
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 8 D’OCTUBRE 
DE 2012 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  9/2012 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  8 d’octubre de 2012 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:12 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach  
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Dolors Espluga Espluga  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES. 
4.- ACORDAR, SI S’ESCAU, COMPLEMENTAR LES PRESTACIO NS A PERCEBRE EL 
PERSONAL FUNCIONARI INCLÒS AL RÈGIM GENERAL DE LA S EGURETAT SOCIAL I EL 
PERSONAL LABORAL EN SITUACIONS D’INCAPACITAT TEMPOR AL. 
5.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
5.1.- EXP. 15/2012: SR. DAVID BUENO VITAL. VINYA L’ ERA - PERAMOLA. 
5.2.- EXP. 21/2012: SRA. DOLORES VILA MUNTADA. CAL BALASCÓ - NUNCARGA. 
5.3.- EXP. 23/2012: SRA. DOLORS BESORA. CAL PEDRET,  PLAÇA JOSEP ROCA -
PERAMOLA. 
5.4.- EXP. 24/2012: SR. JOAN ROIG CAMPAMÀ. CARRER E SGLÉSIA,10 – PERAMOLA.  
5.5.- EXP. 26/2012: SR. JOSEP ROCA SALA. SOLAR POST ERIOR CAL ROCA – 



PERAMOLA.  
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
7.- FACTURES I PAGAMENTS. 
8.- INFORMES D’ALCALDIA. 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. Jaume Angrill Esteve s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre 
del dia següent: “2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR”. 
 
El regidor Sr. Joan Puig Lopez s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del 
dia següent: “4.- ACORDAR, SI S’ESCAU, COMPLEMENTAR LES PRESTACIONS A 
PERCEBRE EL PERSONAL FUNCIONARI INCLÒS AL RÈGIM GENERAL DE LA 
SEGURETAT SOCIAL I EL PERSONAL LABORAL EN SITUACIONS 
D’INCAPACITAT TEMPORAL”. 
 
El regidor Sr. José Roca Sala s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del 
dia següent: “7.- FACTURES I PAGAMENTS”. 
 
 

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.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el passat dilluns dia 1 
d’octubre de 2012. 
 
Atès que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari en data 8 d’octubre 
de 2012. 
   
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions del Sr. Alcalde, 
s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda per unanimitat dels membres 
presents continuar amb el mateix. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta, que els va ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 17 de setembre de 2012 (núm. 8/2012). 
 



El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Jaume Angrill Esteve. 
 
 
3.- ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES. 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha 
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia 
renovables. 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la  ciutadania. És per això 
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 
 
L'Ajuntament de Peramola té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant 
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i 
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. 
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a 
reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 
20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic 
procedeixi de fonts renovables. 
 
Per tot l’exposat el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Peramola fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més 
del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les 
fonts d’energies renovables. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Peramola es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast 
del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la 
realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de 
la Diputació de Lleida, coordinadora territorial del Pacte a les Terres de Lleida.  
 



Tercer.- L’Ajuntament de Peramola es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per 
l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.- Atorgar a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès i Oliva el mandat de subscriure el Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la 
Unió Europea (en els termes del model establert ) i al President de la Diputació de 
Lleida per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la 
província que s’hi adhereixin. 
 
 
4.- ACORDAR, SI S’ESCAU, COMPLEMENTAR LES PRESTACIO NS A PERCEBRE 
EL PERSONAL FUNCIONARI INCLÒS AL RÈGIM GENERAL DE L A SEGURETAT 
SOCIAL I EL PERSONAL LABORAL EN SITUACIONS D’INCAPA CITAT 
TEMPORAL. 
 
1. ANTECEDENTS    
 
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de 
foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia següent, l’art. 9 del qual regula 
la prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de 
les Administracions Públiques. 
 
Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves 
respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el 
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal 
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, cosa que haurà de fer en 
el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la Disposicions transitòries 15a 
de la mateixa norma. 
 
En data 3 d’octubre de 2012 la secretària interventora municipal ha emès informe 
jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir per tal que 
l’Ajuntament complementi les prestacions a percebre tant el personal funcionari inclòs 
al règim general de la seguretat social com el personal laboral en situacions 
d’incapacitat temporal. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1.  Abans de l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que 
fou el dia 15 de juliol 2012, la normativa reguladora de la incapacitat temporal dels 
funcionaris de les Corporacions locals preveia que el subsidi que han de percebre en 
concepte d’incapacitat temporal és, durant els primers 3 mesos, el corresponent a la 



totalitat de les retribucions bàsiques i de les retribucions complementàries del 
funcionari en la mateixa quantia a les quals li correspondria a cada moment en el seu 
lloc de treball si no es trobés en aquesta situació d'incapacitat temporal, i a partit del 
4rt mes, el 75% de la base reguladora del mes anterior a la baixa. 
 
