
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 19 DE FEBRER 
DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2/2013 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  19 de febrer de 2013 
Hora d’inici: 21:00 hores  
Hora de fi: 22:45 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach  
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT , ANY 2012 - CAPÍTOL PER 
A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS.  
4.- APROVACIÓ DEL LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA P ER AL PRESSUPOST 
2013. 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’A NY 2013. 
6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS  AL PLA ÚNIC D’OBRES  I SERVEIS DE CATALUNYA 
2013-2016. 



7.- CORPIMO, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – OBRA “ CENTRE CÍVIC A TRAGÓ” . 
8.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 

8.1.- EXP. 1/2013: SRA. ROSAURA FARRÉ ROVIRA. CA LA  ROSAURA -PERAMOLA. 
8.2.- EXP. 5/2013: SRA. MERCÈ RAUSCHER COMELLES. CA L FORNER – PLAÇA 
JOSEP ROCA, 5 – PERAMOLA.  

9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
10.- FACTURES I PAGAMENTS. 
11.- INFORMES D’ALCALDIA. 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 
 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el passat dilluns dia 4 
de febrer de 2013. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 19 de febrer de 2013 degut a que es volia passar el pressupost. 
   
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 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 29 de gener de 2013 (núm. 1/2013). 
 
La secretària interventora Sra. Solsona comenta que s’ha advertit que al punt de 
l’ordre del dia 17.- PRECS I PREGUNTES, hi ha una frase inacabada, i que on hi diu: 
“L’Alcalde Sr. Pallarès diu que demà tornar”, hi ha de dir: “L’Alcalde Sr. Pallarès diu 
que demà tornarà a parlar amb el Sr. Gàndara.” 
 
Vista l’esmena anterior, el Ple aprova l’acta de la sessió ordinària de data 29 de gener 
de 2013 (núm. 1/2013) per unanimitat, amb l’esmena següent, introduïda a petició de 
la secretària interventora Sra. Solsona. 
 
En virtut d’aquesta esmena, el text de l’acta en aquest paràgraf del punt de l’ordre del 
dia 17 resta rectificat en la forma següent: “Demana la paraula el Sr. Puig i comenta 



que la Palanca s’hauria d’arranjar perquè s’està trencant. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
respon que va parlar amb l’enginyer Sr. Gàndara i s’ho va anar a mirar, i que farà una 
petita memòria valorada per veure, de quants diners estem parlant  per poder 
sol·licitar algun ajut. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que hauria de ser una actuació amb 
els dos municipis Oliana i Peramola.  Demana la paraula el Sr. Angrill i opina que 
arranjar la Palanca és molta feina, molts diners i molt temps tancada. L’Alcalde Sr. 
Pallarès diu que demà tornarà a parlar amb el Sr. Gàndara.” 
 
En aquests moments demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que voldria 
fer uns comentaris en relació a uns temes que es van tractar en l’acta anterior: 
 
En primer lloc, del tema del sopar del Futbol Sala creu que s’hauria de mirar que fos 
més econòmic.  
 
I en segon lloc, del tema de l’Esplai que es va aprovar una subvenció per pagar unes 
colònies que incloïen l’autocar, i donat que tenim allò pendent del Vilabetriu, i tal com 
estan les coses, potser es podria aprofitar pel tema de l’Esplai. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
respon que allò va lligat amb el tema de la subvenció de les dones.  
 
 
3.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT , ANY 2012 - 
CAPÍTOL PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEI S.  
 
Per Resolució GRI/2189/2012, de 23 d'octubre, es va aprovar la distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada 
en el Fons de cooperació local de Catalunya, per a l’any 2012 (DOGC núm. 6241 de 
26.10.2012). 
 
Segons la distribució feta d’acord amb l’article 51 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, pertoquen al nostre 
municipi 1.849,59 € per a la prestació supramunicipal de serveis. 
 
Els ajuntaments poden destinar aquests diners a les mancomunitats i comunitats de 
municipis, en les que participen, i al consell comarcal corresponent, també es pot fer a 
favor dels consorcis dels quals formin part.  
 
