
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’11 DE JUNY 
DE 2012 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2012 
Caràcter: Ordinari 
Data: 11 de juny de 2012 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora de fi: 23:35 hores 
Lloc: Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen: 
 
Joan Pallarès Oliva  
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach  
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària-interventora 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Jaume Angrill Esteve  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
Josep Coma i Solé, arquitecte 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOSÉ ROCA SALA COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE 
PERAMOLA. 
4.- ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI GALAUS. 
5.- RIBALTA I FILLS, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – OBRA “RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE LES 
FONTS I DEL PONT DE LA FONT DE LA VILA FASE 2”. 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT URGELL, L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA I COORDINACIÓ RURAL DE 
CATALUNYA  (CRUC) 
7.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ: SR. JOSEP SERRA MUJAL – CARRER FORN, NÚM 15 
“CAL GAVARRA” DEL NUCLI DE TRAGÓ DEL MUNICIPI DE PERAMOLA. (EXP. OBRES 34/2006). 



8.- DIVISIÓ HORITZONTAL EDIFICACIÓ UBICADA AL CARRER NOU, 6 DE PERAMOLA. 
9.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 
9.1.- EXP. 4/2012: SR. JOSEP SANGRÀ PALLARÈS – HORTA TRAGÓ.  
9.2.- EXP. 5/2012: SR. FLORENCI ANGRILL CASAGOLDA. CAL CASAFONT -NUNCARGA. 
9.3.- EXP. 6/2012: SR. REMIGIO VILA TUGUES. MASIA TORRENT. 
10.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXPEDIENT NÚM. 11/2007) - 
ESTANY PROMOCIONS DE SOLSONA, S.L. 
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
12.- FACTURES I PAGAMENTS. 
13.- INFORMES D’ALCALDIA. 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
En primer lloc, l’Alcalde dóna la benvinguda al nou regidor Sr. Roca, que avui prendrà 
possessió del càrrec, el qual substituirà al Sr. Tordesillas. 
 
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 4 
de juny de 2012. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 11 de juny 
de 2012, donat que estàvem pendents del tema de les Masies pel que fa al Text refós 
del Planejament. 
   
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions del Sr. Alcalde, 
s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda per unanimitat dels membres 
presents (5 de 6) 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 7 de maig de 2012 (núm. 5/2012). 
 
Demana la paraula el regidor Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que no consten a 
l’acta uns comentaris desafortunats, al punt de l’ordre del dia 2 (CONEIXEMENT DE 
LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR PRESENTADA PEL SR. FERMÍ 
TORDESILLAS CASALS),  posa que ningú va dir rés, i vol que qualsevol incidència 
surti reflectida. I, al punt de l’ordre del dia  5 (FACTURES I PAGAMENTS), quan va 
comentar lo de la factura, li sembla recordar que va dir que trobava molt correcte que 
se li pagués al Delegat, però no als regidors, i això tampoc consta a l’acta.  



 
Demana la paraula la secretària interventora Sra. Solsona i li recorda que el dia del Ple 
ja li va dir que els comentaris no els havia sentit, i que ella només apuntava 
intervencions dels regidors, que en les actes intenta de fer un resum el màxim de bé 
possible, ho pot fer més bé o més malament, però que ella no pot apuntar uns 
comentaris que no va sentir. La secretària interventora Sra. Solsona afegeix que ella 
va preguntar a veure que s’havia dit, i que ningú li va dir res. Llavors la secretària 
interventora Sra. Solsona li pregunta al Sr. Francesc Lopez Bach que és el que s’havia 
d’apuntar. El Sr. Francesc Lopez Bach diu que sap que es va dir alguna cosa, però 
que ell no sap exactament que es va dir.  
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que ell va sentir alguna cosa des del públic, que ell 
no sap si anava dirigit a ell o no, i que això va donar una impressió molt desagradable, 
perquè quan alguna persona, sigui qui sigui, es passa de la llengua, és normal que 
l’Alcalde li pari. 
 
La secretària interventora recorda que les esmenes a l’acta les han de fer els regidors 
presents a la sessió anterior. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que hi ha alguna cosa més grossa que això, i que 
és el respecte, i que a ell el que li agradaria és que s’aclarís això. 
 
A continuació, l’Alcalde Sr. Pallarès pregunta que qui aprova l’acta.  
 
El Sr. Francesc Lopez Bach anuncia el seu vot en contra, ja que, segons ell l’acta no 
reflexa una cosa que va passar.  
 
Acte seguit, es procedeix a la votació. El Ple aprova l’acta de la sessió ordinària de 
data 7 de maig de 2012 (núm. 5/2012), per 4 vots a favor i 1 en contra del Sr. 
Francesc Lopez Bach, amb l’esmena següent, introduïda a petició del regidor Sr. 
Francesc Lopez Bach: 
 
- Al punt de l’ordre del dia  5 (FACTURES I PAGAMENTS) paràgraf primer: 
 

On hi diu : “Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que la 
despesa del dinar, tal i com està tot, que a ell li sembla que no és adequat. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ell va deixar 3.000 € a l’Ajuntament per una 
despesa de l’any passat i que no se’ls hi han tornat fins ara, 13 mesos desprès, 
i que va a Saragossa, va a Lleida, va a Madrid, i que va a dinar aquí i va a dinar 
allà, i que va als pàrkings, i que no ha cobrat mai rés. L’Alcalde Sr. Pallarès 
afegeix que ell va creure convenient de pagar la meitat d’aquest dinar, amb el 
Delegat, que va venir aquí pel tema dels regs i dels caçadors,  i membres dels 
Ajuntament de Baronia i de Peramola , i que si no li sembla bé que voti en 
contra. El Sr.  Francesc Lopez Bach diu que ell l’aprova, però que fa aquest 
comentari que li sembla que tal i com està tot tenim que vigilar més les coses, i 
ja està, igual que aquell dia va fer per allò d’allà baix a Santa Llúcia, és el 
mateix, per coherència, si diu una cosa la diu per tot, no per una.” 

