures. 

 
 
6.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès informa que per Decret de l’Alcaldia núm. 59/2011, de data 31 
de desembre de 2011, es va resoldre el següent: 
 
“Vistes les factures següents:  
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 

041597, 041622, 041194, 041621, 
082987, 188451, 242263, 242264, 
024455, 916593, 186094, 186093, 
987359, 987251, 987250  

3.630,87 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 308593, 308594, 328530, 309344, 
309345, 309346, 329318, 308592 447,13 € 

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 700959, 868469 42,48 € 
CORREUS TIQUETS DESEMBRE 24,53 € 
SISTEMAS DIGITALES CATALUNYA 11078009 32,14 € 

ESTACIÓ SERVEI OLIANA - BARS 
CAMPI, S.L. 11101923 60,86 € 



PELLICER INFORMÀTICA S.L. 2573 11,77 € 

MARIA ARNAU ORRIT NETEJA NOVEMBRE I 
DESEMBRE 

500,50 € 
PERE VILAGINÉS SALA - RAVI 2583 592,52 € 
LAICCONA, S.L. 1757 189,11 € 
MONFISCAL, S.L.P. 9812 769,89 € 
CALEFACCIONS MARTÍ 9010 5,99 € 
AUTOCARS VILABETRIU SL 2011931 500,00 € 
JOAN GARRIGA ENGINYER AGRÒNOM 78, 201 682,80 € 

MIQUEL VILÀ ANGUERA 2011026 234,82 € 

EDITORIAL GAVARRES 11492 104,00 € 

ACM RISCLAB 209 PREVENCIÓ RISCOS 

376,77 € 
NAVARROFLOR, S.L. 117260 

157,68 € 
TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ 

1106829, 1107354 

189,78 € 

CARLES ESPUÑES I CASAS 06--11 206,00 € 

MOSCAM CINTA CATALANA JUBILATS 8,75 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA NOVEMBRE I DESEMBRE 60,00 € 
 
 

RESOLC 
 
Primer .- Aprovar les factures que consten a l’anterior relació. 
 
Segon .- Ordenar el seu pagament.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents es dóna per assabentat 
del Decret esmentat. 
 
 
7.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcalde informa al Ple dels assumptes següents: 
 

- Que al continuar l’obra de la Confederació de la portada d’aigües del primari, 
última cosa que es va fer abans de què entrés el nou govern va ser veure com 
estava el seu finançament, i que li van dir que no comptem amb rés que no hi 



ha ni un duro. Per altra banda, afegeix que ell té entès que no s’han acabat els 
diners de les obres que s’estan fent, i que li van dir que dins dels 3 o 4 milions 
pressupostats per la Generalitat estava també inclosa l’actuació al municipi de 
Peramola. Per últim informa ell que té un dinar amb els de Confederació el dia 
29 de febrer i a partir d’aquí a veure si es mou aquest tema. 

 
- Que en relació a l’últim Ple que es va demanar una subvenció al SOC per una 

auxiliar d’ajuda a domicili, informar que ens han donat una persona al 70% de 
jornada, i que entre altres condicions per contractar-la és que ha de ser per 
persones que han exhaurit l’atur, i que no tinguin cap ajut familiar. Afegeix que 
donat que la contractació havia de ser com a data màxima del dia 31 de 
desembre, des de l’Ajuntament s’ha seleccionat una candidata proposada per 
l’OTG que complia els requisits, i que és d’aquí a Peramola. També informa que 
ja s’ha posat el cartell perquè les persones que estiguin interessades en el 
serveu si puguin apuntar. 

 
- Que ens han denegat la sol·licitud que s’havia fet per l’instal·lació de la bàscula, 

donat que de moment no tenen dotació pressupostària. 
 

- Que s’han sol·licitat pressupostos per encimentar o per englomerar el Camí de 
la Capella.  

 
- Que en relació al Camí de la Palanca a Rumbau ja se’ls hi va demanar al 

novembre que ho arrangessin, que li van dir que sí, però que no ho han arranjat. 
Que si no arrangen el Camí que no se’ls deixarà extreure més. Demana la 
paraula el Sr. Puig i comenta que la setmana passada van venir camions a 
treure grava. L’Alcalde diu que si algú veu camions que treguin grava d’allà que 
li facin saber. 

 
- Que l’altre dia va està parlant amb el Sr. Francesc Lopez Bach de l’Estudi que 

fan sobre l’enllumenat de Tragó, i que també van parlar del tema del regulador 
d’aquí a Peramola, i de com poder estalviar energia en l’enllumenat, donat que 
és possible que ho haguem de fer des d’aquí a l’Ajuntament, ja que l’obra de 
l’Escola segurament es farà des de Ensenyament, i ja no s’englobaria dins 
l’actuació la partida al respecte. 

 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que en relació a l’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, potser s’hauria de parlar un dia del tema 
de què es pot considerar obra nova, o que no, i fer pagar l’1% a tothom o el 2% a 
tothom, o que hi hagués un mínim, per exemple fer pagar 50 € per una llicència 
d’obres. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que li sembla bé aquesta idea, però que 
també estaria d’acord en què hi ha moltes coses per arranjar dins a casa, i que potser 
en aquests casos l’Ajuntament hauria de donar totes les facilitats del món. Reprèn la 
paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina que potser s’hauria de definir millor si cal 
projecte o no per una determinada actuació. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que el 



criteri és clar des de l’Ajuntament si no es toca estructura no cal projecte.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que a part d’aquest tema n’hi ha d’altres com pot ser el 
tema de l’aigua, en el qual s’haurà de fer un pensament ja que s’hauria de fer una 
ordenança nova, ja que a banda dels de l’ACA que no paren d’apujar la taxa, hi ha els 
rebuts de llum del bombeig que cada vegada pugen més, també el clor, la calç, etc. El 
Sr. Francesc Lopez Bach opina que el problema està també en si no es cobreix la taxa 
de l’ACA amb el que es cobra aquí. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que si es vol posar una 
mica d’ordre també s’hauria de repassar tot el tema de comptadors. El  Sr. Francesc 
Lopez Bach diu que potser es podria començar per fer quatre números de l’aigua per 
veure el que es cobra i el que es paga i d’aquesta manera veure com està realment. 
L’Alcalde Sr. Pallarès contesta que ell creu que aquest mes s’haurien de reunir, 
encara que no fos tots cada dia, però almenys tres dies per parlar d’aquest tema i 
també del tema del planejament, pel que fa a la redacció del text refós que ens 
sol·liciten des de Urbanisme. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i referent al que comentava el Sr. Francesc Lopez Bach 
de les obres ell opina que no li sembla bé de fer pagar un mínim de 50 € per obra. El 
Sr. Francesc Lopez Bach li respon que ell ho ha posat només com un exemple, que és 
una cosa que se n’ha de parlar. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que la porta d’allà a la bàscula cau. 
L’Alcalde li diu que ja està arranjat. Reprèn la  paraula el Sr. Angrill i exposa que a la 
pujada de la Palanca potser si hauria de posar alguna senyal per tal de cedir el pas, o 
bé als que venen de la Font del Capella o bé als que pugen per la Palanca, ja que els 
que pugen de la Palanca ni cedeixen el pas ni miren, i algun dia hi haurà algun 
accident. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que els cotxes que paraven davant de la fàbrica de la 
Maria Cinta que ha costat però que finalment sembla que ja no hi paren. 
 
 I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 10:26 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   
  
 
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