Per tot això, el Ple l’Ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- ASSIGNAR la participació del municipi de Peramola en els ingressos de la 
Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012, relatiu 
al tram de foment de la prestació supramunicipal de serveis, d’acord amb el que 
estableix l’article 51 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, en el sentit següent: 
 
Destinar la dotació de 1.849,59 €, que correspon a l’Ajuntament de Peramola, al 
Consorci Segre Rialb .  
  
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consorci Segre Rialb i a la Direcció General 



d’Administració local, als efectes oportuns. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL LÍMIT MÀXIM DE DESPESA NO FINANCERA P ER AL 
PRESSUPOST 2013. 
 
La Llei Orgànica 2/2012 modificada per la Llei Orgànica 4/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera preveu que totes les administracions 
públiques, i també per tant els ajuntaments, aprovin el límit de la despesa no financera 
computable per l’exercici 2013. 
 
Per això, el Ple l’Ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
Únic .-  Aprovar i fixar el Límit de Despesa no Financera, també anomenat SOSTRE 
DE DESPESA, en 359.145,96 €  per a l’exercici 2013,  i donar-ne compte al Ministeri 
d’Hisenda, en compliment del que es disposa per l’article 30 de la LOEPSF. 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’A NY 2013. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els articles 
162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i 
els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
L'alcalde presenta l'avantprojecte de pressupost per l'any 2013 i la documentació 
annexa necessària, prèviament informat per la secretària interventora. 
 
Després de llegir íntegrament l'estat de despeses i ingressos continguts en el Projecte 
de Pressupost presentat, s'inicia un debat sobre el tema. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que en relació a l’actuació 
del PEIN que acabarà sent una despesa després, i que la bàscula potser sí que 
portarà una despesa desprès però que segurament es necessita. A més, diu que no 
s’hauria d’invertir amb coses que desprès només en suposaran despeses i no ens 
comportaran cap benefici. Afegeix que si al PEIN no s’ha de pagar res, però que 
gastar per que ens donen una subvenció després també suposa despesa.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que en relació a l’actuació del PEIN si ens donen la 
subvenció que no ens costarà ni un duro, potser sí que hi haurà una senyalització que 
portarà un manteniment, però d’aquesta manera estarien senyalitzades totes les 
cases que ara no ho estan. El Sr. Francesc Lopez Bach diu que quan surti això que 
s’hauria de mirar el que realment faci falta, i no ficar el que no sigui necessari. 
L’Alcalde li diu que primer encara s’ha d’aprovar l’atorgament de la subvenció, i que si 
ens l’atorguen ja es mirarà bé. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès en relació al tema de la bàscula, comenta que hi ha uns diners 



que es sol·licitaran a la Diputació en aquesta convocatòria del PUOSC, per portar a 
terme l’actuació, ja que es va pensar parlant amb els pagesos de la necessitat que hi 
ha de tenir una bàscula, perquè la bàscula que tenim ara, a part de què el Sr. Roca va 
sol·licitar que la traguéssim, hauríem de posar una bàscula per pesar com a mínim un 
tràiler, llavors s’ha comptat pel pressupost una bàscula de 18 metres que instal·laríem 
en una massa comuna, segurament a la que hi ha a la cruïlla del Camí del mig amb 
Santa Llúcia, tot i que s’ha d’acabar de mirar que sigui la massa comuna idònia.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació al tema del Peó de 
Manteniment, que es vol tornar a contractar, opina que s’hauria de tenir clar si es lloga 
o no i que surti rentable. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li diu, que l’any passat si que ens va sortir rentable per fer les 
obres petites, i que aquest any per al pressupost s’ha comptat una contractació de 6 
mesos, la qual aniria lligada al tema de l’obra de la Font de Crist, també amb el tema 
de la bàscula si fem l’obra civil nosaltres, i també s’ha de fer obres a Santa Llúcia, ja 
que ells tenen els diners, que les faria aquest peó. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que 
va parlar la setmana passada amb el Sr. Joan Bullich i que li va dir que de moment ell 
no té pressa per començar a treballar. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta que amb la partida de reparació de vies 
públiques, que hi ha 16.000 €, s’hauria de mirar de fer el Camí de les Vilacanes, ja 
que és manteniment.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina que en el tema de les 
subvencions a les entitats, s’hauria de mirar de ser més estrictes en el sentit de no 
donar-los-hi més que el que se’ls dóna per subvenció, es refereix al jovent en aquest 
cas, i mirar que s’autogestionin una mica més ells. L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que 
hi ha el tema de la llum, de l’ambulància, el tema de les llotges que va venir el fuster. 
El Sr. Francesc Lopez Bach diu que aquestes pot ser diferent, però que n’hi ha altres 
que se’ls hi hauria de fer veure que l’Ajuntament no està per tirar coets. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que la pròxima reunió amb el jovent pot venir per veure que se’ls hi 
diu, i que en cap cas se’ls hi diu que l’Ajuntament estigui per tirar coets .  
 