 



Hi ha de dir: “Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que la 
despesa del dinar, tal i com està tot, que a ell li sembla que no és adequat. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ell va deixar 3.000 € a l’Ajuntament per una 
despesa de l’any passat i que no se’ls hi han tornat fins ara, 13 mesos desprès, 
i que va a Saragossa, va a Lleida, va a Madrid, i que va a dinar aquí i va a dinar 
allà, i que va als pàrkings, i que no ha cobrat mai rés. L’Alcalde Sr. Pallarès 
afegeix que ell va creure convenient de pagar la meitat d’aquest dinar, amb el 
Delegat, que va venir aquí pel tema dels regs i dels caçadors,  i membres dels 
Ajuntament de Baronia i de Peramola , i que si no li sembla bé que voti en 
contra. El Sr.  Francesc Lopez Bach diu que ell l’aprova, però que fa aquest 
comentari que li sembla que tal i com està tot tenim que vigilar més les coses, i 
ja està, igual que aquell dia va fer per allò d’allà baix a Santa Llúcia, és el 
mateix, per coherència, si diu una cosa la diu per tot, no per una. I que ell troba 
molt correcte que se li pagués al Delegat, però no als regidors.” 

 
En virtut d’aquesta esmena, el text de l’acta en aquest paràgraf primer del punt de 
l’ordre del dia 5 resta rectificat en la forma següent:“ Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i exposa que la despesa del dinar, tal i com està tot, que a ell li 
sembla que no és adequat. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ell va deixar 3.000 € a 
l’Ajuntament per una despesa de l’any passat i que no se’ls hi han tornat fins ara, 13 
mesos desprès, i que va a Saragossa, va a Lleida, va a Madrid, i que va a dinar aquí i 
va a dinar allà, i que va als pàrkings, i que no ha cobrat mai rés. L’Alcalde Sr. Pallarès 
afegeix que ell va creure convenient de pagar la meitat d’aquest dinar, amb el Delegat, 
que va venir aquí pel tema dels regs i dels caçadors,  i membres dels Ajuntament de 
Baronia i de Peramola , i que si no li sembla bé que voti en contra. El Sr.  Francesc 
Lopez Bach diu que ell l’aprova, però que fa aquest comentari que li sembla que tal i 
com està tot tenim que vigilar més les coses, i ja està, igual que aquell dia va fer per 
allò d’allà baix a Santa Llúcia, és el mateix, per coherència, si diu una cosa la diu per 
tot, no per una. I que ell troba molt correcte que se li pagués al Delegat, però no als 
regidors. ” 
 
 
3.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. JOSÉ ROCA SALA COM A REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. 
 
La secretària-interventora Sra. Solsona informa que el Sr. Roca no ha presentat les 
declaracions de béns i activitats, i que tampoc ha portat l’original de la Credencial de 
Regidor expedida per la Junta Electoral Central. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que a ell ningú li ha dit. 
 
La secretària-interventora Sra. Solsona li contesta que hi posava expressament en la 
carta que se li va enviar junt amb l’original de la credencial i uns models en blanc de 
cada una de les dos modalitats de declaració. 
 
La secretària-interventora mostra una còpia compulsada de la credencial tramesa per 
la Junta Electoral Central, que consta a l’expedient, i li diu al Sr. Roca que demà sense 
falta passi per l’Ajuntament per presentar les preceptives declaracions de béns i 



activitats. 
 
Examinada detingudament la còpia compulsada de la credencial tramesa per la Junta 
Electoral Central, de 24 de maig de 2012, a favor del  Sr. José Roca Sala del PARTIT 
DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM), por 
renuncia de Sr. Fermí Tordesillas Casals, de la que va prendre coneixement el Ple 
d’aquesta Corporació en sessió ordinària, de data 7 de maig de 2012. 
 
Havent comparegut el Regidor electe, i trobada conforme dita credencial, el Sr. 
Alcalde-President invita al Regidor electe a que exposi en aquest acte si li afecta 
alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, 
tal i com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la LOREG, als quals dóna lectura la 
Secretària-Interventora, després de la qual cosa s’obté com a resultat que no li afecta 
cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 
A continuació, de conformitat amb allò que disposa l’article 108.8 de la LOREG, en el 
moment de la presa de possessió i per  tal d’adquirir la plena condició del càrrec de 
Regidor, els candidats electes han de jurar o prometre acatament a la Constitució i a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, per això, per part de la senyora Secretària-
Interventora es procedeix a formular al Sr. José Roca Sala, la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Peramola, amb lleialtat al 
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?” 
 
Contestant el Sr. José Roca Sala, SÍ, HO JURO. 
 
Seguidament, acceptat el càrrec i prestada la promesa, queda nomenat REGIDOR el 
Sr. José Roca Sala. 
 
 
4.- ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI GALAUS. 
 
Havent-se rebut el certificat de l’acord de dissolució del Consorci Grup d’Acció Local 
de l’Alt Urgell Sud (GALAUS) pres per l’Assemblea General d’aquest Consorci en data 
5 de novembre de 2009, a través del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Tenint en compte que la dissolució del Consorci no comporta ni procedeix cap 
liquidació, no cap altra obligació econòmica, ja que aquest no té saldos als comptes de 
tresoreria, ni consta res als comptes de patrimoni. 
 
Tenint en compte el disposat a l’apartat 2n de l’article 29 dels Estatuts del Consorci i al 
article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 



Primer.- Ratificar l’acord de l’Assemblea General del Consorci Grup d’acció Local de 
l’alt Urgell Sud (GALAUS) de data 5 de novembre de 2009 de dissolució d’aquest. 
 
Segon.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a coordinador 
de les accions executives de dissolució del Consorci. 
 
