
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 29 DE GENER 
DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  1/2013 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  29 de gener de 2013 
Hora d’inici: 21:00 hores  
Hora de fi: 22:20 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
José Roca Sala 
 
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.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 58/20 12, DE SOL·LICITUD D’ALTA 
AL SERVEI DE SEU ELECTRÒNICA. 
4.- DELEGACIÓ DE RESPONSABILITAT I APROVACIÓ DEL CO NVENI ENTRE EL 
CONSORCI ALT URGELL GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I L’AJU NTAMENT DE PERAMOLA 
PER A LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPAN YIA ABANDONATS I/O 
PERDUTS. 
5.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE RIALB, 
ANUALITATS 2012 I 2013.   



6.- CESSIÓ DE TERRENYS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECT E CONSTRUCTIU 
“REFORÇAMENT DEL FERM I MILLORA DEL DRENATGE A LES CARRETERES LV-
5118A, DE LA C-362 A PERAMOLA (PK 0+000  AL 1+100) I LV-5119, DE LA C-362 A 
TRAGÓ (PK 0+000 AL 0+600) TRAM: PERAMOLA”. 
7.- APROVAR POSAR A DISPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE L LEIDA ELS TERRENYS 
OBJECTE DE CESSIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE CON STRUCTIU 
“REFORÇAMENT DEL FERM I MILLORA DEL DRENATGE A LES CARRETERES LV-
5118A, DE LA C-362 A PERAMOLA (PK 0+000  AL 1+100) I LV-5119, DE LA C-362 A 
TRAGÓ (PK 0+000 AL 0+600) TRAM: PERAMOLA”. 
8.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA. 
9.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA. 
10.- AUTORITZACIÓ, SI S’ESCAU, PER POSAR UNA PORTA EN UN VIAL PÚBLIC – CAL 
QUADROS. 
11.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’AGRI CULTURA, RAMADERIA, 
PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL PER AL FINANÇAMEN T D’ACTUACIONS EN 
ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE CATALUNYA. 
12.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 

12.1.- EXP. 22/2012: SR. ISIDRE VILADRICH BORTOLÓ. ERA DE CA L’AGUSTINET -
PERAMOLA. 
12.2.- EXP. 28/2012: SRA. MARIA LLUÏSA PALLARÈS ESP UÑES. CAL 
TORREMORELL-CARRER NOU,12 – PERAMOLA.  
12.3.- EXP. 29/2012: SR. ANTONI ROCA MARTÍ. CARRER SANT MIQUEL, 13-
PERAMOLA. 
12.4.- EXP. 30/2012: SRA. MARIA LLUÏSA PALLARÈS ESP UÑES. CAL PIQUÉ, 
CARRER NOU, 9– PERAMOLA. 
12.5.- EXP. 32/2012: SRA. DOLORS TORRENT BETRIU. CA L MANESCAL-PERAMOLA. 
12.6.- EXP. 33/2012: SRA. MARIA ASUNCIÓN SOLSONA MA RTORI. CAL SASTRE, 
CARRER NOU, 17, 1ER PIS - PERAMOLA. 
12.7.- EXP.3/2013: CAN BOIX HOTELS – RESTAURANT, SL . CAN BOIX. 

13.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, AL CONVENI PER A LA REGUL ACIÓ DEL PROCEDIMENT DE 
LA GESTIÓ DE PAGAMENTS A CREDITORS DE LA GENERALITA T DE CATALUNYA 
MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONFIRMING. 
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
15.- FACTURES I PAGAMENTS. 
16.- INFORMES D’ALCALDIA. 
17.- 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 7 
de gener de 2013. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 



ordinari en data 29 de gener de 2013 degut a que es volia passar el pressupost, cosa 
que finalment no ha pogut ser, i també degut a la malaltia del seu pare. 
   
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 13 de novembre de 2012 (núm. 11/2012). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 58/20 12, DE SOL·LICITUD 
D’ALTA AL SERVEI DE SEU ELECTRÒNICA. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 58/2012, de data 17 de desembre de 2012, es va 
resoldre el següent: 
 
“En el marc de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics (en endavant LAESCP), es reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se 
electrònicament amb l’administració. Aquest dret requereix de la definició estricta i 
inequívoca de la seu administrativa electrònica preveient un règim d’identificació, 
autenticació, contingut mínim, protecció jurídica, accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat 
sobre la mateixa. 
  
En aquest sentit la LAECSP estableix que “La seu electrònica és aquella adreça electrònica 
disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat, gestió i 
administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat 
administrativa en l’exercici de les seves competències” i que “L’establiment d’una seu 
electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i 
actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a través d’aquesta”. 
 
El Consorci AOC, seguint aquesta guia, proporciona un servei de seu electrònica que 
facilita a les administracions catalanes el compliment de les obligacions legals, amb una 
solució sense cost, per a la ràpida posta en marxa d’una seu electrònica i el posterior 
manteniment de continguts i serveis. 
 
Per tot l’exposat i en ús de les facultats d’aquesta Alcaldia, HE RESOLT:  
 
Primer.- Presentar al Consorci AOC la sol·licitud d'alta al servei de seu electrònica. 
 



Segon.-  Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del 
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica 
(www.seu.cat/consorciaoc). 
 
Tercer.-  Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present 
sol·licitud. 
 
Quart. - Ratificar aquest Decret en la propera sessió plenària.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents acorda ratificar el 
Decret esmentat. 
 
 
4.- DELEGACIÓ DE RESPONSABILITAT I APROVACIÓ DEL CO NVENI ENTRE EL 
CONSORCI ALT URGELL GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT I L’AJU NTAMENT DE 
PERAMOLA PER A LA RECOLLIDA I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA 
ABANDONATS I/O PERDUTS. 
 