Debatut l’assumpte, el Ple per unanimitat, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici  2013, i les bases d'execució 
que l'acompanyen, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la 
despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent: 
 

INGRESSOS 
 

A) OPERACIONS CORRENTS € 

Cap 1 Impostos directes...................................119.934,57  

Cap 2 Impostos indirectes................................1.600,00  

Cap 3 Taxes i altres ingressos.......................20.469,30  

Cap 4 Transferències corrents.....................143.553,35  
Cap 5 
  

Ingressos patrimonials.............................501,51 
  



B) OPERACIONS DE CAPITAL  

Cap 7 Transferències de capital.....................72.634,34  

  
 TOTAL 358.693,45  

 
 

 DESPESES  

A) OPERACIONS CORRENTS  € 

Cap 1 Despeses de personal............................90.000,00  

Cap 2 Despeses corrents en béns i serveis....141.562,31  

Cap 3 Despeses financeres.................................600,00  

Cap 4 Transferències corrents...........................29.500,00  

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

Cap 6 Inversions reals.......................................97.031,14  

  
TOTAL 358.693,45  

 
 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.   
                        
Tercer.-  Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze 
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
Quart.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS  AL PLA ÚNIC D’OBRES  I SERVEIS DE 
CATALUNYA 2013-2016.  
 
La Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la formulació del Pla únic 
d'obres i serveis de Catalunya pel quadrienni 2013-2016, mitjançant Decret 155/2012, 
de 20 de novembre, publicat al DOGC de data 28 de novembre de 2012, i establint-se 
pròrroga en el termini de presentació mitjançant el Decret 162/2012 de 18 de 
desembre. 

Les bases de la convocatòria no estableixen cap import mínim garantit en el Programa 
d’inversions de la Generalitat de Catalunya, el qual s’atorgarà en règim de 
concurrència competitiva i amb un percentatge màxim per als municipis de menys de 
1.000 habitants del 95 %. 



 

Pel que fa a la línia de subvencions per a reparacions, manteniment i conservació, 
l’import màxim previst que correspondrà a l’Ajuntament de Peramola per a tot el 
quadrienni 2013-2016, serà de 77.261,57 €, que es distribuirà en un 25% a cada 
anualitat.  

Pel que fa als Programes de la Diputació de Lleida 2013-2016 pel programa inversions 
locals  i pel programa d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida 
que s’han convocat simultàniament, l’Ajuntament de Peramola té garantida la quantitat 
de 22.186,57 € per cada programa i per tot el quadrienni. 

Vistes les necessitats concretes de realització d’accessos a nuclis de població, 
enllumenats, magatzems i serveis municipals obligatoris i serveis municipals 
complementaris però necessaris i la competència municipals per assumir-los, i 
entenent que aquestes són obres incloses a l'art. 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local Catalunya; 

Per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament acorda : 

Primer.-  Sol·licitar a l'empara del Decret 155/2012 de convocatòria del Pla únic 
d'obres i serveis de la Catalunya les següents actuacions amb els percentatges de 
subvenció indicat, anualitat preferent, i programa de referència i priorització que 
s'indica: 

Inversions Generalitat  

Obra: “Millora i estalvi d’energia de l’enllumenat públic del nucli de Tragó”    
 

Prioritat Anualitat Pressupost Subvenció sol·licitada 
1 2014 114.552,54 € 108.824,91 € 