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.- RIBALTA I FILLS, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – OBRA “RECUPERACIÓ 
DEL CAMÍ DE LES FONTS I DEL PONT DE LA FONT DE LA VILA FASE 2”. 
 
Vist l’expedient format per la devolució de la fiança constituïda per l’empresa RIBALTA 
I FILLS, S.A., per respondre de l’obra “RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE LES FONTS I 
DEL PONT DE LA FONT DE LA VILA FASE 2”. 
 
Donat que es pot procedir a la devolució i cancel·lació de les garanties aportades pel 
contractista a l’Administració contractant per a realitzar dita obra.  
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Procedir a la devolució de la fiança de sis mil cent noranta-un euros amb trenta-
quatre cèntims (6.191,34 €), constituïda per l’empresa  RIBALTA I FILLS, S.A. per 
respondre de l’obra “RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE LES FONTS I DEL PONT DE LA 
FONT DE LA VILA FASE 2”,  prestat mitjançant certificat d’assegurança de caució per 
la “COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CREDITO Y 
CAUCIÓN, S.A.”, constituït el dia 12 d’abril de 2010, i inscrit al llibre registre 
d’operacions amb el número 4.000.280.   
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta si s’ha arranjat la barana. L’alcalde Sr. 
Pallarès li respon que sí. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que aprofitant allò que canviïn el 
cartell. 
 
Acte seguit 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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL, L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA I 
COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA  (CRUC) 
 
Vist el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament 



de Peramola i Coordinació Rural de Catalunya (CRUC). 
 
L’objecte d’aquest conveni és donar suport i realitzar el camp internacional de treball a 
Peramola. Aquest camp de treball, que se celebrarà del 15 al 29 de juliol de 2012 a 
Peramola, desenvoluparà el projecte “Recuperació del patrimoni arqueològic de 
Peramola”, que consistirà en l’actualització de la Carta de Patrimoni Arqueològic i en la 
recuperació de material prehistòric del municipi. 
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer. APROVAR el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, l’Ajuntament de Peramola i Coordinació Rural de Catalunya (CRUC), per 
realitzar un camp de treball a Peramola del 15 al 29 de juliol de 2012, amb subjecció al 
text de la proposta que consta a l’expedient. 
 
Segon.  FACULTAR a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per a signar aquest Conveni en 
nom i representació de la Corporació municipal. 
 
Tercer. TRAMETRE aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i a  l’entitat 
Coordinació Rural de Catalunya (CRUC), per la seva deguda constància i als efectes 
de procedir a la signatura del conveni. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que qui diu on s’ha d’excavar. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que els arqueòlegs. Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta si es 
demana permís i autorització al propietari, ja que ell exigeix que es respecti la 
propietat. Afegeix que si van a excavar a un lloc que és una propietat privada, que ho 
és tot, ell voldria saber si això s’ha comunicat als propietaris del que pot passar. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no han comunicat a ningú on excavaran. El Sr. 
Roca comenta que si al jaciment si troba alguna cosa el propietari ha begut oli. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que aquí hi ha un equip de monitors, un director tècnic 
que és arqueòleg i es diu Gerard Torremolins, hi ha un voluntari europeu de suport de 
monitor, hi ha la Raquel Codina, tècnica, hi ha el Josep Maria Viladrich, tècnic, i l’Anna 
Bonet, monitora tècnica. A continuació, llegeix els objectius d’aquest camp de treball. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i li pregunta a l’Alcalde Sr. Pallarès si deixaria excavar 
al costat del seu Hotel. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que si li demanen i convé, que 
ell deixarà fer el que li diguin. El Sr. Roca diu que ell a casa seva no deixarà que 
entrin, perquè si entren i té la desgràcia de què trobin alguna cosa, totes aquestes 
coses sempre acaben malament. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que la pregunta 
segueix sent la mateixa, s’ha comunicat als propietaris. L’Alcalde li respon que no s’ha 
comunicat a ningú. El Sr. Roca diu que això és una cosa que afecta a tot el municipi i 
als propietaris del municipi, i pregunta que com es pot aprovar una cosa que a 
l’Ajuntament no li afecta i afecta a uns propietaris, amb les conseqüències que els hi 
pot portar si per desgràcia o per sort troben alguna cosa.  
 



L’Alcalde Sr. Pallarès suposa que si entren a casa d’un propietari hauran de demanar 
permís.  
 
El Sr. Roca diu que a ell li sembla que abans de fer això primer s’havia d’haver fet una 
reunió al municipi dient que hi havia això, amb els pros i els contres, els beneficis i els 
perjudicis. Afegeix que ell es veu incapaç de votar una cosa d’aquestes sense que la 
gent sàpiguen al que s’exposen. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que bàsicament aquests jaciments serien les pintures 
rupestres, les necròpolis tubulars i els dòlmens. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina que s’hauria de demanar que 
no es fiquin en cap lloc sense demanar res. 
 
El Sr. Roca diu que tot és propietat privada, i que autoritzant això es passa per sobre 
de la propietat, i que moralment ell no pot acceptar una cosa que afecta a una 
propietat privada que pot ser de qualsevol. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que suposa que no entraran a casa de ningú sense 
demanar-ho. 
 
El Sr. Roca diu que s’està vulnerant una propietat privada. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que de moment no s’està vulnerant res. 
 
El Sr. Roca pregunta a veure si aquí a Peramola es venen a fer unes excavacions o 
no. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que en aquesta primera fase venen a fer uns 
treballs de camp, per tal de que en funció dels resultats en una segona fase es 
valoraria la possibilitat d’excavar territori o prospectar altres zones del municipi.   
 
