
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 DE MAIG DE 
2013 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  5/2013 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  27 de maig de 2013 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora de fi: 23:13 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve 
Francesc Lopez Bach  
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Josep Bonet Calderó 
 
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.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC  EXCEPCIONAL DERIVADA 
DEL MECANISME DE FINANÇAMENT PEL PAGAMENT ALS PROVE ÏDORS DE 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA (REIAL DECRET-LLEI 4/2013,  DE 22 DE FEBRER).  
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 27/20 13, DE SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ A L’IEI DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A R ESTAURACIÓ DE PATRIMONI 
2013. 
5.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MA RC DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOC ALS DE CATALUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT L OCAL  A L’EMPRESA 
ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01). 
6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEI DA PER A FINANÇAR EL 



SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PISCINES MU NICIPALS DURANT LA 
TEMPORADA D’ESTIU DE L’ANUALITAT 2013. 
7.- BASTONERS I GRUPS DE DANSES DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE SUBVENCIÓ 
PEL 50è ANIVERSARI DEL BALL DE BASTONS 1963-2013. 
8.- ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT “ ADEQUACIÓ DE LA FILTRACIÓ DE 
L’AIGUA I BOMBA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISC INA”. 
9.- APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTIC A DEL MUNICIPI DE 
PERAMOLA. 
10.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
10.1.- EXP. 14/2013: SR. JOAN PUIG LOPEZ. POLÍGON 5 04 PARCEL·LA 14. 
10.2.- EXP. 18/2013: SR. MATEU LLINÀS GUALDO. CARRE R CAP DEL CARRER, CAL 
PONET– PERAMOLA.  
10.3.- EXP. 19/2013: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. CARRER  SANT MIQUEL, CAL GEPO– 
PERAMOLA.  
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
12.- FACTURES I PAGAMENTS. 
13.- INFORMES D’ALCALDIA. 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
En primer lloc, l’alcalde Sr. Pallarès en nom de tota la Corporació dóna el condol a la 
Sra. Espluga i a la Sra. Solsona per la mort de la seva mare i del seu pare 
respectivament. 
 
Acte seguit, la presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos 
en l’Ordre del dia. 
 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el passat dilluns dia 6 
de maig de 2013. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 27 de maig de 2013 degut a que s’havia de resoldre la valoració del 
pla d’ajust per part del Ministeri d’Hisenda. 
   
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 retira aquest assumpte de l’ordre del dia, donat que el regidor Sr. Roca no va 
rebre juntament amb la convocatòria l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària 



anterior, de data 11 d’abril de 2013, si no que se li ha fet arribar aquest matí.  
 
 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’OPERACIÓ DE PRÉSTEC  EXCEPCIONAL 
DERIVADA DEL MECANISME DE FINANÇAMENT PEL PAGAMENT ALS 
PROVEÏDORS DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA (REIAL DECRE T-LLEI 4/2013, 
DE 22 DE FEBRER).  
 
Atès l’article 10.1 del Reial Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals estableix: “Les entitats 
locals podran finançar les obligacions de pagament abonades en el mecanisme 
mitjançant la concertació d’una operació d’endeutament a llarg termini les condicions 
financeres de les quals seran fixades per Acord de la Comissió Delegada del Govern 
per Assumptes Econòmics.” 
 
Vist que en data 11/04/2013 el Ple de la Corporació va adoptar l’acord d’aprovació del 
Pla d’Ajust al que es refereix el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, essent 
valorat favorablement pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques segons 
comunicació de data 20/05/2013 i, en conseqüència, autoritzada l’operació 
d’endeutament de conformitat amb allò establert en l’article 7.5 d’aquest RDL, si bé 
haurà de ser incorporada, en el termini màxim d’un mes des de la data de la seva 
formalització, en la Central d’Informació de Riscos de les Entitats Locals, així com 
comunicada a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que l’import d’obligacions pendents de pagament que seran abonades en la 
segona fase del mecanisme de finançament mitjançant la formalització d’una operació 
de crèdit és de 56.786,29 €. 
 
Vist que en la comunicació de data 20/05/2013 del esmentat Ministeri s’estableix que 
la concertació de les operacions de crèdit autoritzades s’hauran d’aprovar fins el 31 de 
maig de 2013. 
 