 
 Obra: “Honoraris per la redacció del projecte de M illora i estalvi d’energia de 
l’enllumenat públic del nucli de Tragó”   
 

Prioritat Anualitat Pressupost Subvenció sol·licitada 
2 2014 1.343,34 € 1.276,17 € 

 
Obra: “Millora i estalvi d’energia de l’enllumenat públic del nucli de Peramola”    
 

Prioritat Anualitat Pressupost Subvenció sol·licitada 
3 2014 49.865,85 € 47.372,55 € 
 

Obra: “Honoraris per la redacció del projecte de Mi llora i estalvi d’energia de 
l’enllumenat públic del nucli de Peramola”    
 



Prioritat Anualitat Pressupost Subvenció sol·licitada 
4 2014 669,47 € 635,99 € 

 
Obra: “Pavimentació del Carrer Frederic Ribó i Plaç a Josep Roca de Peramola”    
 

Prioritat Anualitat Pressupost Subvenció sol·licitada 
5 2015 209.839,93 € 199.347,93 € 

 
Obra: “Honoraris per la redacció del projecte de Pa vimentació del Carrer 
Frederic Ribó i Plaça Josep Roca de Peramola”    
 

Prioritat Anualitat Pressupost Subvenció sol·licitada 
6 2015 2.335,98 € 2.219,18 € 

 
Reparacions, manteniment i conservació Generalitat  

Subvenció total  % Import anualitat 
77.261,57 € 25 19.315,39 €  2013 

25 19.315,39 € 2014 
25 19.315,39 € 2015 
25 19.315,40 €  2016 

 
Programa d'Inversions Locals de la Diputació de Lle ida (annex 6)   
 
Obra: “Instal·lació de bàscula municipal a Peramola ”    
 

Prioritat Anualitat Pressupost Subvenció sol·licitada 
1 2013  31.993,62 € 22.186,57 € 

 

Pla d’Arrendaments i Subministraments Diputació de Lleida (annex 7)  

Subvenció total  % Import anualitat 
22.186,57€ 15 3.327,99 € 2013 

25 5.546,64 € 2014 
30 6.655,97 € 2015 
30 6.655,97 € 2016 

 

Segon .- Aprovar els informes justificatius de necessitat i viabilitat de les inversions i 
aprovar la declaració l'interès públic de les actuacions que se sol·liciten. 

Tercer. - Trametre la documentació necessària a la Delegació Territorial del  
Departament de Governació i Relacions Institucionals per a la seva deguda tramitació 
a través de la plataforma eacat de registre telemàtic. 

 



7.- CORPIMO, S.A. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – OBRA “ CENTRE CÍVIC A 
TRAGÓ” . 
 
Vist l’expedient format per la devolució de la fiança constituïda per l’empresa 
CORPIMO, S.A., per respondre de l’obra “CENTRE CÍVIC A TRAGÓ”. 
 
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 vint-i-un mil dos-cents vint-i-vuit euros 
amb vuitanta-quatre cèntims (21.228,84 €), constituïda per l’empresa CORPIMO, S.A., 
per respondre de l’obra “CENTRE CÍVIC A TRAGÓ”, prestat mitjançant el certificat 
individual d’assegurança número 7400954916967, pòlissa d’assegurança de caució 
número 0300810275000 prestada per l’entitat “MAPFRE CAUCIÓN Y CRÉDITO, 
Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.”, constituïda el dia 3 de juliol 
de 2009.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
8.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que una vegada més vol dir que 
es continua demanant llicències d’obres que ja estan acabades, i que s’hauria de fer 
de manera que la gent sàpiga que no pot començar les obres fins que no tinguin la 
llicència. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que hi ha moltes obres que comencen que aquí no ha 
vingut cap paper, i que si ens en assabentem els hi fem demanar la llicència, i que no 
s’està fen els ulls grossos. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que l’arquitecte ja ho sap i 
que intentaran d’arranjar-ho. El Sr. Francesc Lopez Bach diu que va parlar amb 
l’arquitecte, i que li va dir que no començaria cap obra sense llicència, però que la 
veritat és que en comencen, i que s’haurien d’anar acostumant a no fer-ho. L’Alcalde 
Sr. Pallarès diu que també s’haurien d’anar acostumant a que tinguin el contenidor a 
fora, i que no hi ha manera de què fiquin el contenidor a fora quan fan obres, i això es 
primordial perquè si no la gent ho va tirant amagat per allà on pot.  
 