El Sr. Roca diu que en aquesta segona fase pel que es diu ja venen les excavacions, 
prospeccions. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que el que es podria fer es 
aprovar això, però dient amb aquest punt d’excavacions que fos amb el corresponent 
permís del propietari. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que ell com a propietari no ho aprova, ja que 
desprès de la primera fase ve la segona amb excavacions,  prospeccions, etc, i 
afegeix que ell això ho troba molt bé però a casa seva no. A més a més, considera una 
falta d’ètica presentar això i aprovar-ho sense fer una reunió amb tots els propietaris 
del municipi, perquè això els afecta a ells. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que aquí es proposa aprovar un Conveni amb el Consell 
Comarcal, el CRUC de la Generalitat i l’Ajuntament de Peramola. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta si es podria demanar que 
s’inclogués al Conveni que no es deixés entrar a ningú sense el permís del propietari. 



 
 
 
 
 
 
El Sr. Roca anuncia que votarà en contra per salvaguardar la propietat privada. 
 
Acte seguit, es procedeix a la votació. El Ple, per 4 vots a favor i 2 en contra, del Sr. 
Francesc Lopez Bach i del Sr. José Roca Sala, aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.- LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ: SR. JOSEP SERRA MUJAL – CARRER 
FORN, NÚM 15 “CAL GAVARRA” DEL NUCLI DE TRAGÓ DEL MUNICIPI DE 
PERAMOLA. (EXP. OBRES 34/2006). 
 
En data 30 d’octubre de 2006, per acord del Ple, es va concedir al Sr. Josep Serra 
Mujal llicència d’obres per  “Reforma i Ampliació d’habitatge unifamiliar en testera”, al 
Carrer Forn núm. 15 a la casa anomenada “Cal Gavarra” del nucli de Tragó, d’aquest 
municipi (Expedient núm. 34/2006), d’acord amb projecte presentat, signat per 
l’arquitecte Sr. Luís M. Ortega Aznar, i visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 
amb el núm. 2006502732, de data 31 d’agost de 2006. 
 
Vista la instància de data 9 de maig de 2012 (reg. entrada núm. 122 de data 
09/05/2012) subscrita pel Sr. Josep Serra Mujal i per la Sra. Concepción Muntada 
Bajona, actuant en nom propi, relativa a la sol·licitud de llicència de primera ocupació 
de les obres resultants de la “Reforma i Ampliació d’habitatge unifamiliar en testera” 
(Exp. 34/2006). 
 
Segons el certificat de final d'obra expedit pel tècnic director, les obres estan acabades 
i  l’edificació està en condicions d’ésser utilitzada.  
 
Havent comparegut l’arquitecte municipal, Sr. Josep Coma i Solé, en l'obra de 
referència, s'observa que les obres sí s'ajusten a la llicència concedida, per aquesta 
raó en data 23 de maig de 2012 informa favorablement la concessió de la llicència de 
primera ocupació de l'edifici. 
 

L'article 187.5 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme (amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 
22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012-, i per la Llei 7/2011, del 27 
de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 29.7.2011) disposa: 

 “(...) 5. Resta subjecte al règim de comunicació prèvia a l’ajuntament, d’acord amb el 
procediment que estableix la legislació de règim local, la primera utilització i ocupació 
dels edificis i les construccions. La comunicació s’ha d’acompanyar de la certificació 
del facultatiu director que acrediti la data del finiment de les obres i del fet que 



aquestes s’han efectuat d’acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions 
posteriors i les condicions imposades, i que l’edificació està en condicions d’ésser 
utilitzada.” 

 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària de data 23 de maig de 2012. 
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Donar-se per assabentat de què les obres resultants de la  “Reforma i Ampliació 
d’habitatge unifamiliar en testera” ”, al Carrer Forn núm. 15 a la casa anomenada “Cal 
Gavarra” del nucli de Tragó, d’aquest municipi (Expedient núm. 34/2006), s’han 
efectuat d’acord amb el projecte aprovat i les condicions imposades, i que l’edificació 
està en condicions d’ésser utilitzada. 
 
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. 
 
 
8.- DIVISIÓ HORITZONTAL EDIFICACIÓ UBICADA AL CARRER NOU, 6 DE 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Lluïsa Vázquez Colomés, la qual actua 
en nom propi, amb data de registre d’entrada 5 d’abril de 2012 (núm. de registre 96), 
mitjançant la qual exposa que juntament amb el Sr. Jorge Serra Ribera i la Sra. Maria 
Carmen Oromi Llenes, és propietària de la finca situada al Carrer Nou núm. 6 de 
Peramola.  
 
Que la Sra. Maria Lluïsa Vázquez Colomés sol·licita l’autorització per la segregació de 
la finca a dalt esmentada, segons la descripció de la nota simple informativa del 
Registre de la Propietat de Solsona, de data 14 de setembre de 2011, que acompanya 
a la instància presentada. 
 
Atès el que estableix l’art. 191 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (amb les modificacions introduïdes per la 
Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012-, i per la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 
29.7.2011), el qual determina què s’entén per parcel·lació urbanística.  
 
Atès que el que es demana no és una parcel·lació urbanística de divisió de terrenys 
que faciliti o tingui per finalitat facilitar la construcció d’edificacions o de instal·lacions 
per a destinar-les a usos urbans, ja que aquestes edificacions ja existeixen, i tampoc 
es tracta de cap altra parcel·lació urbanística de les contemplades a l’art. 191 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, abans esmentat. 
 
Atès que la segregació proposada no augmenta el nombre d’habitatges ni el nombre 



d’establiments.  
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Declarar la INNECESSARIETAT de la llicència de segregació, sol·licitada per 
la Sra. Maria Lluïsa Vázquez Colomés, de la finca situada al Carrer Nou núm. 6 de 
Peramola, per a la seva constitució segons la descripció de la nota simple informativa 
del Registre de la Propietat de Solsona, de data 14 de setembre de 2011, mantenint 
en tot cas, els usos actuals.  
 
Segon.- COMUNICAR el present acord a la part interessada als efectes oportuns. 
 