Vist que de conformitat amb l’article 52 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora d’Hisendes Locals i els articles 21.1.f) i 
22.2.m) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local la 
competència per acordar la concertació de l’operació de crèdit correspon al Ple de la 
Corporació, ja que l’import acumulat de les operacions de crèdit a llarg termini 
concertades en l’exercici econòmic, inclosa la nova operació, supera el 10% dels 
recursos de caràcter ordinari previstos en el Pressupost per a l’exercici 2013,  
 
Per tot l'exposat l'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Aprovar l’operació de préstec excepcional derivada del mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de l’Ajuntament de Peramola, que d’acord 
amb l’Ordre PRE/773/2012, de 16 d’abril, són les següents: 
a) Prestatari: Ajuntament de Peramola 



b) Import: 56.786,29 € 
c) Termini. Un màxim de 10 anys amb 2 de carència en l’amortització del principal. 
d) Tipus d’interès. L’equivalent al cost de finançament del Tresor Públic als terminis 
assenyalats més un marge màxim de 115 punts bàsics al qual s’afegirà un marge 
d’intermediació d’un màxim de 30 punts bàsics. 
e) Entitat amb qui es formalitzarà l’operació. Serà aquella entitat que comuniqui el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques mitjançant l’Institut de Crèdit 
Oficial. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per subscriure la documentació que resulti necessària per 
a l’efectivitat de l’anterior acord. 
 
Tercer .- Comunicar la concertació d’aquesta operació a la Central d’informació de 
riscos de les Entitats Locals, així com a la Direcció General de Política Financera, 
Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
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 (6 de 7), 
aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
4.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 27/20 13, DE SOL·LICITUD 
DE SUBVENCIÓ A L’IEI DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A RESTAURACIÓ DE 
PATRIMONI 2013. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 27/2013, de data 24 d’abril de 2013, es va resoldre el 
següent: 
 
“Atès que per resolució de la Presidència número 267, de 18 de març de 2013, s’ha 
aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a restauració de patrimoni 
2013 (BOP de Lleida núm. 45 de data 20 de març de 2013).  
 
Atès que dins de la convocatòria, a dalt esmentada, es pot presentar sol·licituds per a 
obres de manteniment, restauració, rehabilitació, conservació i consolidació de béns 
immobles del patrimoni arquitectònic de les comarques de Lleida, que tinguin un interès 
històric-artístic remarcable per l’antiguitat, la singularitat constructiva o bellesa artística. 
 
Atès que per acord del Ple, de data 11 d’abril de 2011, es va aprovar el projecte reduït 
d’obra municipal ordinària titulat “RESTAURACIÓ I MESURES DE SEGURETAT DEL 
CORONAMENT DEL CAMPANAR ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL NOU – 
PERAMOLA”, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Pubill Pociello, amb un pressupost total 
d’execució per contracte de quaranta mil sis-cents cinquanta-un euros (40.651 €) IVA 18% 
inclòs.  
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 25/2013, de data 18 d’abril de 2013, s’ha adaptat el 
pressupost de licitació al nou tipus d’IVA aprovat pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de 
juliol, com segueix: 
 



A - Pressupost d'execució material + despeses generals + benefici industrial, segons 

projecte ……....................................................................………….. 34.450,00 € 

    

B - IVA (21 % x A) …………………………………………………………………….. 7.234,50 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (A + B) ………… ………. 41.684,50 € 
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer .- Sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida un ajut per import 
de 37.516,05 € corresponent al 90% del cost de l’actuació següent: RESTAURACIÓ DEL 
CORONAMENT DEL CAMPANAR ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL NOU – 
PERAMOLA. 
 
Segon .- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària.” 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que quines actuacions hi entren en aquesta 
obra. L’Alcalde Sr. Pallarès li explica una mica les obres projectades. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents acorda ratificar el 
Decret esmentat. 
 
 
5.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MA RC DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOC ALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVO LUPAMENT 
LOCAL  A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01 ). 
 
ANTECEDENTS 
 
1- Aquest Ajuntament creu necessari contractar l’aprovisionament de subministrament 
d’energia elèctrica amb una comercialitzadora autoritzada i uns preus adequats al 
mercat energètic.  
 
2- En sessió del 30 d’octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i 
de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2012/01) que 
resten integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents 
contractuals.  
 
3.- El 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en 
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
Terme d´energia Terme de potència 



       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
4- Que en el document del contracte administratiu subscrit entre el Consorci Català pel 
Desenvolupament Local i Endesa Energia SAU en data 19 de març de 2013 hi figura 
com Annex el document acreditatiu d’haver constituït la corresponent garantia 
definitiva dels contractes derivats de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació als ens locals de Catalunya per un import de 1.893.860,00 €. 
 