D’acord amb l’apartat 1 de l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, correspon a 
l’Ajuntament recollir i controlar els animals de companyia abandonats, perduts o 
ensalvatgits i controlar els animals salvatges urbans. D’acord amb el punt 2 de 
l’anterior article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, els ajuntaments poden delegar la 
responsabilitat a què fa referència l'apartat 1 a administracions o entitats locals 
supramunicipals, sempre sota el principi de la millora en l'eficiència del servei i sota 
l'aplicació dels preceptes del Decret legislatiu. 
 
La gestió de les responsabilitats previstes en els articles 16, 17 18 i 19 del Decret 
Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció 
dels animals sobre recollida, recuperació, acolliment i captura de gossos i gats resulta 
més eficient si es fa a nivell supramunicipal i, fins i tot, supracomarcal. 
 
L'objecte del Consorci AUGEMA permet encabir-hi aquestes funcions i, per tant, és 
convenient fer els gestions per tal que aquesta entitat pugui assumir les atribucions 
necessàries. 
 
L’any 2007 es va aprovar el primer conveni de delegació de funcions amb el Consorci 
AUGEMA en relació a la gestió de responsabilitats sobre recollida, recuperació, 
acolliment i captura de gossos i gates al Consorci AUGEMA, el qual tenia vigència fins 
l’any 2012, i per tant és convenient renovar aquesta delegació de competències i 
funcions. 
 
Atès el disposat als articles  303 a 311 del Reglament d’Obres, activitats i serveis dels 
ens locals. 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents s’ACORDA: 
 



Primer.-  Delegar les funcions de l’Ajuntament en matèria de protecció dels animals 
recollides als articles 16, 17, 18 i 19 del Decret legislatiu 2/2008 pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de protecció dels animals al Consorci Alt Urgell Gestió del Medi 
Ambient (AUGEMA). 
 
Segon.-  Autoritzar al Consorci la consulta del Cens d’animals de companyia municipal 
per tal que pugui desenvolupar normalment les funcions delegades. 
 
Tercer.-  Aprovar el Conveni amb el Consorci que recull la delegació de funcions i el 
funcionament del servei de recollida així com la obligació de l’Ajuntament d’abonar els 
preus públics corresponents pel servei. 
 
Quart.- Comunicar aquesta delegació al Consorci per a la seva assumpció i publicar 
l’anunci corresponent al BOP. 
 
 
5.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE 
RIALB, ANUALITATS 2012 I 2013.   
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 13 de novembre de 2012 no es va ratificar 
l’acord de la Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, reunida en sessió ordinària de 
data 12 de gener de 2012, en relació a l’aportació econòmica de 5.000 € al Consorci 
Segre Rialb per l’anualitat 2012. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 13 de novembre de 2012 no es va ratificar 
l’acord de la Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, reunida en sessió ordinària de 
data 25 de setembre de 2012, en relació a l’aportació econòmica de 5.000 € al 
Consorci Segre Rialb per l’anualitat 2013. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 13 de novembre de 2012 es va proposar al 
Consorci Segre Rialb una aportació econòmica de l’Ajuntament de Peramola de 
2.500,00 € per a l’anualitat 2012, i de 2.500,00 € per a l’anualitat 2013. 
 
Per sessió ordinària del Consorci Segre Rialb de data 20 de desembre de 2012, van 
ser aprovades les propostes d’aportació econòmica de l’Ajuntament de Peramola de 
2.500,00 € per a l’anualitat 2012, i de 2.500,00 € per a l’anualitat 2013.  
 
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer .- Aportar 2.500,00 € al Consorci per tal de finançar les despeses de 
funcionament per a l’exercici 2012. 
 
Segon .- Aportar 2.500,00 € al Consorci per tal de finançar les despeses de 
funcionament per a l’exercici 2013. 
 
Tercer .- Comunicar aquest acord al Consorci, als efectes del seu coneixement i als 
previstos en l’apartat anterior. 
 



 
6.- CESSIÓ DE TERRENYS PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECT E CONSTRUCTIU 
“REFORÇAMENT DEL FERM I MILLORA DEL DRENATGE A LES CARRETERES 
LV-5118A, DE LA C-362 A PERAMOLA (PK 0+000  AL 1+10 0) I LV-5119, DE LA C-
362 A TRAGÓ (PK 0+000 AL 0+600) TRAM: PERAMOLA”. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Lleida en sessió ordinària del dia 1 d’octubre 
de 2012 va aprovar inicialment el Projecte constructiu. Reforçament del ferm i millora 
del drenatge a les carreteres LV-5118a, de la C-362 a Peramola (pk 0+000  al 1+100) i 
LV-5119, de la C-362 a Tragó (pk 0+000 al 0+600) Tram: Peramola, redactat pel 
Servei de Vies i Obres. 
 
Donat que no es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició pública, el 
Projecte va ésser aprovat definitivament per Decret del President de la Corporació de 
22 de novembre de 2012 
 
L’objecte del projecte és una actuació global en ambdues carreteres locals confluents 
amb la carretera comarcal C-362  i es concreta en el reforçament del ferm i la millora 
del drenatge i eixamplament lateral de la plataforma en aquells indrets que sigui 
possible per afavorir l’estesa del paviment.  
 
Inclou aquesta actuació –també- la millora de la intersecció de la carretera local LV-
5119 amb la C-362, actualment amb unes dimensions molt reduïdes que dificulten el 
gir per als vehicles pesants. 
 