Tercer.- INFORMAR que aquest acte esgota la via administrativa i contra el mateix 
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós  
administratiu de Lleida en el termini de 2 mesos, comptats a partir de la recepció de la 
present notificació, o bé potestativament, recurs de reposició en el termini d'1 mes 
davant el mateix òrgan que ha dictat la present resolució.  
 
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. 
 
 
9.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 
9.1.- EXP. 4/2012: SR. JOSEP SANGRÀ PALLARÈS – HORTA TRAGÓ.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Sangrà Pallarès, de data 30 de març de 
2012 (R.E. núm. 89 de data 30/03/2012), per a la Refeta coberta barraca a Tragó, 
ubicada a l’Horta de Tragó del municipi de Peramola (Expedient núm. 4/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 30 de maig 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 30 de maig de 2012 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Josep Sangrà Pallarès llicència d’obres per a la Refeta 
coberta barraca a Tragó, ubicada a l’Horta de Tragó del municipi de Peramola, segons 
instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 4/2012). 
 
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 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 dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
9.2.- EXP. 5/2012: SR. FLORENCI ANGRILL CASAGOLDA. CAL CASAFONT -
NUNCARGA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Florenci Angrill Casagolda, de data 2 d’abril de 
2012 (R.E. núm. 92 de data 2/04/2012), per a Repassar la teulada, a la casa coneguda 
com Cal Casafont del nucli de Nuncarga, del municipi de Peramola (Expedient núm. 
5/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 9 de maig 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 30 de maig de 2012 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Florenci Angrill Casagolda llicència d’obres per a Repassar 
la teulada, a la casa coneguda com Cal Casafont del nucli de Nuncarga, del municipi 
de Peramola, segons instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 5/2012). 
 
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 50 €. 
 
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. 
 



 
9.3.- EXP. 6/2012: SR. REMIGIO VILA TUGUES. MASIA TORRENT. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Remigio Vila Tugues, de data 3 de maig de 2012 
(R.E. núm. 115 de data 3/05/2012), per a Arreglar teulada, a la casa coneguda com 
Casa Torrent, del municipi de Peramola (Expedient núm. 6/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 30 de maig 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 30 de maig de 2012 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Remigio Vila Tugues llicència d’obres per a Arreglar 
teulada, a la casa coneguda com Casa Torrent, del municipi de Peramola, segons 
instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 6/2012). 
 
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 45 €. 



 
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. 
 
 
10.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE LA LLICÈNCIA URBANÍSTICA (EXPEDIENT 
NÚM. 11/2007) - ESTANY PROMOCIONS DE SOLSONA, S.L. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Estany Solé en representació de l’empresa 
ESTANY PROMOCIONS DE SOLSONA, S.L. (R.E. núm. 160 de data 6 de juny de 
2012) sol·licitant pròrroga fins el 31 de desembre de 2014 per acabar les obres de la 
llicència urbanística (expedient núm. 11/2007) per a la construcció d’un “Edifici 
plurifamiliar d’11 habitatges i aparcaments”, en base als fonaments exposats en la 
mateixa . 
 
Vist el que disposa la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, 
de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 
d’agost, i que literalment diu: 
 
“Pròrroga de les llicències atorgades d’acord amb la normativa tècnica anterior en 
matèria d’edificació i d’habitatge  
   1. Les persones titulars de llicències d’obres en vigor, atorgades de conformitat amb 
la normativa tècnica en matèria d’edificació i d’habitatge anterior a la normativa 
aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei, poden sol·licitar la pròrroga de la vigència 
en les circumstàncies següents:  

a) Si, després d’haver iniciat l’execució de les obres autoritzades, no poden 
finalitzar-les en els terminis fixats per causa de la conjuntura actual de crisi 
econòmica en el sector de la construcció.  
b) Si s’ha iniciat l’estructura de l’edifici i l’adaptació de les obres executades a 
les exigències derivades de la normativa tècnica en matèria d’edificació i 
d’habitatge aplicable a l’entrada en vigor d’aquesta llei resulta inviable 
econòmicament.  
c) Si les obres autoritzades són conformes a la legislació i el planejament 
urbanístics vigents en el moment de sol·licitar la pròrroga en tots els aspectes 
no relacionats amb les exigències especificades per la lletra b. 

   2. Les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1de 
gener de 2008, que hagin incorregut en les circumstàncies especificades per l’apartat 
1, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga.  
   3. El termini màxim de prorroga de les llicències d’obres a les quals fan referència els 
apartats 1 i 2 és el 31 de desembre de 2014.  
   4. No són aplicables a les llicències regulades per aquest article les determinacions 



de l’article 189 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2010.” 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Atorgar a ESTANY PROMOCIONS DE SOLSONA, S.L. una pròrroga fins el 
31 de desembre de 2014 per acabar  les obres, d'acord amb la documentació tècnica 
aportada en l’expedient 11/2007, de conformitat amb la disposició transitòria primera 
de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la part interessada als efectes oportuns. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’Alcaldia. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa primer una  mica 
d’antecedents, diu que a aquests senyors els caducava la llicència d’obres el 19 de 
juny de 2010, i a 11 de juny van presentar un paper conforme iniciaven les obres, ell 
creu que des de l’Ajuntament es tindria de demanar un informe de l’arquitecte 
municipal conforme aquestes obres s’han començat o no, ja que es molt fàcil presentar 
un paper i desprès les obres no començar-les. En segon lloc, és el tema que estem 
parlant amb el POUM de Peramola, ja que el promotor té una llicència de PB+2P i 
sotateulada, i amb l’actual text refós es tindria que aplicar PB+1P+sotateulada. Ell creu 
que les obres no s’han començat, i que no ve d’un dia per tal que ens mirem aquest 
assumpte més detingudament, i que no cal que ho aprovem ara ràpidament. Afegeix 
que a ell li sembla molta casualitat, ja que fa dies que batallen amb tot aquest tema, i 
que ara el promotor presenti això. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li pregunta que què vol dir amb això. El Sr.  Francesc Lopez 
Bach li respon que no vol dir res més que el que acaba de dir, que li sembla molta 
casualitat que ara el promotor presenti un paper per què se li prorrogui la llicència. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i li pregunta a la secretària interventora 
Sra. Solsona si és legal que presentin un paper i  no hagin començat les obres. La 
secretària interventora Sra. Solsona li respon que a l’expedient hi ha un certificat d’inici 
d’obres. El Sr. Francesc Lopez Bach sol·licita a l’Alcalde que l’arquitecte municipal faci 
un informe sobre si s’han començat les obres o no. L’Alcalde li respon que ja el farà. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que a l’expedient hi ha un certificat d’inici d’obres.  
 