5. S’ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d’Intervenció  d’aquest 
Ajuntament la viabilitat jurídica i econòmica d’utilitzar la contractació derivada de 
l’Acord marc adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local en el lot de 
subministrament d’energia elèctrica a favor d’Endesa Energia SAU. 
Així mateix consta el caràcter favorable sobre l’adhesió d’aquest  Ajuntament al 
sistema de contractació centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya 
es realitzi en les adquisicions en les diverses categories de béns mobles, productes i 
serveis pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre ((d’ara endavant, TRLCSP) en que es 
determina que els ens, organismes i entitats del sector públic no poden subscriure 
altres contractes que els que siguin necessaris per al compliment i la realització dels 
seus fins institucionals  
 
2. Article 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (d’ara en endavant TRLCSP), 
que determina que els òrgans de contractació podran concloure acords marc amb un 
o varis empresaris per tal de fixar les condicions a què s’han d’ajustar els contractes 
que pretenguin adjudicar durant un determinat període de temps. 
 
3. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.  
 
4. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de les Entitats locals. 

 
5.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens 



locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
6- Clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc abans esmentat pel que fa a l’abonament del descompte del 1,5 % sobre el preu 
establert per realitzar el pagament previ al termini establert a l’article 216,4 del 
TRLCSP.  
 
7-  Capítol II de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local, 
que regula el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus 
membres presents el següent ACORD:  
 
Primer .- Adjudicar a favor de l’empresa Endesa Energia SAU, el contracte 
administratiu pel subministrament d’energia elèctrica d’aquest Ajuntament com a 
derivat de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals 
de Catalunya (expedient 2012/O1) adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia Sau en data 29 de gener de 
2013 pel període que va des de l’1 d’abril de 2013 al 31 de març de 2014. 
 
Segon .-  Determinar que les condicions d’execució del contracte seran les establertes 
en el Plec de clàusules administratives particulars de l’Acord marc,  les condicions 
particulars del subministrament elèctric que s’entregaran a la signatura del contracte 
amb la companyia en allò que no contradiguin ni s’oposin a les previsions del Plec de 
l’Acord marc i els preus establerts en el quadre següent: 
 
Terme d´ energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Tercer .- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que 
consta en el document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que 
figura com Annex d’aquest acord el qual com a document contractual serà subscrit per 
ambdues parts. 
 
Quart .- Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de l’empresa 
subministradora com abonaments a compte, amb regularització final en la liquidació 
del contracte, als efectes de procedir a la domiciliació bancària per tal d’obtenir el 



descompte de l’1,5 % previst en la clàusula quaranta-unena del plec de clàusules 
administratives particulars de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica i de 
gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya.  
 
Cinquè .-  Autoritzar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema de contractació 
centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses 
categories de béns mobles, productes i serveis que d’acord amb l’article 205 del 
TRLCSP, es realitzi pel Consorci Català pel Desenvolupament Local de Catalunya.  
 
Sisè .- Facultar a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per la signatura amb l’empresa 
Endesa Energia SAU del Annex que configura el  document contractual específic del 
contracte derivat de l’Acord marc abans esmentat i a realitzar totes quantes 
actuacions siguin necessàries pel desplegament i execució del present acord. 
 
Setè.- Nomenar com a responsable del contracte per part d’aquest Ajuntament, als 
efectes d’interlocució amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l’empresa 
Endesa Energia SAU per la realització de gestions i resolució d’incidències en 
l’execució del contracte a la Sra. Maria Teresa Solsona Vila en quan secretària 
interventora i com auxiliar de la mateixa la Senyora Montserrat Bach Vilardell. 
 
Vuitè .- Notificar els apartats primer, segon i tercer i quart d’aquest acord a Endesa 
Energia Sau com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat per tal que en un termini màxim de vint dies hàbils 
formalitzi el document de condicions particulars que figura com annex d’aquest acord i 
on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.  
 
Novè .- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel Desenvolupament Local. 
 
 
6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEI DA PER A FINANÇAR 
EL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PISCINES  MUNICIPALS 
DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU DE L’ANUALITAT 2013. 
 
La Diputació de Lleida ha obert una línia per a la concessió d’ajuts directes per al 
finançament del servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals durant la 
temporada d’estiu de l’anualitat 2013 (BOP de Lleida núm. 85 de 17 de maig de 2013). 
 