Aquesta última actuació –millora de la intersecció de la LV-5119 amb la C-362- implica 
l’ocupació de 70 m2 d’un finca privativa.  
 
Per facilitar l’execució d’aquesta obra pública, l’Ajuntament de Peramola ha posat de 
manifest davant la Diputació de Lleida l’oferiment del propietari titular d’aquest terreny 
de cedir-lo amb l’objectiu de agilitar al màxim l’execució de les obres. 
 
El senyor José Sangrà Pallarès es propietari de la parcel·la 9, polígon 502  parcel·la 
afectada per la millora de la carretera, amb una superfície a ocupar per la Diputació de 
70  m2 i manifesta la voluntat de cedir-la. 
 
Són d’aplicació els articles 29 i 32.1 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre pel qual 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, on s’estableix que els béns i drets 
es poden adquirir per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, i 
que  no es consideren gravàmens les inversions que hagi de realitzar l’entitat local en 
aquests béns per donar la destinació d’ús general o servei públic de la seva 
competència. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Que el senyor José Sangrà Pallarès cedeix a l’Ajuntament de Peramola   70  

m2  que corresponen a la parcel·la 9 del polígon 502 de la seva propietat, afectada   
per la millora de la carretera. 



 
Segon .- Que l’Ajuntament de Peramola accepta els 70 m2 de parcel·la cedits pel Sr. 
José Sangrà Pallarès que es destinaran en exclusiva a l’execució del “Projecte 
constructiu. Reforçament del ferm i millora del drenatge a les carreteres LV-5118a, de 
la C-362 a Peramola (pk 0+000  al 1+100) i LV-5119, de la C-362 a Tragó (pk 0+000 al 
0+600) Tram: Peramola”. 
 
Tercer .- Amb aquest acord de cessió el Sr. José Sangrà Pallarès autoritza  des  
d’aquest moment l’ocupació  dels terrenys de la seva propietat, en una superfície 
total de 70 m2, a la Diputació de Lleida a fi que es pugui iniciar l’execució de les obres 
de l’esmentat projecte. 
 
Quart .- Que l’Ajuntament de Peramola incoarà el corresponent expedient de 
modificació de dades cadastrals davant l’administració competent per tal d’inscriure la 
superfície cedida com a bé de domini públic (via pública). 
 
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. 
 
 
7.- APROVAR POSAR A DISPOSICIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE L LEIDA ELS 
TERRENYS OBJECTE DE CESSIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PRO JECTE 
CONSTRUCTIU “REFORÇAMENT DEL FERM I MILLORA DEL DRE NATGE A LES 
CARRETERES LV-5118A, DE LA C-362 A PERAMOLA (PK 0+0 00  AL 1+100) I LV-
5119, DE LA C-362 A TRAGÓ (PK 0+000 AL 0+600) TRAM:  PERAMOLA”. 
 
Donat que per acord del Ple de data 29 de gener de 2013 l’Ajuntament de Peramola 
ha acceptat els 70 m2, de la  parcel·la 9 del polígon 502, cedits pel Sr. José Sangrà 
Pallarès per tal que es destinin en exclusiva a l’execució del “Projecte constructiu. 
Reforçament del ferm i millora del drenatge a les carreteres LV-5118a, de la C-362 a 
Peramola (pk 0+000  al 1+100) i LV-5119, de la C-362 a Tragó (pk 0+000 al 0+600) 
Tram: Peramola”. 
 
Per això, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer .- Posar a disposició de la Diputació de Lleida els 70 m2, de la  parcel·la 9 del 
polígon 502,  cedits pel senyor José Sangrà Pallarès a l’Ajuntament de Peramola , a fi 
que es pugui iniciar l’execució de les obres del “Projecte constructiu. Reforçament del 
ferm i millora del drenatge a les carreteres LV-5118a, de la C-362 a Peramola (pk 
0+000  al 1+100) i LV-5119, de la C-362 a Tragó (pk 0+000 al 0+600) Tram: 
Peramola”. 
 
Segon .- Trametre aquest acord a la Diputació de Lleida, als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
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.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA. 
 
L’Esplai de Peramola sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola, per a 
l’any 2012-2013, per una activitat de colònies i per comprar material. 
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.000 €. 
 
Per això, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 900 € a l’Esplai de Peramola, per sufragar les despeses 
derivades de la realització d’una activitat de colònies l’any 2013 i les despeses de 
material per l’Esplai. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’Esplai de Peramola als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
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.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA. 
 
La Unió Esportiva Peramola - Fútbol Sala sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de 
Peramola per la temporada 2012-2013.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 900,00 €, més el costos 
del lloguer de la pista del Pavelló d’Oliana, uns 40 € al mes, els quals serien facturats 
pel Pavelló d’Esports directament a l’Ajuntament, i que a banda se’ls paga un sopar 
per Nadal.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que potser enlloc del sopar 
preferirien els diners. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ja va parlar amb ells del tema 
i que li van dir que el sopar ja els hi anava bé. 
 
Per això, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 900,00 € a la Unió Esportiva de Peramola- Fútbol Sala, 
més el costos del lloguer de la pista del Pavelló d’Oliana, uns 40 € al mes, els quals 
seran facturats pel Pavelló d’Esports directament a l’Ajuntament, i a banda el sopar de 
Nadal. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a la Unió Esportiva de Peramola - Fútbol Sala als 
efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 



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.- AUTORITZACIÓ, SI S’ESCAU, PER POSAR UNA PORTA EN UN VIAL PÚBLIC 
– CAL QUADROS. 
 