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions locals 
s’havia d’estar al que preveu en aquest sentit el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 
de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, que 
estableix que per a la situació d’incapacitat temporal per contingències comunes, el 
subsidi pels 3 primers dies és a càrrec del treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de 
l’ajuntament, i a partir del 16è endavant, correspon a l’entitat gestora, mútua o 
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre 
és el 60% de la base reguladora des del 4rt dia i fins el 20è, i el 75% de la base 
reguladora des del dia 21 endavant, quanties totes elles que es podien complementar 
per l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les parts. 
 
I per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia professional, 
el subsidi del dia de l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre que a partir del 1er 
dia de baixa, corresponia a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora 
autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 75% de la base 
reguladora des del dia que es produeixi el naixement del dret, quantia aquesta que es 
podia complementar per l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia 
acord entre les parts. 
 
2.2. A partir de l’entrada en vigor del Reial decret llei 20/2012, aquest panorama ha 
canviat, i ara el seu art. 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de 19 
de juliol de 2012, que: 
 
- “La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei 

de les Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat en 
aquest article”. Per tant, ja no fa distinció entre els funcionaris i el personal laboral. 

 
- “Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències, 

podrà complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el 
Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les 
situacions d'incapacitat temporal, d'acord amb els següents límits: 

 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant 

els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar a 
com a màxim el 50% de les retribucions que es vengen percebent en el mes 
anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia 4rt fins al 20è, ambdós 
inclusivament, el complement que es pugui sumar a la prestació econòmica 
reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas, sumades 
ambdues quantitats, se superi el 75% de les retribucions que vinguessin 
corresponent a aquest personal en el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat. A partir del dia 21è, inclusivament, podrà reconèixer-se una 
prestació equivalent al 100% de les retribucions que es vinguessin percebent 
en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. 



 
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la 

prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des 
del primer dia, fins a arribar a com a màxim al 100% de les retribucions que 
vinguessin corresponent a dita personal en el mes anterior al de causar-se la 
incapacitat”. 

 
- “Cada Administració Pública podrà determinar, respecte al seu personal, els 

supòsits que amb caràcter excepcional i degudament justificats es pugui establir 
un complement fins a arribar a, com a màxim, el 100% de les retribucions que 
vinguessin gaudint a cada moment. A aquests efectes, es consideraran en tot cas 
degudament justificats els supòsits d'hospitalització i intervenció quirúrgica”. 

 
Mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions 
contingudes en l'article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació 
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Púbiques acollit al 
Règim General de la Seguretat Social seran desenvolupades per cada Administració 
Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació d'aquest Reial decret llei, termini 
a partir del com assortirà efectes en tot cas”. 
 
Per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la situació 
d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament pot 
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim 
General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 50% els 3 
primers dies, un màxim del 15% sobre el 60% de la base reguladora que perceben de 
part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), 
del 4rt al 20è, i un màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que perceben 
de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada  
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant. 
 
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, 
l’ajuntament pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari 
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un 
màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat 
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er 
dia de baixa. 
 
I quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal 
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu 
servei es trobi en les següents situacions: 
 
- hospitalització 
- intervenció quirúrgica 
- A aquests efectes, es pot tenir en consideració l’enumeració de malalties greus a 

que fa referència el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i 
desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica 
per cura de menors afectats per càncer o altra malaltia greu, així com altres 
situacions com les de risc durant l’embaràs i de violència de gènere 



 
l’ajuntament pot complementar, des del primer dia de baixa, les percepcions de  
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada  (INSS/MÚTUA), fins al 
cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a 
aquell en què va tenir lloc la incapacitat. 
 
2.3. S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial decret llei 
20/2012 estableix que el disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als empleats públics 
que a la seva entrada en vigor, es trobin en la situació d'incapacitat temporal. 
 
I per altra banda, l’art. 9.7 diu que se suspenen els Acords, Pactes i Convenis vigents 
que contradiguin el disposat en aquest article. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 16 
del mateix Reial decret llei, quan diu que se suspenen i queden sense efecte els 
acords, pactes i convenis per al personal del sector públic definit en l'article 22 de la 
Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos generals de l'Estat, subscrits per les 
Administracions públiques i els seus organismes i entitats que continguin clàusules 
que s'oposin al disposat en el present títol. 
 