Atès que l’import màxim a percebre pels ajuntaments que ho sol·licitin serà el següent: 
 
 1 socorrista................................4.500,00 € 
 2 socorristes..............................7.500,00 € 
 3 socorristes..............................8.500,00 € 
 
Donat que davant la crisi econòmica l’Ajuntament es troba amb poca capacitat 
econòmica per a fer front a la despesa que suposa l’obligatorietat de tenir socorristes 
per a obrir les piscines municipals, tal com ho recull l’article 17 del Decret 95/2000, de 
22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús 



públic, modificat pel Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del decret 
95/2000. 
 
Per tot l’exposat, el Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Únic .-  Sol·licitar a la Diputació de Lleida, la concessió d’una subvenció de set mil 
cinc-cents euros  (7.500,00 €) per al finançament del servei de salvament i socorrisme 
de les piscines municipals de Peramola, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 
2013. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens la regidora Sra. Dolors Espluga 
Espluga. 
 
 
7.- BASTONERS I GRUPS DE DANSES DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE 
SUBVENCIÓ PEL 50è ANIVERSARI DEL BALL DE BASTONS 19 63-2013. 
 
Donat que la Sra. Dolors Espluga Espluga, Presidenta dels Bastoners i Grups de 
Danses de Peramola, sol·licita una subvenció a l’Ajuntament de Peramola per les 
despeses derivades de la trobada del 50è Aniversari del Ball de Bastons 1963-2013 
(R.E. núm. 162 de data 10 de maig de 2013).  
 
Atès que la trobada del 50è Aniversari del Ball de Bastons 1963-2013 és un acte de 
caràcter lúdic - cultural que es considera d’interès municipal.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el pressupost presentat pels Bastoners és per un 
import de 5.750 € i proposa atorgar un ajut de 1.400 €. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que al pressupost hi ha 3.500 € 
pel sopar i que ell considera que són molts diners per un sopar, tal i com està tot ara.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que potser seria interessant saber 
l’estat de comptes dels Bastoners.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès demana la  Sra. Espluga que es reincorpori al Ple per tal 
d’explicar-ho una mica. 
 
La Sra. Espluga es reincorpora al Ple i explica una mica el seu estat de comptes, i les 
activitats que es duran a terme, i exposa que a banda de la trobada pel 50è Aniversari 
del Ball de Bastons, s’ha parlat amb els geganters, ja que els gegants i els nans també 
compleixen 50 anys, i que ho celebraran tots junts. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que a la carta que s’ha enviat pel 
sopar i posa que hi pot anar acompanyant, i que clar que s’està pagant un sopar als 
que ballen i als que no ballen. Afegeix que ell creu que és poc justificable i que és poc 
ètic. 
 



L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que des de l’Ajuntament sempre s’havia donat 1.000 € o 
1.200 € per les tardes bastoneres que s’havien fet, i que en aquesta ocasió a més és 
el 50è aniversari del Ball de Bastons. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que ell si que està d’acord a donar un ajut, però 
que estem en una època que s’ha de mirar de retallar el màxim possible. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i opina que 1.400,00 € estaria bé. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i comenta que el sopar, finalment, potser costarà 
menys, perquè a sopar tant podran ser 300 com 500 que encara no se sap. 
 
L’alcalde Sr. Pallarès diu que en principi en aquest Ple se’ls hi podria atorgar 1200 €, i 
deixar els altres 200 € pendents de veure com finalment els hi surten los números. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu ell que ho troba massa. 
 
En aquest moment la regidora Sra. Dolors Espluga Espluga s’absenta de la Sala de 
Plens. 
 
El regidor Sr. Francesc Lopez Bach anuncia el seu vot en el sentit de què s’abstindrà 
perquè no ho troba justificat pel tema del sopar.  
 
Per tot l’exposat el Ple, per 5 vots a favor i amb l’abstenció del Sr. Francesc Lopez 
Bach, s’acorda: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 1.200,00 € als Bastoners i Grups de Danses de Peramola. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord als Bastoners i Grups de Danses de Peramola, als 
efectes del seu coneixement i als previstos en l’apartat anterior 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte la regidora Sra. 
Dolors Espluga Espluga. 
 