En l’immoble situat al carrer Església núm.13, de Peramola, propietat de la Sra. Imma 
Zamora Bonet, s’hi estan duent a terme les obres de redistribució interior d’acord amb 
el projecte signat  per l’arquitecte Carles Pubill Pociello, de data juliol de 2012 i visat 
pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el número 2012500693, de data 2 d’agost 
de 2012, per les quals es va atorgar llicència d’obres per acord del ple de data 17 de 
setembre de 2012 . 
 
L’únic accés a l’esmentat edifici amb ús d’habitatge es produeix pel passatge de 
titularitat municipal, que també donaria accés secundari als immobles veïns 
(C/Església números 11 i 15), i que en l’actualitat es troba sense acabament de 
paviment ni il·luminació. 
 
Vista la instància subscrita pel Sr. Carles Pubill Pociello, en representació de la Sra 
Imma Zamora Bonet, (R.E. núm. 23 de data 23 de gener de 2013), per la qual sol·licita 
autorització per: 
 

- Pavimentar el passatge amb una rampa-escala seguint el propi desnivell del 
carrer, i amb acabat de llosa de pedra, a càrrec de la Sra. Imma Zamora. El 
manteniment posterior del carrer, pel que fa a la neteja, correria a càrrec també 
de la Sra. Imma Zamora. 

- Subministrar i col·locar una reixa metàl·lica amb una porta en el mateix lloc on fa 
anys s’ubicava l’envà i porta que tancava el passatge per seguretat, a càrrec de 
la Sra. Imma Zamora. La clau de la porta disposaria de còpia per l’Ajuntament, i 
pels 3 propietaris amb accés (c/ Església números 11, 13 i 15). S’adjunta a la 
sol·licitud croquis de la façana, amb la proposta de reixa. 

- Subministrar i col·locar una lluminària connectada a l’enllumenat públic del 
carrer, i que per tant funcionaria al mateix temps que aquest, a càrrec de 
l’Ajuntament. El consum i manteniment de l’esmentada lluminària també aniria a 
càrrec de l’Ajuntament. Paral·lelament, la Sra. Imma Zamora es compromet a 
col·locar una lluminària sobre la porta d’accés al seu habitatge, el consum de la 
qual aniria al seu càrrec. 

 
Per altra banda, en la mateixa instància la Sra. Imma Zamora manifesta certa 
preocupació pel que respecta a la salubritat i a la seguretat del mateix passatge que 
dóna accés a casa seva. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- AUTORITZAR a la Sra. Imma Zamora Bonet per:  
 



- Pavimentar el passatge amb una rampa-escala seguint el propi desnivell del 
carrer, i amb acabat de llosa de pedra. 

- Subministrar i col·locar una reixa metàl·lica amb una porta en el mateix lloc on fa 
anys s’ubicava l’envà i porta que tancava el passatge per seguretat. S’adjunta a 
la sol·licitud croquis de la façana, amb la proposta de reixa. Segons plànol 
presentat. 

- Subministrar i col·locar una lluminària connectada a l’enllumenat públic del 
carrer, i que per tant funcionaria al mateix temps que aquest. I, per col·locar una 
lluminària sobre la porta d’accés al seu habitatge. 

 
Segon .- FIXAR les següents condicions de l’autorització: 
 
- L’autorització 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. 
 
- La pavimentació del passatge amb una rampa-escala anirà a càrrec de la Sra. Imma 
Zamora. I, el manteniment posterior del carrer, pel que fa a la neteja, correra també a 
càrrec de la Sra. Imma Zamora. 
 
- L’Ajuntament, i els 3 propietaris amb accés al Carrer Església números 11, 13 i 15 
disposaran de la clau de la porta.  
 
- La lluminària connectada a l’enllumenat públic del carrer anirà a càrrec de 
l’Ajuntament. El consum i manteniment de l’esmentada lluminària també aniria a càrrec 
de l’Ajuntament.  
 
- La lluminària sobre la porta d’accés a l’ habitatge de la Sra. Imma Zamora, i el seu 
consum anirà al seu càrrec . 
 
- Només es podran realitzar les actuacions autoritzades a l’apartat primer d’aquest 
acord,  l'execució de les quals s'ajustaran estrictament al contingut de la normativa 
aplicable. 
 
- Aquesta autorització és de caire municipal, i no eximeix de la necessitat de sol·licitar 
altres permisos, ja siguin a altres administracions o a particulars, en cas que sigui 
necessari. 
 
Tercer .- NOTIFICAR aquest acte a la titular de l’autorització així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
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. 
 
 
11.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D’AGRI CULTURA, 
RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI NATURAL PER AL  FINANÇAMENT 
D’ACTUACIONS EN ELS ESPAIS NATURALS PROTEGITS DE CA TALUNYA. 
 
Vista l’Ordre (AAM/3882012) de 23 de novembre de 2013, que publica el D.O.G.C. 
núm.  6265 de 30/11/2012, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 



Alimentació i Medi Natural, per la qual es  fa pública la convocatòria d’ajuts per al 
finançament d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya  per l’ any 2013. 
 
Atès que aquest Ajuntament està interessat en la realització de l’actuació “Ordenació 
dels usos públics i difusió dels valors naturals de l'espai Natural Protegit de la SERRA 
D'AUBENÇ I ROC DE COGUL, Peramola (Alt Urgell)” al municipi de Peramola, amb 
un pressupost de 28.431,13 € (IVA inclòs), i de 23.496,80 € (IVA exclòs). 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- Donar aprovació a la memòria valorada i pressupost  de l’actuació 
“Ordenació dels usos públics i difusió dels valors naturals de l'espai Natural Protegit de 
la SERRA D'AUBENÇ I ROC DE COGUL, Peramola (Alt Urgell)” al municipi de 
Peramola, amb un pressupost de 28.431,13 € (IVA inclòs), i de 23.496,80 € (IVA 
exclòs). 
 