El Sr. Roca pregunta que què passarà si algun dia hi ha algun problema i ja hi ha 
l’obra feta. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que  s’haurà de desfer si no té llicència i 
està malament. 
 
 
8.1.- EXP. 1/2013: SRA. ROSAURA FARRÉ ROVIRA. CA LA  ROSAURA -
PERAMOLA. 



 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Coma i Solé en representació de la Sra. 
Rosaura Farré Rovira, de data 8 de gener de 2013 (R.E. núm. 9 de data 8/1/2013), per 
a la Consolidació d’un mur, a la casa coneguda com Ca la Rosaura, ubicada al  Carrer 
de la Capella, de Peramola (Expedient núm. 1/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 25 de gener de 2013, subscrit per l’arquitecte municipal 
Sr. Manel Cecília i Averós, en relació a la normativa urbanística municipal, que informa 
favorablement l’atorgament de la llicència d’obres, les quals es tracten obres menors.  
  
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 2 de febrer de 2013 
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. Rosaura Farré Rovira llicència d’obres per a la 
Consolidació d’un mur, a la casa coneguda com Ca la Rosaura, ubicada al  Carrer de 
la Capella, de Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 
1/2013). 
 
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 83,25 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
8.2.- EXP. 5/2013: SRA. MERCÈ RAUSCHER COMELLES. CA L FORNER – PLAÇA 
JOSEP ROCA, 5 – PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Rossend Cercós Xuriguera  en representació de 
la Sra. Mercè Rauscher Comelles, de data 25 de gener de 2013 (R.E. núm. 26 de data 
25/1/2013), per a la Reparació de voladís de la coberta de l’edifici existent, a la casa 
coneguda com Cal Forner, ubicada a la Plaça Josep Roca, número 5, de Peramola 
(Expedient núm. 5/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 25 de gener de 2013, subscrit per l’arquitecte municipal 
Sr. Manel Cecília i Averós, en relació a la normativa urbanística municipal, que informa 
favorablement l’atorgament de la llicència d’obres, les quals es tracten obres menors.  
  
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 6 de febrer de 2013 
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. Mercè Rauscher Comelles llicència d’obres per a la 
Reparació de voladís de la coberta de l’edifici existent, a la casa coneguda com Cal 
Forner, ubicada a la Plaça Josep Roca, número 5, de Peramola, segons instància i 
pressupost presentats (Expedient núm. 5/2013). 
 
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 26,80 €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 2 a 4 de l’any 2013 
que restaven pendents de ser retuts al Ple: 

 
- Decret de l’Alcaldia núm. 2/2013, de data 6 de febrer de 2013, per tal de 



sotmetre el pressupost general a informe de la Intervenció i trametre’l 
posteriorment al Ple de la corporació. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 3/2013, de data 7 de febrer de 2013, d’assabentat dels 
canvis en la producció de forma parcial, de l’empresa PUIGPINÓS PURGIMON, 
SCP, de l’explotació ramadera “CAL GRÀCIO”, expedient 18/2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 4/2013, de data 14 de febrer de 2013, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 19 de febrer de 2013. 

 
 
10.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat, els pagaments i les factures següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 
241711, 243290, 254234, 015924, 
244714, 241726, 244713, 259702, 
172034, 172118, 323101 

2.898,54 € 

CORREUS Tiquets febrer          35,14 €  

LAICCONA analítiques aigua - 171        221,93 €  

TASHIA, S.L. clor - 130339        351,26 €  

RAQUEL CODINA MIQUELA monitora gener 304,92 € 

ANA MARIA GRADOS CABEZAS neteja gener 224,00 € 
ELÈCTRICA RAVI reparació bomba 2860 548,57 € 
ASSOC CATALANA MUNICIPIS quota 2013 152,00 € 
ABS INFORMÀTICA S.L. manteniment 2013 3.313,16 € 
TUGUES MATERIALS CONSTRUCCIÓ fra 1300279 14,79 € 
AEROMON VIATGES fra tren Madrid - 5319 299,20 € 
TAUP - TOPÒGRAFS  aixecaments topogràfics, fra 3 i 4 1.343,10 € 
SEMIC SERVEIS INFORMÀTICS tòners - 93 217,42 € 
DOLORS ESPLUGA ESPLUGA Tiquets dvd festa dones 50,30 € 