 
8.- ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT “ ADEQUACIÓ DE LA FILTRACIÓ DE 
L’AIGUA I BOMBA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISC INA”. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 30/2013, de data 8 de maig de 2013 es va aprovar la 
relació classificada de les proposicions presentades en el procediment negociat sense 
publicitat per a l’adjudicació del contracte del subministrament consistent en 
“ADEQUACIÓ DE LA FILTRACIÓ DE L’AIGUA I BOMBA DEL SISTEMA DE 
FILTRACIÓ DE LA PISCINA”, d’acord amb la qual, va obtenir la millor puntuació 
l’empresa INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L. , pel preu de 18.259,25 € i 3.834,44 € 
d’IVA, un termini d’execució d’un mes i mig (1,5 mesos), i un termini de garantia de 39 
mesos. 
 



Relació classificada de les proposicions no declarades desproporcionades o anormals: 
 

1. INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L. 97,50 punts 
2.  TASHIA, S.L. 59,42 punts 
3.  RIBALTA I FILLS, S.A.   0,00 punts 

 
S’han efectuat els tràmits reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de 
contractació, respecte a la concurrència i publicitat. 
 
L’empresa requerida va constituir en data 15 de maig de 2013 la garantia definitiva i 
ha aportat els certificats d’estar al corrent en el pagament de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
Legislació aplicable:  
 
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei 
de contractes del sector públic (TRLCSP). 
b) Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases de règim local. 
c) Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim local de Catalunya. 
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març. 
e) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
de contractes de les administracions públiques. 
 
L’article 151.2 del TRLCSP disposa que l’òrgan de contractació requerirà al licitador 
que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini 
de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció d’aquest requeriment, 
presenti la documentació acreditativa d’estar al corrent en el pagament de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia 
definitiva. Si en aquest termini, el licitador no presenta aquesta documentació o no es 
justifica que s’està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a 
l’article 103.1 TRLCSP. 
 
L’article 151.3 de la TRLCSP disposa que l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el 
contracte dintre dels 5 dies hàbils següents a la recepció de la documentació 
enumerada a l’art. 151.2 de la TRLCSP. 
 
L’article 156 de la TRLCSP disposa que la formalització del contracte s’efectuarà, en 
termes generals, no més tard dels 15 dies hàbils següents a aquell que es rebi la 
notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats en la forma prevista en l'article 
151.4. 
 
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dintre 
del termini indicat, l'Administració podrà acordar la confiscació sobre la garantia 
definitiva de l'import de la garantia provisional que, si escau hagués exigit, en els 
termes del que disposa l’art. 156.4 del TRLCSP. 
 



El contracte constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant 
això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, en 
aquest cas, són a càrrec seu les corresponents despeses.  
 
No podrà iniciar-se l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització, 
excepte en aquells contractes en què s’ha seguit la tramitació d’urgència o 
emergència. 
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.-  Adjudicar el contracte del subministrament consistent en “ADEQUACIÓ DE 
LA FILTRACIÓ DE L’AIGUA I BOMBA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA 
PISCINA” a l’empresa INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L. , pel preu de 18.259,25 € i 
3.834,44 € d’IVA, un termini d’execució d’un mes i mig (1,5 mesos),  un termini de 
garantia de 39 mesos, i amb subjecció als plecs de clàusules administratives 
particulars aprovats. 
 
Segon.-  Requerir l’empresa perquè en el termini màxim de 15 dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el 
corresponent contracte administratiu. 

 
Tercer.-  Facultar l’alcalde, Joan Pallarès Oliva, perquè en nom i representació de la 
Corporació procedeixi a la signatura del corresponent contracte administratiu. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de 
contractació, amb indicació dels recursos procedents. 
 
Cinquè.-  Donar la publicitat reglamentària d’aquest acord, amb el contingut mínim 
establert a l’article 151.4 TRLCSP. 
 
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.- APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTIC A DEL MUNICIPI DE 
PERAMOLA. 
 
Vista la proposta de mapa de capacitat acústica dels nuclis urbans associats al nostre 
municipi, tramesa pel Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa de 
la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6 de 7) ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica del municipi de Peramola. 
 



Segon .- Sotmetre l’aprovació inicial del mapa de capacitat acústica a informació 
pública, amb publicació al BOP i al tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30 
dies hàbils, pugui ser consultat a la secretaria d'aquesta corporació i es puguin 
formular les al·legacions pertinents. Cas de què no se’n presenti cap, quedarà elevada 
automàticament la present aprovació a definitiva.  
 
Tercer .- Comunicar aquest acord al Servei de Prevenció de la Contaminació Acústica i 
Lluminosa de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, i fer-los-hi la tramesa en format digital del Mapa de capacitat acústica 
aprovat. 
 