Segon .- ACUDIR a la indicada convocatòria, i a tal efecte sol·licitar la corresponent 
subvenció per destinar-la als fins indicats a la memòria valorada i pressupost 
presentats tenint en compte la inclusió de la mateixa a la línia 2 (Ajuts als espais del 
PEIN –inclosos els espais de la Xarxa Natura 2000-), destinat l’ajut per a l’actuació 
“Ordenació dels usos públics i difusió dels valors naturals de l'espai Natural Protegit 
de la SERRA D'AUBENÇ I ROC DE COGUL, Peramola (Alt Urgell)” al municipi de 
Peramola, amb un pressupost d’execució de 28.431,13 € (IVA inclòs), i de 23.496,80 
€ (IVA exclòs). 
 
Tercer .- SOL·LICITAR al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural un ajut per un import de 21.147,12 €, que suposa el 90 % del 
pressupost d’execució (sense IVA) de l’actuació esmentada al punt primer. 
 
Quart .- Acceptar en tots els termes el règim regulador d’aquesta subvenció. 
  
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. 
 
 
12.-  LLICÈNCIES D’OBRES. 
12.1.- EXP. 22/2012: SR. ISIDRE VILADRICH BORTOLÓ. ERA DE CA 
L’AGUSTINET -PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Angrill Esteve en representació del Sr. 
Isidre Viladrich Bortoló, de data 13 de juny de 2012 (R.E. núm. 171 de data 
13/06/2012), per a l’Enderroc de les edificacions existents a l’Era de Ca l’Agustinet del 
municipi de Peramola (Expedient núm. 22/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 20 de novembre de 2012, 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.    



 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 21 de novembre 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. Isidre Viladrich Bortoló llicència d’obres per a l’Enderroc de 
les edificacions existents a l’Era de Ca l’Agustinet, del municipi de Peramola, segons 
instància i pressupost  presentats (Expedient núm. 22/2012). 
 
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. 
 
 
12.2.- EXP. 28/2012: SRA. MARIA LLUÏSA PALLARÈS ESP UÑES. CAL 
TORREMORELL-CARRER NOU,12 – PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Lluïsa Pallarès Espuñes, de data 5 
d’octubre de 2012 (R.E. núm. 269 de data 5/10/2012), per a les Obres de reforma en 
un habitatge, a la casa coneguda com Cal Torremorell, ubicada al  Carrer Nou, 
número 12, de Peramola (Expedient núm. 28/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 13 de novembre de 2012, 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.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 14 de novembre 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. Maria Lluïsa Pallarès Espuñes llicència d’obres per a les 
Obres de reforma en un habitatge, a la casa coneguda com Cal Torremorell, ubicada 
al  Carrer Nou, número 12 de Peramola, segons instància i memòria valorada 
presentada, signada per l’arquitecte tècnic Sr. José Luis Pargaña Escudero, de data 
setembre de 2012 (Expedient núm. 28/2012). 
 
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 86,00  €. 
 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
12.3.- EXP. 29/2012: SR. ANTONI ROCA MARTÍ. CARRER SANT MIQUEL, 13-
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Antoni Roca Martí, de data 10 d’octubre de 2012 
(R.E. núm. 279 de data 10/10/2012), per a la Instal·lació de 3 plaques solars a 
l’habitatge ubicat al Carrer Sant Miquel, núm. 13,  del municipi de Peramola (Expedient 
núm. 29/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 20 de novembre de 2012, 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.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 21 de novembre 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. Antoni Roca Martí llicència d’obres per a per a la Instal·lació 
de 3 plaques solars a l’habitatge ubicat al Carrer Sant Miquel, núm. 13,  del municipi 
de Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 29/2012). 
 
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 51,49 €. 
 
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. 
 
 
12.4.- EXP. 30/2012: SRA. MARIA LLUÏSA PALLARÈS ESP UÑES. CAL PIQUÉ, 
CARRER NOU, 9– PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Lluïsa Pallarès Espuñes, de data 31 
d’octubre de 2012 (R.E. núm. 301 de data 31/10/2012), per a la Rehabilitació de 
coberta i d’elements en situació de risc d’un edifici d’habitatges, a la casa coneguda 
com Cal Piqué, ubicada al  Carrer Nou, número 9 de Peramola (Expedient núm. 
30/2012).   
 
Atès que l’arquitecte municipal, Sr. Manel Cecília i Averós, per informe de data 8 de 
gener de 2013, informa desfavorablement l’atorgament de la llicència d’obres donat 
que l’edifici supera en altura les edificacions veïnes i no es pot autoritzar l’increment 
del número de plantes proposat.   
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 9 de gener de 2013 
que informa desfavorablement  la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- DENEGAR a la Sra. Maria Lluïsa Pallarès Espuñes la llicència d’obres 
sol·licitada per a la Rehabilitació de coberta i d’elements en situació de risc d’un edifici 
d’habitatges, a la casa coneguda com Cal Piqué, ubicada al  Carrer Nou, número 9 de 
Peramola (Expedient núm. 30/2012), donat que l’edifici supera en altura les 
edificacions veïnes i no es pot autoritzar l’increment del número de plantes proposat.   
   
Segon .- NOTIFICAR el present acte a la interessada, als efectes del seu coneixement 
i als previstos en els apartats anteriors. 
 
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. 
 