2.4. Quan l’art. 9 del Reial decret llei 20/2012 diu que cada Administració Pública 
podrà complementar les prestacions, hem d’estar al que disposen els arts. 22.1.i) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i 52.1.j) 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, que estableixen que la competència recau en el Ple de 
l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i 114.1 de les mateixes normes, respectivament, 
que estableixen que el quòrum exigible per aprovar-ho serà la majoria simple del 
nombre de membres presents. 
 
2.5. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per 
fer front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions per situacions 
d'incapacitat temporal, en els termes i amb les limitacions establerts. 
 
3. ACORD. 
 
Per tot això, el Ple, per unanimitat  dels membres presents (4 de 7), en els termes del 
que estableix el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, ACORDA: 
 
Primer .- Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari inclòs en 
el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei: 
 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un 

complement retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la 
percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada 
(INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25 % sobre la percepció de l’entitat 
gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 
21 en endavant. 

 
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, un 



complement retributiu del 25% sobre la percepció de l’entitat gestora, mútua o 
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa. 

 
c) Quan, en consideració a supòsits excepcionals i degudament justificats el personal 

funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al 
seu servei es trobi en les següents situacions: 

 
- hospitalització, 
- intervenció quirúrgica, 
- i, en els supòsits de malalties greus a que fa referència el Reial Decret 

1148/2011, de 29 de juliol, per a l’aplicació i desenvolupament, en el sistema 
de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats 
per càncer o altra malaltia greu, així com altres situacions com les de risc 
durant l’embaràs i de violència de gènere, 

 
un complement, des del primer dia de baixa, de les percepcions de  l’entitat gestora, 
mútua o empresa col·laboradora autoritzada  (INSS/MÚTUA), fins al cent per cent de 
les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va 
tenir lloc la incapacitat. 
 
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en vigor 
del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, es 
trobin en la situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls aplicarà la normativa en 
vigor anterior a aquesta data. 
 
Segon .- Suspendre i deixar sense efecte els Acords, Pactes i Convenis vigents que 
contradiguin el disposat en l’article 9 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
Tercer .- Que es notifiqui aquest acord, o bé als òrgan de representació dels 
treballadors de l’Ajuntament, en cas que n’hi hagi, o bé als mateixos treballadors, si no 
n’hi ha, amb efectes merament informatius. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
 
5.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
5.1.- EXP. 15/2012: SR. DAVID BUENO VITAL. VINYA L’ ERA - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. David Bueno Vital, de data 24 d’agost de 2012 
(R.E. núm. 233 de data 24/08/2012), per a Construir una barraca de 2,5 x 2,5 metres,  
un paviment de 6 m² per guardar eines, i dos barraques per gos, a la Vinya l’Era 
ubicada al municipi de Peramola (Expedient núm. 15/2012). 
 
Donat que es tracta d’una obra menor.    



 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 19 de setembre de 
2012 que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. David Bueno Vital llicència d’obres per a Construir una 
barraca de 2,5 x 2,5 metres,  un paviment de 6 m² per guardar eines, i dos barraques 
per gos, a la Vinya l’Era ubicada al municipi de Peramola, segons instància i 
pressupost  presentats (Expedient núm. 15/2012). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà a la paralització de 
les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 7 €. 
 
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. 
 
 
5.2.- EXP. 21/2012: SRA. DOLORES VILA MUNTADA. CAL BALASCÓ - 
NUNCARGA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Dolores Vila Muntada, de data 6 de setembre 
de 2012 (R.E. núm. 245 de data 6/09/2012), per a Repassar teulades, a la casa 
coneguda com Cal Balascó del nucli de Nuncarga, del municipi de Peramola 
(Expedient núm. 21/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data  26 de setembre de 2012, subscrit per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que 
exposa que es tracta d’una obra menor, i informa favorablement l’atorgament de la 
llicència d’obres.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 3 d’octubre 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. Dolores Vila Muntada llicència d’obres per a Repassar 
teulades, a la casa coneguda com Cal Balascó del nucli de Nuncarga, del municipi de 
Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 21/2012). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 



 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà a la paralització de 
les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 30 €. 
 
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. 
 