 
10.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
10.1.- EXP. 14/2013: SR. JOAN PUIG LOPEZ. POLÍGON 5 04 PARCEL·LA 13. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Puig Lopez, de data 12 de març de 2013 
(R.E. núm. 97 de data 12/03/2013), per a les obres de Construcció d’un cobert 
agrícola, al polígon 504 parcel·la 13 del terme municipal de Peramola (Expedient núm. 
14/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 14 de maig 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 15 de maig 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 al Sr. Joan Puig Lopez llicència d’obres per a la Construcció d’un 
cobert agrícola, al polígon 504 parcel·la 13 del terme municipal de Peramola, d’acord 
amb memòria valorada presentada, signada per l’enginyer tècnic agrícola Sr. Antoni 
Tudel Gardenyes (col·legiat núm. 1.803), de data abril de 2013 (Expedient núm. 
14/2013). 
 
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 393,68 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   19.684,00 € 
              2% 

        393,68 € 

 
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. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que ell vol comentar que com és 
que es fa servir criteris diferents, de fer visar o no projectes. L’Alcalde li respon que 
per aquesta obra no és necessari el visat. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez 
Bach i diu que ell no té cap problema amb aquesta obra, però que ell creu que no és 
correcte que l’Ajuntament faci això que a uns els hi faci visar i a altres no, perquè això, 
segons ell, comporta discriminació. El Sr. Francesc Lopez Bach afegeix que al seu tiet 
l’any 2008, se li va fer visar i que no calia, i que per tant que hi ha una diferència de 
criteris, i que ell no ho troba normal. La secretària interventora Sra. Solsona li respon 



que hi ha una normativa sobre visats, i que hi ha gent que tot hi no ser necessari 
porten el projecte visat a l’Ajuntament, la qual cosa no vol dir que l’Ajuntament els hi 
demani.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que si hi ha algun tema d’aquests ell ho preguntarà a 
urbanisme cada vegada que hi hagi un cas.  
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte el regidor Sr. Joan 
Puig Lopez. 
 
 
10.2.- EXP. 18/2013: SR. MATEU LLINÀS GUALDO. CARRE R CAP DEL CARRER, 
CAL PONET– PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Mateu Llinàs Gualdo, de data 18 d’abril de 2013 
(R.E. núm. 147 de data 18/04/2013), per a les obres de Reparació de teulat, a 
l’immoble ubicat al Carrer Cap del Carrer a la casa coneguda com Cal Ponet de 
Peramola (Expedient núm. 18/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 14 de maig 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 15 de maig 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 al Sr. Mateu Llinàs Gualdo llicència d’obres per a la Reparació de 
teulat, a l’immoble ubicat al Carrer Cap del Carrer a la casa coneguda com Cal Ponet 
de Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 18/2013). 
 
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 30 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     1.500,00 € 
              2% 

          30,00 € 

 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
10.3.- EXP. 19/2013: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. CARRER  SANT MIQUEL, CAL 
GEPO– PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Baró Cardona, de data 30 d’abril de 2013 
(R.E. núm. 154 de data 30/04/2013), per a les obres de Substitució enrajolat terrat, a 
l’immoble ubicat al Carrer Sant Miquel a la casa coneguda com Cal Gepo de Peramola 
(Expedient núm. 19/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 14 de maig 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 15 de maig 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 al Sr. Josep Baró Cardona llicència d’obres per a la Substitució 
enrajolat terrat, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Miquel a la casa coneguda com Cal 
Gepo de Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 
19/2013). 
 
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 40 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.000,00 € 
              2% 

          40,00 € 

 



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. 
 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i pregunta si algú ha vist el color que 
han pintat la fatxada aquella, i que suposa que el permís es va donar amb colors terra. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que sí.  
 