Acte seguit es procedeix a la votació. El Ple, per 4 vots a favor, 1 abstenció del Sr. 
Roca, i 1 vot en contra del Sr. Francesc Lopez Bach, aprova la proposta de l’Alcaldia 
en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 24 a 31 de l’any 



2012 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 24/2012, de data 9 de maig de 2012, d’aprovació de la 

factura de l’actuació  “Arranjament xarxa clavegueram i abastament d'aigua 
potable al Carrer Capella (Peramola)”. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 25/2012, de data 16 de maig de 2012, de sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida per al finançament del servei de salvament i 
socorrisme de les piscines municipals de Peramola, durant la temporada d’estiu de 
l’anualitat 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 26/2012, de data 16 de maig de 2012, d’autorització per 
a l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una terrassa amb taules i 
cadires, expedient número 8/2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 27/2012, de data 16 de maig de 2012, d’autorització per 
a l’ocupació de la via pública amb la instal·lació d'una parada d’articles tèxtils, 
expedient número 9/2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 28/2012, de data 23 de maig de 2012, de sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida per al funcionament i administració dels dos 
consultoris mèdics locals del municipi de  Peramola (Peramola i Tragó), anualitat 
2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 29/2012, de data 23 de maig de 2012, d’acceptació d’ajut 
de la Diputació de Lleida, aprovació de la certificació núm. 1 i única, i aprovació de 
la factura, de l'actuació “Condicionament de la Pista de Can Boix a Castell·llebre”. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 30/2012, de data 29 de maig de 2012, d’autorització per 
circular per senders municipals per una cursa de resistència anomenada III 
ULTRA TRAIL DE COLL DE NARGÓ . 

- Decret de l’Alcaldia núm. 31/2012, de data 6 de juny de 2012, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 11 de juny de 2012. 

 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta en relació al Decret de l’Alcaldia núm. 26, 
que on es posarà la terrassa. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que es posarà a sota la 
vorera, on aparquen els cotxes, i ocuparà uns 16 m². El Sr. Roca diu que el que s’ha 
de fer és al davant no deixar-hi parar els cotxes per tal que la gent puguin passar, i que 
a banda ell creu que hi ha uns mínims de superfície que s’han de complir. La 
secretària interventora Sra. Solsona recorda que aquesta autorització s’ha atorgat per 
Decret de l’Alcaldia amb plena competència per fer-ho, que no és objecte de debat en 
aquest Ple, i que simplement amb aquest punt de l’ordre del dia se’n dóna 
coneixement. Afegeix que com ja saben poden examinar l’expedient quan vulguin. 
 
12.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que les factures d’ENDESA 
li semblem molt altes. L’alcalde Sr. Pallarès li diu que és el bombeig d’aigua de Tragó i 
Nuncarga. El Sr. Francesc Lopez Bach pregunta si només és de Tragó i Nuncarga. 
L’Alcalde li respon que sí que només pot anar cap a Bassella si mai hi ha una averia o 
en aquest costat d’aquí o en aquell costat d’allà. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta en relació a la factura amb el concepte de 
peritació danys Cal Mora, a veure de què és. L’alcalde Sr. Pallarès explica que Cal 



Mora va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial a l’Ajuntament pels 
danys ocasionats per una filtració de la xarxa pública d’aigua, sol·licitant una 
indemnització de més de 6.000 €. Afegeix que l’Ajuntament va demanar un l’informe 
tècnic de l’arquitecte Carles Pubill Pociello per veure si els danys provenien d’una 
filtració de la xarxa pública d’aigua, i per tal que determinés la quantificació de la 
reparació, la qual va valorar en 1.723,20, pel cas que s’hagués d’indemnitzar. 
L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que aquest import nosaltres no el podrem cobrar de 
l’assegurança, ja que amb la Companyia d’Assegurances teníem una franquícia de 
1.800 €. El Sr. Roca pregunta si se sap d’on venia l’aigua. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
respon que venia de quan es van fer els carrers que no van fer una connexió d’una 
dutxa del segon pis de Cal Antamora. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta que és la factura d’APPLUS. L’Alcalde li 
respon que de l’empresa que fa les analítiques de l’aigua. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 615514, 612145, 612289, 728843, 

393843, 393842, 038024, 699432, 
699472, 699473, 027726, 038421, 
027822, 

2.029,74 €

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 330535, 310438, 310439, 310437 222,19 €

TELEFÓNICA MÓVILES, S.A.U. 636847 21,24 €

CORREUS TIQUETS MAIG 27,61 €

TASHIA, TRACTAMENTS DE L'AIGUA 121754 235,73 €

TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ,S .L. 