TOTAL = 9.974,33 € 

 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació a la factura de la reparació 
de la bomba, pregunta que qui paga la llum d’allà. El Sr. Puig respon que la llum es 
paga des de l’Ajuntament.  El Sr. Francesc Lopez Bach opina que entre reparacions i 
llum són diners per ser que els de Nuncarga tenen aquella aigua gratis. El Sr. 
Francesc Lopez Bach exposa que havent-hi ja una xarxa de l’Ajuntament, que amb 
aquesta ell creu que ja es passaria. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta si aquella aigua és aquella que sortia amb 
un índex de contaminació molt alt, per nitrats. El Sr. Puig diu que només es fa servir 
per les eres, i per les granges. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que aquesta aigua l’han tingut 
des de fa molts anys. El Sr. Francesc Lopez Bach diu que ni que sigui de sempre, si hi 
ha unes despeses de manteniment i de llum, potser ens surt més a compte servir de 
l’aigua d’aquí dalt. 



 
 
11.- 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 15.578,41 €. 

- Que aquest any dels ajuts de gestió forestal pels camins no ens han donat res. 
- Que va anar amb l’enginyer Sr. Gàndara a mirar la Palanca de Tragó, i ens 

passarà una memòria valorada del cost que pot tenir el seu arranjament, i 
també del cost dels honoraris de redactar el projecte. Un cop ho tinguem valorat 
es podria demanar l’actuació a la convocatòria del PUOSC que acaba el 27 de 
febrer com a obra supramunicipal juntament amb l’Ajuntament d’Oliana, sempre 
que ells hi estiguin d’acord, i previ el compromís de signatura d’un conveni que 
ho reguli. I que si es dóna el cas ja es faria un Ple extraordinari, abans del 27 de 
febrer, per aquest tema. 

- Que s’ha fet una carta a la Diputació sol·licitant que donat que en breu han de 
procedir a realitzar uns treballs de manteniment a la carretera si al mateix temps 
es poden realitzar les següents actuacions: 

- Pavimentació amb aglomerat d’un dels accessos al nucli de Peramola, 
que es troba en molt mal estat. 
- Reparació de dos sots en una via adjacent, perillosos per a la circulació. 
- Senyalització horitzontal de la via que discorre del nucli de Tragó fins al 
límit del terme municipal, passant pel nucli de Nuncarga, via que 
actualment no disposa de senyalització horitzontal que delimiti la calçada, 
i això fa que la circulació sigui perillosa en dies de boira.   

- Que a Tragó el divendres passat es va aixecar el quitrà en 2 llocs, que  es va 
haver d’obrir i es va veure que estava tot el sota de la carretera buit. I que 
llavors es va buscar d’on podia venir i es va trobar un collarí que no tancava i 
per allà se’n anava un bon xorro d’aigua, i que ell pensa que bona part del 
consum de llum i d’aigua que es gasta aquí a Tragó és per això. I que a banda, 
potser que hi hagi més collarins que no tanquin bé. 
 

 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que quina intenció es té a 
l’Ajuntament un cop estigui publicat el POUM al butlletí oficial de presentar les 
modificacions de la gent que ho hagi demanat i que es puguin arreglar. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que les modificacions d’aquestes quatre coses que queden 
pendents les farà l’arquitecte, i el temps per presentar-ho serà el que estigui ell a 
preparar-ho. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i li pregunta al Sr. Angrill si ha sentit ha 
dir res de què l’Espinal vol fer pujar una canonada des del Segre, amb lo qual hauria 
de travessar camins de la parcel·lació. Afegeix que ell no troba lògic que amb tota la 
problemàtica que hi ha de les captacions, ara l’Espinal vulgui fer una captació nova i 



fer passar 2 quilometres de canonada per regar ell i el Guiatano, i que no és res 
personal ni amb l’un ni l’altre, però que l’Espinal no és que hagi fet res per aquest 
municipi i que més aviat ha fet traves al reg.  
 