 
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm.  23 al 31 de l’any 
2013 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 23/2013, de data 18 d’abril de 2013, d’autorització per 
circular per senders municipals per una cursa de resistència anomenada IV 
ULTRA TRAIL DE COLL DE NARGÓ. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 24/2013, de data 18 d’abril de 2013, d’inici de la 
tramitació administrativa del compte general de l’exercici 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 25/2013, de data18 d’abril de 2013, d’adaptació del 
pressupost de licitació de l’obra “Restauració i mesures de seguretat del 
coronament del campanar Església Parroquial de Sant Miquel Nou – Peramola” 
al nou tipus d’IVA aprovat pel Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 26/2013, de data 24 d’abril de 2013, de sol·licitud de 
subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida per a equipaments culturals (béns 
mobles) 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 27/2013, de data 24 d’abril de 2013, de sol·licitud de 
subvenció a l’IEI de la Diputació de Lleida per a restauració de patrimoni 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 28/2013, de data 25 d’abril de 2013, de sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida per al funcionament i administració dels 
consultoris mèdics locals, anualitat 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 29/2013, de data 25 d’abril de 2013, d’autorització per 
circular per camins municipals per una pedalada popular anomenada 3ª RIALB 
BTT TOUR. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 30/2013, de data 8 de maig de 2013, d’aprovació de la 
relació classificada de les ofertes presentades en l’expedient CSUB-1/2013-
NSP. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 31/2013, de data 23 de maig de 2013, de convocatòria 
Ple ordinari pel dia 27 de maig de 2013. 
 



 
12.- 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. 

688941, 937342, 688942, 937343, 
764319, 043530, 057966, 660980, 
764560, 582581, 644870, 756752, 
644570, 756407, 407979, 644571, 
756409, 408044, 

4.259,44 € 

CORREUS TIQUETS ABRIL          25,67 €  

TELEFONICA DE ESPAÑA FRES 244059, 244060, 244061, 
259917 

       235,50 €  

RAQUEL CODINA MIQUELA SERVEI MONITORATGE ABRIL 355,74 € 

ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA ABRIL 259,00 € 
TUGUES MASTERIALS 
CONSTRUCCIÓ 

1302029 

520,89 € 
TASHIA, S.L. 131191, 131625 393,01 € 
RIBALTA I FILLS, S.A. 369 1.065,41 € 
ELÈCTRICA RAVI 2894 353,89 € 
PELLICER INFORMÀTICA 626 34,10 € 
ILERSAP ANALÍTIQUES AIGUA 221,93 € 
SALVADOR GRIFELL PINTURA 63,39 € 
GREGORI, S.L. COMPTADORS AIGUA 473,69 € 
AUGEMA REFUGI ANIMALS 1R SEMESTRE 

361,62 € 
FEDERACIÓ MUNICIPIS CATALUNYA QUOTA 2013 74,46 € 
AUTOREPARACIONS JORDI REPARACIÓ DÚMPER 21,18 € 
E.S. OLIANA - BARS CAMPI GASOLINA 169,97 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA TELÈFON ABRIL 30,00 € 
 

 TOTAL= 8.918,89 € 

 
13.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcalde informa al Ple dels assumptes següents: 
 

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya i de la Caixa de 
Pensions són per un import de 26.937,58 €. 

- Que en els saldos anteriors hi ha el padró d’aigua que s’ha cobrat. Demana la 
paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que si ha pagat tothom. Demana 
la paraula la Sra. Bach i respon que no, i que encara hi ha rebuts pendents dels 
anys passats. La Sra. Bach afegeix que la mitat del que s’ha recaptat per l’aigua 
és per pagar el cànon a l’ACA i per pagar l’IVA.    

- Que s’ha arranjat una mica el Camí dels Tossals. 



- Que a la Carretera tant de Peramola com de Tragó la setmana vinent hi posaran 
l’aglomerat. I, que l’empresa que fa això han de portar el pressupost, que els hi 
vam demanar, per arranjar els forats del Pont de l’Eixiu, de la baixada de 
l’Argila, d’allò de Nuncarga, i del Viuda.  

- Que el fuster a petició d’Ensenyament ha arranjat les finestres del segon pis de 
l’Escola. 

- Que es va està mirant que s’estava pagant a MONFISCAL, i que ho va trobar 
molt car, i que va sol·licitar dos pressupostos més, els quals baixaven 
aproximadament a una quarta part del que s’estava pagant actualment a 
MONFISCAL. Que se’ls va comunicar a MONFISCAL que ens volíem donar de 
baixa, i que ara han enviat una nova proposta d’honoraris. 

- Que aquest any hi haurà els mateixos socorristes que l’any passat, la Cristina i 
el David. 
 

 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que vol comentar una mica, a 
veure que els sembla, tal i com va anar la reunió del reg de l’altre dia, que creu que hi 
ha dos problemes grans, un que no hi ha cap duro, i l’altre que el Sr. President va 
estar defensant tota la reunió el seu tub. I, el Sr. Francesc Lopez Bach li diu a l’Alcalde 
Sr. Pallarès que li vol fer una crítica constructiva, que és que l’havia d’haver tallat 
abans. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ell personalment, com Ajuntament,  va defensar tot 
el reg, i que pel que fa als diners, que la Confederació no té res, ells ara només fan 
manteniments, hi ho han de treure de la Direcció General d’Aigües de Madrid. I, que 
ara l’únic que pot parlar amb el Sr. Cañete, i fer força, és el President de la Comunitat 
de Regants. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i diu que llavors tenim un problema si 
depenem del President de la Comunitat de Regants perquè vagi a fer pressió, ja que, 
estava molt preocupat, però per lo seu.  
 