1202774 98,90 €

ESTACIÓ DE SERVEI BARS CAMPI, S.L. 12100756 38,83 €

ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA MAIG 168,00 €

CALEFACCIONS MARTÍ - MARTÍ 
MORTÉS FELIU 

9540 7,72 €

MARVI ASCENSORS, S.L. 3766R 16,43 €

VINT ARQUITECTURA S.L.P. PERITACIÓ DANYS CAL 
MORA 

578,20 €

APPLUS AGROAMBIENTAL, S.A. ANALÍTIQUES AIGUA 
POTABLE 

210,32 €

MISSATGERS DEL SOLSONÈS, S.L. MRW 7,91 €

HORTICULTURA BELLMUNT, S.L. FLORS 87,48 €

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL MAIG I PLANTES 60,00 €



TOTAL 3.810,30 €

 
 
13.- 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 27.977,29 €. 

- Que va tenir una visita pel tema del reg amb la Sra. Dolors López que porta el 
tema dels regs al Parlament de Catalunya i amb la Sra. Imma Manso, Delegada 
del Govern a Lleida, pel tema de si es podien conseguir més diners aquí per 
acabar el primari del reg.  

- Que s’ha demanat una reunió de treball amb el Conseller d’Agricultura a petició 
de la Comunitat de Regants, pel tema de què amb la llei Ommibus es pot 
adelantar més tot lo dels regs, el 15% que s’habia de fer d’aval, ara es podria 
contractar directament per la Comunitat de Regants. 

- Que s’ha demanat també amb el President de la Comunitat de Regants que el 
Diputat de Lleida a Madrid, Sr. Llorens, que porta els temes del Reg ens demani 
hora amb el Sr. Cañete. 

- Que en relació amb les masses comunes, s’hauria de fer una reunió igual que 
pel tema de l’aigua, i que s’hauria de fixar un dia avui, perquè cada dia hi ha 
problemes, avui mateix ha arribat un escrit  de la Sra. Ramona Sala Codina 
comunicant que han ocupat junt amb el seu marit el Sr. Ramon Raichs Sala una 
parcela comunal, i demanen que l’Ajuntament medeixi els metres que els hi 
correponen i fiti la parcel·la, i diuen que si l’Ajuntament no ho fa i no reben 
resposta en un termini de 15 dies que ho faran ells.  

- Que es va fer una reunió de poble pel tema dels metges aquí a Peramola degut 
a la jubilació de la Doctora Pujades, que li han dit que en principi, avui per avui, 
hi haurà 2 dies de visita, dilluns i divendres, i un dia d’infermera aquí a 
Peramola, i a Tragó que ho volien suspendre continuaran venint el dilluns. De 
moment ens han dit que aquí ens han assignat al Doctor Esteras. El Delegat del 
Pirineu porta aquest tema. El Sr. Roca pregunta si l’horari és el mateix. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que sí, i que l’únic que s’ha demanat és que l’infermera ens 
marqui l’horari.  

- Que en relació al tema del catàleg pel Text Refós tenim 2 coses pendents que 
ens han tret del catàleg. Una és referent al Sr. Roca, Balasch, que ens manca 
documentació, les escriptures no valen, ha de ser alguna fotografia antiga . I, 
l’altra documentació que falta és la de Nerola, que ens l’han de fer arribar de Ca 
l’Astré.   

- Que Diputació ens ha posat un aparell per fer exercicis la gent gran a l’Hort de 
l’Antamora. 

- Que la Diputació ha posat 2 tanques aquí a la Carretera, ara falta posar-ne un 
altra davant de la Granja del Fernando. 

- Que s’ha canviat l’impressora per una nova amb color, s’ha fet amb leasing. 



- Que hi ha una proposta de follets per allò que vam parlar de Peramola, però 
encara falta posar-hi coses. El Sr. Roca pregunta que què és. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que és un follet d’informació de Peramola. 

 
 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si del tema de Rialb s’ha 
parlat amb ells d’alguna cosa del Consorci per pagar. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon 
que sí que se’n ha parlat i que tots estan amb nosaltres. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix 
que l’altre dia ens van passar l’estat de les aportacions al Consorci de l’any 2011, i, 
que de moment els Ajuntaments que han pagat la totalitat de l’aportació de 2011 són 
tres, dos més han pagat la meitat, un altre encara ho ha de pagar tot, igual que els dos 
Consell Comarcals que formen part del Consorci, i la Diputació ha pagat una mica 
menys de la meitat de l’aportació que li pertoca. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta pel tema de l’aigua. L’Alcalde 
Sr. Pallarès comenta que hi ha uns impagats. El Sr. Francesc Lopez Bach opina que 
s’hauria de començar a treballar ja amb el model d’ordenança. La Secretària-
interventora comenta que el problema no és el projecte d’ordenança, sinó la 
infraestructura que tenim actualment pel tema comptadors, lectures, etc. El Sr. 
Francesc Lopez Bach opina que tenint dos treballadors a l’Ajuntament, com tenim, els 
comptadors s’han de poder llegir. Finalment es parla de fixar com més aviat millor un 
dia per començar a treballar l’ordenança. 
  
Demana la paraula el Sr. Roca, i demana si l’Ajuntament pensa fer alguna cosa en 
relació a que està veient tot una quantitat de propaganda que està al municipi de 
Peramola, i que  consta que està al municipi d’Oliana. 
 
Demana la paraula el Sr. Bonet i comenta que a la Carretera també. 
 
El Sr. Roca diu que sí que a la Carretera C-14 igual, allà amb els túnels d’Oliana, i que 
pot ser s’hauria de fer algun escrit o alguna cosa, ja que als llibres de rutes i tot això ja 
no surt Peramola, surt Oliana. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que pel tema túnels l’excusa de la Generalitat és que 
s’agafa el nom del Pantà i no del terme municipal.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que pel tema del Pantà i també per la Via Ferrata s’ha 
demanat de posar uns cartells d’on comença pujant i baixant el terme de Peramola, i 
no ens deixen fer res. 
 
Es va demanar senyalització a la Carretera de Politg, quan puja de Ponts cap a dalt, 
que també posés, a més, de Politg, Peramola, i van dir que intentarien de posar-ho. 
 