 
12.5.- EXP. 32/2012: SRA. DOLORS TORRENT BETRIU. CA L MANESCAL-
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Antonio Plana Bardés en representació de la Sra. 
Dolors Torrent Betriu, de data 19 de novembre de 2012 (R.E. núm. 313 de data 
19/11/2012), per a la Formació d’una recrescuda de formigó a l’habitatge conegut com 
Cal Manescal ubicat al Carrer Frederic Ribó del municipi de Peramola (Expedient núm. 
32/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 20 de novembre de 2012, 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.    



 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 21 de novembre 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 Torrent Betriu llicència d’obres per a la Formació 
d’una recrescuda de formigó a l’habitatge conegut com Cal Manescal ubicat al Carrer 
Frederic Ribó, del municipi de Peramola, segons instància i pressupost presentats 
(Expedient núm. 32/2012). 
 
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 18,00  €. 
 



Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
12.6.- EXP. 33/2012: SRA. MARIA ASUNCIÓN SOLSONA MA RTORI. CAL SASTRE, 
CARRER NOU, 17, 1ER PIS - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Asunción Solsona Martori, de data 20 
de novembre de 2012 (R.E. núm. 317 de data 20/11/2012), per a l’Actualització els 
acabats de la cuina a l’habitatge conegut com Cal Sastre ubicat al Carrer Nou, núm. 
17, 1er pis, del municipi de Peramola (Expedient núm. 33/2012). 
 
Atès l’informe tècnic de data 12 de desembre de 2012, 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.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 12 de desembre 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. Maria Asunción Solsona Martori llicència d’obres per a 
l’Actualització els acabats de la cuina a l’habitatge conegut com Cal Sastre ubicat al 
Carrer Nou, núm. 17, 1er pis, del municipi de Peramola, segons instància i pressupost 
presentats (Expedient núm. 33/2012). 
 
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 16,50  €. 
 
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. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens l’Alcalde – President Sr. Pallarès i 
presideix la Sra. Espluga. 
 
 
12.7.- EXP.3/2013: CAN BOIX HOTELS – RESTAURANT, SL . CAN BOIX. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Pallarès i Oliva, en nom i representació de 
la societat CAN BOIX HOTELS RESTAURANT,SL, de data 16 de gener de 2013 (R.E. 
núm. 15 de data 16/01/2013), per a l’Adequació de l’entorn de l’heliport de Can Boix, a 
Can Boix, d’aquest municipi (Expedient núm. 3/2013). 
 
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.    
 



Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 25 de gener de 2013, 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
La presidenta, Sra. Espluga, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la societat CAN BOIX HOTELS RESTAURANT,S.L. llicència 
d’obres per a l’Adequació de l’entorn de l’heliport de Can Boix, a Can Boix, d’aquest 
municipi (Expedient núm. 3/2013), d’acord amb la memòria valorada signada per 
l’arquitecte Robert Ribalta Sentoll, de data gener de 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 dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 65 €. 
 
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 la presidència i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents  
aprova la proposta de la presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte l’Alcalde-President 
Sr. Pallarès. 
 
 
13.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, AL CONVENI PER A LA REGUL ACIÓ DEL 
PROCEDIMENT DE LA GESTIÓ DE PAGAMENTS A CREDITORS D E LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT LA MODALITAT DE  CONFIRMING. 
 
La Generalitat de Catalunya ha signat amb diferents entitats financeres un Conveni 
marc que estableix el procediment per a la gestió del pagament de determinades 
obligacions a creditors d’aquesta, articulat mitjançant un contracte singular amb cada 
una de les entitats financeres establint els termes en què es desenvoluparan les 
clàusules del Conveni. 
 
Els imports per creditor seran el total del crèdit a càrrec de la Generalitat de Catalunya 
que es reconegui al llarg de la durada del Conveni, sempre que existeixi línia de crèdit 
disponible. En cas contrari, la Tresoreria establirà els imports a incloure per creditor 
tenint en compte el criteri de la proporcionalitat. 
 
La Tresoreria lliurarà remeses a les entitats financeres participants en el Conveni 
marc, que contindran la relació de documents comptables, amb un venciment 
establert, dels creditors que s’hagin acollit al Conveni. 
 
Un cop comptabilitzades les obligacions es procedirà a trametre de manera telemàtica 
les remeses generades a les entitats financeres per a procedir a la gestió del 
pagament, amb indicació de la seva data de venciment. 
 
Les entitats financeres participants, un cop rebudes les remeses, notificaran als 
creditors la possibilitat d’avançar el venciment dels crèdits mitjançant el mecanisme 
del confirming, en les condicions financeres màximes establertes per les entitats, 
supòsit en el qual les entitats financeres quedaran subrogades en la titularitat dels 
crèdits enfront la Generalitat de Catalunya, si bé les despeses que tals operacions 
originin seran a càrrec dels creditors des de la data en què es facin efectives i fins al 
moment del seu venciment. 
 
Qualsevol dels creditors de la Generalitat de Catalunya podrà sol·licitar a la Tresoreria 
la seva inclusió en el Conveni formalitzant el document d’adhesió que figura com 
Annex II, del mateix. Aquesta adhesió tindrà efectes a partir de l’acceptació 
administrativa per part de la Subdirecció General de Tresoreria. 



 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- SOL·LICITAR a la Subdirecció General de Tresoreria del Departament 
d’Economia i Coneixement  l’Adhesió de l’Ajuntament de Peramola al Conveni per a la 
regulació del procediment de la gestió de pagaments a creditors de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant la modalitat de confirming. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a la Subdirecció General de Tresoreria del 
Departament d’Economia i Coneixement, als efectes del seu coneixement i als 
previstos en l’apartat anterior. 
 