Demana la paraula el Sr. Roca, i li diu al Sr. Francesc Lopez Bach que això és el que 
va dir el Sr. Alcalde que no és un tema personal, i segons qui sí i segons qui no. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li pregunta al Sr. Roca que què vol dir amb segons qui sí i 
segons qui no. El Sr. Roca li diu que el President de la Comunitat de Regants 
defensava un tema personal seu i no li va dir res, i aquí el que va passar l’altre dia 
sortint del Ple. L’Alcalde li pregunta que a qui no li va dir res, i el Sr. Roca li respon que 
al Sr. Ramon Angrill. L’Alcalde diu que sí que li va dir res. El Sr. Roca diu que sí però 
que al cap de molta estona, ja que de 50 minuts que va durar la reunió 40 o 45 minuts 
es va està parlant de les multes i de la canonada aquesta. El Sr. Roca afegeix que sí 
que són importants les multes, però que a ell el que li semblava més important era per 
impulsar el projecte del reg. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que els de Territori i 
Sostenibilitat  i els de l’ACA van venir per les multes, que aquests no li diran res del 
reg. 
 
Demana la paraula el Sr. Joan Puig, i comenta que allà a la carretera de Tragó a la 



cruïlla que hi ha més avall del Gracio hi ha un gual, que amb els tractors es nota molt, i 
que a ell li sembla que allà hi haurien pogut colgar un tub. Demana la paraula el Sr. 
Angrill, i diu que ell també ho volia comentar això. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que ja els 
hi comentarà demà als de l’obra. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que quan li tocarà el torn al Camí de les 
Vilacanes. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que quan es pugui es farà el Camí de les 
Vilacanes. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que li va dir que hi havia un o dos dies 
de màquina, i ara resulta que s’arranja el Camí dels Tossals. L’alcalde Sr. Pallarès li 
respon que el Camí dels Tossals estava més malmès  i per això es va arranjar primer. 
El Sr. Roca diu que es va dient, es va dient i no es fa res. L’alcalde Sr. Pallarès diu 
que quan es pugui ja es farà. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu a l’alcalde Sr. 
Pallarès que si no el vol arranjar que ho digui, ja que hi ha camins que s’arrangen 
varies vegades, i el de les Vilacanes cap, i cada vegada està pitjor. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que allà baix a Nuncarga un tros es va arranjar, i que ell no té res en 
contra del Camí de les Vilacanes. El Sr. Roca diu que l’única cosa que es va fer llavors 
va ser desembossar un tub d’aquells que passa per sota. L’Alcalde Sr. Pallarès diu 
que llavors es va desembossar, i que tota l’aigua que baixava de Cal Balascó cap a 
baix havia fet una reguereta, i que tot allò es va arranjar tot. L’Alcalde comenta que 
ara li va sortir aquesta ocasió i que li va semblar,  tal i com ja ha dit abans, que el 
Camí què estava més malmès era aquell d’allà i es va fer aquell, i que quan es pugui 
ja es farà el de les Vilacanes. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que actualment 
l’Administració no dóna ni un duro per camins. El Sr. Roca pregunta sobre aquella 
màquina que va comentar l’alcalde Sr. Pallarès una vegada. L’alcalde Sr. Pallarès li 
respon que hi ha dos dies de retro pendents però que allà a les Vilacanes amb 2 dies 
de retro no es faria res i que s’hi hauria de passar la motoanivelladora perquè quedés 
bé. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que quan se va fer la concentració l’última capada 
del tot-ú no la van tirar, i per això va quedar malament. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i diu que s’hauria de tornar a tallar amb un cop de 
xerrac tots els troncs que surten a vora del quitrà.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que s’ha hagut de comprar una desbrossadora, perquè 
la que hi havia ja ha dit prou. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i en relació al tema del POUM 
demana que com està l’al·legació del Caminé. L’Alcalde li respon que s’ha d’anar amb 
l’arquitecte a Urbanisme, per abans que res mirar si es pot fer.   
  
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:13 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 