També a la Carretera aquí baix a la cruïlla on posa Nuncarga i Tragó de posar-hi 
Peramola, i li van dir que no. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès els hi diu que si volen farà pujar al Delegat de Carreteres. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que també es va demanar amb els caçadors que posessin 
senyals d’animals de la pressa cap aquí, perquè hi ha hagut dos o tres accidents amb 
animals de caça, i que també van dir que no. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i exposa que d’això se’n escriuen llibres, i que això és 
una errada molt considerable. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ja ho sap, però que 
s’han fet escrits, i trucades en aquest sentit i que de moment no hi ha res a fer.  
 
El Sr. Roca diu que ell faria un partida d’uns 12 cartells, i els aniria posant. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que si no és zona urbana no es pot posar cap cartell enlloc, i 
afegeix que ell provaria de posar el de la Via Ferrata.  
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta si allà a Nuncarga es vol posar alguna cosa 
en aquelles corbes. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que en principi formigó, però hi ha 
possibilitat de què hi posin conglomerat.  
 
Demana la paraula el Sr. Puig i li comenta al Sr. Roca que potser amb la pregunta es 
referia als senyals. El Sr. Roca diu que sí que volia dir els senyals. El Sr. Puig diu que 
a la cruïlla de la quadra de Cal Guiatano hi ha un 20. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que el Sr. Roca vol dir de la curva 
direcció Peramola. El Sr. Puig diu que allà no n’hi ha cap. El Sr. Roca diu que 
efectivament allà no hi ha rés. L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que d’aquestes senyals 
n’hi ha al magatzem per posar-n’hi. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta al Sr. Alcalde que com està el tema de la 
màquina, que va dir que quedava un dia pendent de màquina per arranjar els camins 
de la concentració. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que tenen 2 dies de màquina. 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que el Camí de les Vilacanes està fatal. L’Alcalde 
Sr. Pallarès explica que va parlar ara, quan van fer les cunetes de Nuncarga, que de 
moment no ho fessin per que mirarien d’agafar aquells dos dies de màquina, i li van dir 
que fins passat l’estiu aquella màquina no podia venir, perquè la tenen allà dalt a 
Viella, és una empresa de Berga que treballa per la Generalitat, i que quan baixi diuen 
que sí que no hi ha cap problema. L’Alcalde Sr. Pallarès pregunta si s’ha d’arranjar el 
Camí de les Vilacanes de cap a cap. El Sr. Roca li respon que de la Carretera de 
Politg fins al final.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta si amb aquests tres anys que queden 
aproximadament de legislatura hi ha algun projecte que tingui pensat l’Ajuntament per 



fer. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que sí, que aviat sortirà el Pla d’Obres i Serveis, i 
no s’ha fet rés, perquè encara no se sap cap a on anirà aquest Pla, bàsicament 
sembla que només donaran el 50% del que ens donaven, tan sols es podrà arranjar 
coses, i que no es podran fer coses noves. Afegeix que en principi el que està clar, ja 
que se’n ha parlat aquí en diverses ocasions, és que es demanarà l’enllumenat de 
Tragó i el de Peramola, per tal de reduir costos, i la resta està obert al que acordem 
entre tots. També s’ha parlat de què a Peramola, s’hauria d’intentar d’acabar d’arranjar 
el Carrer del safareig fins a la Plaça; a Nuncarga acabar de posar la tanca; i, a Tragó 
hi ha carrers que també s’haurien de fer nous. Pel que fa a la redacció dels projectes 
esmentats, en principi, només hi ha el projecte de l’enllumenat de Tragó. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i li comenta al Sr. Alcalde que la Carretera de Cortiuda 
que es va fer amb tres fases, des de que va entrar ell d’Alcalde s’ha parat tot, i, a més 
a més, es va deteriorant cada vegada més. I, el Sr. Roca afegeix que, a més, hi ha el 
problema de si hi ha algun incendi allà dalt per on es passa. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
respon que es passa pel Camí. El Sr. Roca diu que el Camí hauria de comunicar amb 
el Camí de Baronia de Rialb, i l’accés de Baronia de Rialb és passant per Canes fins a 
sortir aquí a La Mora, i això diu que està fatal. Demana la paraula el Sr Puig i diu que 
l’any passat es van repassar aquests camins, el de Cal Bernadí que va a baix al 
Torrent i dóna al límit de Baronia, es va repassar, i el que dóna el tomb de Cal Canes i 
 va a sortir a baix al pou de gel de La Mora diu que està repassat de fa dos anys. El Sr. 
Roca diu que un camió de bombers no hi pot passar entre altres coses perquè té els 
arbres a sobre. L’Alcalde Sr. Pallarès explica que pel que fa a Cortíuda, el Bernadí que 
és qui se’n cuida, cada any quan ha demanat la retro se’ls hi ha donat, sempre se’ls ha 
ajudat, des de l’Ajuntament no se’ls hi ha negat mai,  també van demanar uns cartells 
perquè la gent no corregués tant, i també se’ls hi van donar. El Sr. Roca diu que falta 
acabar l’última fase. L’Alcalde Sr. Pallarès li pregunta que qui la va pagar, el Consell, 
no?. El Sr. Roca diu que la va pagar Agricultura a entregar els diners al Consell 
Comarcal, i que està parlant de fa més de cinc anys. L’Alcalde Sr. Pallarès comenta 
que encara hi ha una part per pagar. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i comenta que allà a la Font de Tragó, a la Palanca, hi 
ha un tros que s’ha donat i allò s’ha estovat, i que s’hauria d’arranjar aixecant-ho tot, si 
no se’n anirà tot a baix. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que s’hauria de treure tot, posar-hi 
un planxer de ferro ben posat i fer-ho ben fet. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:35 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària, n'estenc la present acta.   

  
La secretària      Vist i plau 

L'alcalde 