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. 
 
 
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 56 a 61 de l’any 
2012, i núm. 1 de l’any 2013 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 

 
- Decret de l’Alcaldia núm. 56/2012, de data 21 de novembre de 2012, d’aprovació 

de factura. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 57/2012, de data 12 de desembre de 2012, 

d’elaboració del pressupost de l’ens local. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 58/2012, de data 17 de desembre de 2012, de 

sol·licitud d'alta al servei de seu electrònica.  
- Decret de l’Alcaldia núm. 59/2012, de data de data 17 de desembre de 2012, de 

proposta de modificació del pressupost núm. 1/2012. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 60/2012, de data de data 19 de desembre de 2012, 

d’aprovació de modificació del pressupost núm. 1/2012. 
- Decret de l’Alcaldia núm. 61/2012, de data de data 31 de desembre de 2012, 

d’aprovació de factures 
- Decret de l’Alcaldia núm. 1/2013, de data 24 de gener de 2013, de convocatòria 

de Ple ordinari pel dia 29 de gener de 2013. 
 

 
15.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
 
 
 
 
 



PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 

046852, 032365, 032366, 002638, 
046841, 047290, 007754, 073686, 
034311, 034183, 085780, 070837, 
064346 

2.621,03 € 

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 273821, 273822, 291521, 273820 217,48 € 
CORREUS tiquets gener            2,72 €  
PELLICER INFORMÀTICA S.L. llibres escola, FRA 3021          79,05 €  

LOCALRET APORTACIÓ 2013        100,00 €  

ANTONI COLL I TOMÀS REPARACIONS AIGUA 1440 684,39 € 

FRANCISCA MUÑOZ SOPAR REIS 216,00 € 
FONDA LA MASIA FRES 3538, 3539, 3537 3.374,80 € 
JOSEP COMA SOLÉ DARRERA JORNADA 

LABORABLE 72,60 € 
MIHAIL GROSU HORES TREBALL NADAL 312,00 € 
ASSOCIACIÓ CULTAL I FESTIVA 
JOVENT PERAMOLA 

VESTITS REIS 

147,00 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL GENER 30,00 € 

TOTAL 7.857,07 € 
 
 
 
16.- 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 2.438,10 € 

- Que ha arribat un e-mail del Sr. Manel Pascual de l’ACA en relació a les 
denuncies a captacions per a reg a les marges del Pantà, on diu que 
l’Assessoria Jurídica de l’ACA a Barcelona ha examinat els fets i conclou que el 
text refós de la Llei d’Aigües permet revisar les concessions quan s’hagin 
modificat els supòsits determinants del seu atorgament, i que en conseqüència 
caldria que els titulars actuals de les concessions sol·licitin a la Comissaria 
d’Aigües de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la iniciació d’un procediment 
de revisió de les respectives concessions, i juntament amb aquesta sol·licitud es 
sol·licités l’adopció de mesures provisionals que donessin cobertura 
administrativa a les captacions actuals.  

- Que es demanaran tres pressupostos per l’obra dels cloradors de la piscina. 
- Que el Sr. Josep Roca va enviar una sol·licitud (R.E. núm. 10 de data 8 de 

gener de 2013) per tal que es procedeixi a canviar d’ubicació la bàscula, que 
segons dita sol·licitud ha estat construïda en uns terrenys de la seva propietat 
sense que l’Ajuntament li hagi sol·licitat permís o autorització de cap tipus. 
L’Alcalde informa que en relació a la bàscula municipal al llibre d’actes de la 
Corporació de l’any 1987, s’ha trobat un acord del ple de data 3 de setembre de 



1987 que parla de la cessió gratuïta dels terrenys on està ubicada la bàscula 
municipal. L’Alcalde comenta que s’haurà de parlar amb el Sr. Roca d’aquest 
tema. 

- Que s’ha demanat als propietaris de Ca l’Agna que presentin una actualització 
del pressupost de la llicència d’obres que tenen atorgada. 

- Que en relació a la reunió de Madrid diu que hi van anar l’Alcalde de Bassella, el 
Sr. Puig com a representant dels regants i el Sr. Angrill en representació de 
l’Ajuntament de Peramola. Acte seguit cedeix la paraula al Sr. Puig, el qual diu 
que un cop a Madrid els va acompanyar la Sra. Dolors Montserrat, i allà els hi 
van dir de seguida que de diners no n’hi havia, però que ells aquesta obra la 
volien continuar però que s’havia de fer projecte, i que els van assegurar que 
procurarien que aquest any 2013 es redactés el projecte, i que més endavant 
quan hi hagués partides anar donant diners per poder fer l’obra, però ja van dir 
que durant un parell d’anys res d’obra.  

- Que en un altre Ple va comentar que al Consell hi havia diners per arranjar 
camins, amb un aportació de l’ens local del 25%. Que es volia arranjar el mur 
allà a Nuncarga, i que un cop ja redactada la memòria pel Consell li va comentar 
al propietari, el qual li va dir que sí però que a canvi volia massa comuna. 
Llavors es va descartar l’opció. De tota manera opina que allà si hauria de posar 
un senyal de màxim 15 tones, ja que hi passen camions de gran tonatge. 

- Que s’hauria de fer una actuació petita a Tragó, que ja es volia fer fa un temps, 
a Cal Pereboix baixant de Ca la Maria Cinta cap a baix, on s’hi hauria de fer una 
rampa per poder passar amb una cadira de rodes. I també, a sobre Ca la Maria 
Cinta i de sota del Torné que allò està molt trencat, i caldria ficar-hi uns 4 metres 
de formigó, i arranjar-ho una mica. 