 
5.3.- EXP. 23/2012: SRA. DOLORS BESORA. CAL PEDRET,  PLAÇA JOSEP ROCA 
-PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Isidre Esteve Bernaus com a representant de la 
Sra. Dolors Besora, de data 10 de setembre de 2012 (R.E. núm. 249 de data 
10/09/2012), per Aplacar pedra en paret interior, a la casa coneguda com Cal Pedret 
ubicada a la Plaça Josep Roca del municipi de Peramola (Expedient núm. 23/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data  19 de setembre de 2012, subscrit per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que 
exposa que es tracta d’una obra menor, i informa favorablement l’atorgament de la 
llicència d’obres.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 3 d’octubre 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. Dolors Besora llicència d’obres per Aplacar pedra en 
paret interior, a la casa coneguda com Cal Pedret ubicada a la Plaça Josep Roca del 
municipi de Peramola, segons instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 
23/2012). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà a la paralització de 
les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 10 €. 
 
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. 
 
 
5.4.- EXP. 24/2012: SR. JOAN ROIG CAMPAMÀ. CARRER E SGLÉSIA,10 – 
PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Roig Campamà, de data 12 de setembre de 
2012 (R.E. núm. 250 de data 12/09/2012), per a Refeta de teulada, a l’immoble ubicat 
al Carrer Església, 10 del municipi de Peramola (Expedient núm. 24/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 19 de setembre de 2012, subscrit per l’Arquitecte 
municipal Sr. Josep Coma i Solé que informa favorablement  l’atorgament de la 
llicència d’obres. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretaria interventora de data 3 d’octubre de 2012.  
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Joan Roig Campamà llicència d’obres per a la Refeta de 
teulada, a l’immoble ubicat al Carrer Església, 10 del municipi de Peramola (Expedient 
núm. 24/2012), d’acord amb la memòria valorada signada  per l’aparellador Lluís 
Aguelo Parés, de data 11 de setembre de 2012.  
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 



personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà a la paralització de 
les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 150,57 €. 
 
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. 
 
 
5.5.- EXP. 26/2012: SR. JOSEP ROCA SALA. SOLAR POST ERIOR CAL ROCA – 
PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Roca Sala, de data 25 de setembre de 
2012 (R.E. núm. 262 de data 25/09/2012), per a la Construcció d’una tanca en la part 
posterior del solar, de l’immoble conegut com Cal Roca ubicat la Plaça Josep Roca del 
municipi de Peramola (Expedient núm. 26/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 26 de setembre de 2012, subscrit per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Coma i Solé, en relació a la normativa urbanística municipal, que 
exposa que es tracta d’una obra menor, i informa favorablement l’atorgament de la 
llicència d’obres.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 3 d’octubre 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 Roca Sala llicència d’obres per a Construcció d’una 
tanca en la part posterior del solar, de l’immoble conegut com Cal Roca ubicat la Plaça 
Josep Roca del municipi de Peramola, segons instància, pressupost i plànols  
presentats (Expedient núm. 26/2012). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 



 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà a la paralització de 
les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 7,45 €. 
 
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. 
 
 
 
 



6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 44 a 46 de l’any 
2012 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 
- Decret de l’Alcaldia núm. 44/2012, de data 19 de setembre de 2012,d’assabentat 

de canvi de capacitat de l’activitat de Pensió “la Masia Forner”, expedient  núm. 
25/2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 45/2012, de data 3 d’octubre de 2012, de sol·licitud 
d’informe a secretaria intervenció. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 46/2012, de data 3 d’octubre de 2012, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 8 d’octubre de 2012. 

 
 
7.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 2278634 6,84 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. Fres 332717, 312385, 312386, 
312384 210,09 € 

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA Fra 398510 21,78 € 

CORREUS Tiquets setembre          13,55€  

RIBALTA I FILLS Fres 888 i 894          47,19€  

FRANCISCA MUÑOZ - CASINO Vermuts festa major i St. Miquel        620,00€  

TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ,S .L. 1205534 142,76 € 

ESTACIÓ DE SERVEI BARS CAMPI, 
S.L. 

Fra 12101472 
39,73 € 

TASHIA, TRACTAMENTS DE L'AIGUA Fra 123813 241,72 € 
JOSEP COMA SOLÉ Serveis arquitecte 3r trimestre 427,50 € 
MONFISCAL, S.L.P. Serveis gestoria fra 961 605,27 € 
REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L. Còpies - Fra. 1741 64,99 € 
JOSÉ LUÍS RODRIGO GIL Fra procurador contenciós 

SYCSA. 39,71 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA Mòbil setembre 30,00 € 

TOTAL 2.511,13 € 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. José Roca Sala. 
 
 



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 14.921,09 € €. 