El Sr. Angrill li respon que aquest matí n’hi ha parlat el seu germà, ja que a ell li van 
anar a demanar permís per passar, i que ell els hi va dir que ell ho tenia arrendat i que 
li havien de demanar permís al propietari. A banda, comenta que el seu germà li havia 
dit que quan li van sol·licitar el permís li van comentar que ja tenien el permís per 
travessar els camins. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès respon que aquí a l’Ajuntament no s’ha demanat permís ni per 
escrit ni per res, i que a ell el va trucar el Sr. Ramon per demanar-li el telèfon per 
parlar amb un propietari, el Mateu, i que li va comentar que un dia hauria de passar 
per l’Ajuntament. 
 
El Sr. Francesc Lopez Bach diu que aquí s’està batallant, a sang i fetge, pel reg, i que 
ell es munta el reg perquè és l’únic que té diners hi ho pot fer, i l’altra gent no ho podrà 
fer, i que això dóna mala imatge perquè sent el President de la Comunitat de Regants 
no pot fer això. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que si ho demanen que la seva opinió és el que digui la llei. 
Que ell com Alcalde, sigui l’Espinal, sigui qui sigui, no pot negar-se a donar la llicència 
si la llei ho permet i s’ha de donar, i que ell farà el que digui la llei. 
 
El Sr. Francesc Lopez Bach diu que si tenim un paper de l’ACA que diu que les 
captacions que hi ha són il·legals, que ell entén que no se’n pot fer cap més de 
captació, i que no se li pot donar permís si no té la captació legal.  
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que és problema seu això.  
 
Demana la paraula el Sr. Roca i li pregunta al Sr. Pallarès que què farà quan es trobi 
amb algun dels pagesos i vegin que ell està a favor amb el Sr. Ramon Angrill, i que no 
s’hi oposa i que no posa els punts sobre les is sobre aquest tema, com s’hi enfrontarà, 
com ho discutirà, perquè una cosa diu que és la llei que hi estar d’acord que s’ha de 
complir, però un altra cosa és el pitorreo del que està fent, que això diu que ja és un 
altre tema, diu que és un menyspreu a la gent del municipi, i afegeix que això no ho 
troba bé.   
 
Demana la paraula el Sr. Puig i pregunta de qui és la Carretera de Nuncarga al Pont, 
de l’Ajuntament, de la Diputació. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que en terme de 
Peramola l’Ajuntament. Reprèn la paraula el Sr. Puig i comenta que des de Carreteres 
ho tenen molt fàcil de desviar el trànsit cap aquí, i que el menys que es podria fer es 
demanar-los que hi fiquessin unes bones indicacions. El Sr. Puig afegeix que també 
és vergonyós que els Mossos que hi ha a La Seu  no sàpiguen on són els trencants, 
envien el trànsit malament i queda tot col·lapsat. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que 
divendres d’aquesta setmana hi ha una reunió a Oliana amb Carreteres, Diputació, 
Mossos de trànsit, Mossos rurals, l’Ajuntament d’Oliana, i l’Ajuntament de Peramola 
per parlar d’aquest tema, tot i que ell va demanar que es fes a Peramola ja que els 



afectats som a Peramola. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que aquí que es va tombar el pi hi ha un roc 
allà, amb aquell cap de la paret, a punt de caure, i que s’hauria de treure. El Sr. Roca 
diu que li sembla que ja és a baix. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Angrill i pregunta com està el mur de l’Era de Cal Miqueló. 
L’Alcalde li respon que ell li va dir que ja ho trauria, que estava pendent que li vingués 
la màquina per tirar-ho a terra. 
 
El Sr. Angrill exposa que al Camí que baixa cap als Tossals, tot allò que està tant 
esmolat pel ramat, el seu germà i vol fer un mur donant una mica més d’amplada al 
Camí, al seu costat, i que l’Ajuntament s’hauria d’anar a mirar com s’hauria de fer. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que cap problema que ja és mirarà. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:45 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 