- Que la Sra. Imma Ribera va tornar a demanar que tenia humitat a casa seva. I 
que se li remetrà un informe de l’arquitecte municipal el qual conclou que 
l’Ajuntament no té responsabilitat en les patologies denunciades per la Sra. 
Imma Ribera. 
 
 

17.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que els carrers estan molt 
bruts d’excrements d’animals. I, que s’hauria o bé d’escombrar-ho o bé dir-los-hi als 
propietaris que no pot ser. I, també s’hauria de mirar que la gent no doni menjar als 
gats a fora. L’Alcalde li respon que molts Ajuntaments treuen l’ordre de què no es doni 
menjar als animals a fora, i que la gent ho fan igual. L’Alcalde diu que dos dies abans 
del pessebre el va fer netejar i que el dia del pessebre tornava a estar tot igual.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i opina que s’hauria de fer una 
modificació o creació de normativa de llicències d’obres, i literalment diu: 
 
“Des de el començament de la legislatura el Maig del 2011, hem estat posant  de 
manifest com es pot comprovar en les actes dels plens, el desgavell que hi ha en el 
tema de permisos d’obres i urbanisme. 
 



Pel que fa al tema estrictament urbanístic amb l’aprovació del POUM tindria que haver 
quedat solucionat, es a dir que qualsevol llicència d’obres que es concedeixi, es té que 
ajustar al POUM vigent sense poder autoritzar obres que no permeti aquest document 
aprovat pel ple de l’ajuntament i per urbanisme. 
 
Pel que fa al tema de les llicències d’obres, ja esmentat molts cops en els plens, 
pensem des de el nostre grup que es té que regularitzar d’una vegada per totes. 
 

1. Hi ha llicències d’obres que se’ls aplica un 1% quan les normatives de 
l’ajuntament estableixen per totes les obres un 2%, a criteri segons el consistori 
si són obres noves o reformes. Això no és objectiu, i crea greuges entre uns i 
altres, al no tenir criteris definits en cap ordenança. Si  posa en les normatives 
que es un 2% es té que aplicar aquest a tothom i si es creu que és excessiu, es 
canvia i es baixa a un 1% a tothom (excepte que hi hagi un criteri clar definit en 
una ordenança). 

2. Després hi ha el tema que per algunes llicències l’Ajuntament demana que 
estiguin visats els projectes pel Col·legi d’Arquitectes i per altres no. Hi té que 
haver un criteri clar per això, ja sigui per import de l’obra , o d’un altre tipus però 
que estigui reflectit en una ordenança municipal que no deixi lloc a dubtes, ja 
que això ens torna a portar a crear greuges entre uns i altres. No 
necessàriament amb intenció, si no pel fet de no tenir uns criteris clars 
l’Ajuntament de Peramola. 

3. Finalment  també remarcar el quan es necessària una llicència d’obres?  
No pot ser que no hi hagi un criteri clar en això i que hi hagi gent que la demani, 
i costi més els tràmits que la taxa que es te que pagar, i que hi hagi gent que no 
en demani ja que consideren que no fa falta, i no se’ls digui res, cosa que porta 
un consentiment implícit de l’ajuntament. Plasmar en una ordenança sempre 
que es necessari demanar una llicència d’obres i quin té que ser el mínim preu 
per a que no és perdi diners en la burocràcia 

4. I com apunt que deixa veure com funciona tot, la legalització de totes les 
edificacions fetes 4 anys enrere sense cap permís de l’ajuntament, que per 
molt que no els doni drets legals tampoc no se’ls fa pagar res per haver 
realitzat unes obres sense permís i encara se’ls dona permisos per fer altres 
actuacions en les mateixes finques. 
 

En resum, és necessari una ordenança que reguli i ordeni tot el tema de permisos 
d’obres, que actualment és un desgavell que porta a diferents criteris en la concessió, 
pagament i demanada d’aquests permisos.” 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ell des de que és aquí a l’Ajuntament, i com ja li ha 
contestat varies vegades, una obra nova és un 2% i una reforma és un 1 %, i, que si 
entre tots s’acorda de canviar-ho que cap problema. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès pel que fa a les obres menors que la gent comencen sense 
llicència, diu que si des de l’Ajuntament se’n té coneixement se’ls hi fa demanar la 
llicència, però que moltes vegades si són obres interiors i no ho comuniquen no hi ha 
manera de saber-ho.  
 



L’Alcalde Sr. Pallarès en relació al comentari de la legalització li diu que no s’ha 
legalitzat cap casa des de que ell és a l’Ajuntament, i que de 4 anys cap aquí de casa 
nova no n’hi ha cap al municipi. El Sr. Francesc Lopez Bach comenta que ell no està 
dient que des de l’Ajuntament se li legalitzaran, però que hi ha allò que desprès de 4 
anys no quedaran legals però tampoc il·legals. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i opina que per part de l’Ajuntament el que s’ha de fer 
es donar facilitats a la gent perquè com més coses facin millor.  El Sr. Francesc Lopez 
Bach diu que ell està d’acord amb això però que els criteris tenen que estar per escrit, 
per tal que siguin per tothom igual.  
 
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. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Angrill, i diu que li han preguntat si s’havia fet algun canvi amb 
l’aigua, que a veure si hi havia algun problema, ja que es tornava a enganxar molt la 
calç. L’alcalde li contesta que no anava bé ni el sistema de cloració ni la calç però que 
la setmana passava ja es va arranjar. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:20 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 