- Que la Festa dels Jubilats es farà el proper dia 27 d’octubre, i que com cada any 
s’envia cartes a tothom, en les quals igual que l’any passat  a la gent de 
Peramola se’ls convida, i als que no estan empadronats se’ls demana una 
aportació de 15 €. Afegeix que s’ha convidat al President de la Diputació, al 
President del Consell Comarcal i a l’Alcalde de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell. 

- Que el Sr. Joan Bullich que estava treballant aquí a l’Ajuntament per un 
contracte per obra se l’ha donat de baixa. A banda, té un problema que s’ha 
d’operar, de moment se n’ha anat a l’atur, i quan torni a estar bé, si el 
necessitem que suposa que sí, es tornarà a donar d’alta. 

- Que aquesta setmana va acomiadar l’arquitecte, Sr. Josep Coma, per manca de 
confiança, afegeix que com a persona no hi té res a dir, però que com a 
arquitecte municipal no el vol. Afegeix que ara està demanant propostes de 
pressupostos a diferents arquitectes, per tal de fer una nova contractació amb 
una persona amb experiència i que no tinguem problemes.  

- Que s’ha comunicat a l’empresa MARVI que es vol donar de baixa 
temporalment l’ascensor degut a l’elevat cost mensual del seu manteniment, i 
donat que practicament no el fa servir ningú. Ara, l’empresa MARVI diu que ens 
passarà un nou pressupost durant aquesta setmana. 

- Que no hem renovat els contractes amb la Mutua que teníem, perquè fan les 
revisions als treballadors de l’Ajuntament a Tàrrega. I que, donat que es 
obligatòri de tenir una Mútua haurem de buscar un altra Mútua que les faci in 
situ. 

- Que s’està netejant el Camí de Tragó a Rumbau, perquè hi passa l’autocar de la 
canalla. 

- Que, desprès de demanar-ho durant 4 o 5 mesos, tenim la liquidació de les 
extraccions d’àrids de l’any passat. 

- Que el dia de Sant Miquel hi va haver diferents actes vandàlics a Tragó, van 
trencar el vidre de la marquesina que hi ha a Tragó, es van tirar tres contenidors 
i es va tirar a baix al riu una papelera nova que s’havia posat el dia abans a la 
Palanca. I que s’ha fet una denúncia dels fets als Mossos. A banda, s’ha 
demanat a carreteres a veure si podien arranjar els vidres de la marquesina. 

- Que, desprès de parlar amb les noies que porten l’Esplai, s’ha acondicionat un 
tros per tal que si pugui realitzar les classes de gimnàstica, i d’altres activitats. 

  
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que en el tema de les obres 
s’hauria de clarificar millor el que són obres menors i el que són obres majors, i quan 
es cobra l’1% i quan es cobra el 2%, ja que de la manera que està ara dóna lloc a 
confusions, a malentesos, i afegeix que ell creu que el criteri tindria d’estar escrit en 
una ordenança. L’Alcalde Sr. Pallarès, li diu que un cop estigui aprovat definitivament 



el Text refós del Planejament per Urbanisme, es treballarà per tal de fer una nova 
ordenança.   
  
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina que molt bé amb el tema del Sr. 
Josep Coma ja que no era sostenible. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que potser ja ho havia 
d’haver fet abans, però que a vegades desfer coses que estan fetes sap greu, tot i que 
ara havia arribat un moment que ja no es podia passar més. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que com està el tema de la Carretera que va 
de la Font del Cané que va a la Carretera de Politg, que està molt malament. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que està demanat, i que quan vinguin a arranjar els camins de la 
concentració també faran allò. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i comenta que el quitrà en molts llocs està cedint. 
L’alcalde Sr. Pallarès li diu que quan vinguin els de la Diputació ens ho faran amb 
aglomerat, però afegeix que dubta que ens ho facin abans del mes de març, ja que 
creu que de cara a l’hivern no en faran cap més. Acte seguit, el Sr. Roca pregunta si lo 
de les cunetes ho faran. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que el Director General va dir 
que les cunetes si que les farien ells. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i pregunta que com està el tema del Sr. Raichs de 
Tragó. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que el Sr. Jordi Lopez de l’empresa Pirenaica 
farà un aixecament topogràfic. Afegeix que aquest mes d’octubre se li donarà una 
resposta. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Angrill, i comenta que s’hauria de prendre una decisió amb les 
masses comunes.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:12 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària interventora, n'estenc la present acta.   
  
La secretària interventora    Vist i plau 

L'alcalde 


