
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 14 
D’OCTUBRE DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  8/2013 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  14 d’octubre de 2013 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 23:00 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach 
José Roca Sala  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. José Roca Sala s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del 
dia següent: “5.- PRESA DE RAÓ DE L’ENDÓS DE LA FACTURA NÚM. 19506 DEL 
SUBMINISTRAMENT “ADEQUACIÓ DE LA FILTRACIÓ DE L’AIGUA I BOMBA DEL 
SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA”. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- MANIFEST DE SUPORT A LA CANDIDATURA PELS JOCS O LÍMPICS D’HIVERN 2022 



BARCELONA-PIRINEU. 
4.- TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DE LLICÈNCIA AMBIENT AL DE L’ACTIVITAT A NOM 
DE TRUITES DEL SEGRE, SA, EXPLOTACIÓ DE PISCIFACTOR IA INCLOSA A L’ANNEX 
II.1, 11, 2A (INSTAL·LACIONS D’AQÜICULTURA INTENSIV A AMB UNA CAPACITAT DE 
PRODUCCIÓ >5 TONES/DIA) (expedient Ajuntament núm. 28/2003. Resolució d’21 de 
setembre de 2005) (expedient OGAU núm. LL20050019).  
5.- PRESA DE RAÓ DE L’ENDÓS DE LA FACTURA NÚM. 19506 DE L SUBMINISTRAMENT 
“ ADEQUACIÓ DE LA FILTRACIÓ DE L’AIGUA I BOMBA DEL SI STEMA DE FILTRACIÓ DE 
LA PISCINA ”. 
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/20 13. 
7.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

7.1.- EXP. 22/2013: SR. DANIEL ROCA LAHIGUERA. C/ F REDERIC RIBÓ, 4, 2n A , 
SOTACOBERTA - PERAMOLA. 
7.2.- EXP. 30/2013: SR. JOSEP ESTEVE GUÀRDIA. PARCE L·LA 25 POLÍGON 7- 
SANT MAÍ- PERAMOLA. 
7.3.- EXP.31/2013: SR. RAMON BESORA OLIVA. C/ PONT DE L’EIXIU, 4 – 
PERAMOLA. 

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

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La presidència obre 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 
d’octubre de 2013. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 14 d’octubre de 2013. 
   
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 12 de setembre de 2013 (núm. 7/2013). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 



observació. 
 
 
3.- MANIFEST DE SUPORT A LA CANDIDATURA PELS JOCS O LÍMPICS 
D’HIVERN 2022 BARCELONA-PIRINEU. 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents s’aprova el 
següent MANIFEST: 
Que estem d’acord amb la proposta realitzada per l’Ajuntament de Barcelona de 
concórrer als Jocs Olímpics d’Hivern a través de la candidatura Barcelona-Pirineus. 
 
Que valorem positivament la tasca realitzada per l’oficina tècnica de la candidatura 
que planteja un dossier solvent, creïble i responsable. 
 
Que entenem que aquest projecte suposa una excel·lent oportunitat per a l’impuls de 
les nostres comarques en projecció al món; en promoció turística, especialment en 
l’àmbit de la neu; en millora d’infraestructures i en la creació de noves oportunitats de 
generació de riquesa i llocs de treball. 
 
Que l’Alt Urgell ja va viure una experiència olímpica lligada a Barcelona’92 de la qual 
en manté un llegat molt positiu i un record inesborrable. 
 
Que com a comarca ens posem a disposició per ajudar a fer possible aquest projecte 
olímpic. 
 
I en conseqüència, demanem: 
 
Que l’Ajuntament de Barcelona i els seus grups municipals facin tots els tràmits 
necessaris per a la presentació d’aquesta candidatura davant el Comitè Olímpic 
Internacional ( IOC- International Olympic Committee) 
 
 
4.- TRANSMISSIÓ DE TITULARITAT DE LLICÈNCIA AMBIENT AL DE L’ACTIVITAT 
A NOM DE TRUITES DEL SEGRE, SA, EXPLOTACIÓ DE PISCI FACTORIA 
INCLOSA A L’ANNEX II.1, 11, 2A (INSTAL·LACIONS D’AQ ÜICULTURA INTENSIVA 
AMB UNA CAPACITAT DE PRODUCCIÓ >5 TONES/DIA) (exped ient Ajuntament 
núm. 28/2003. Resolució d’21 de setembre de 2005) ( expedient OGAU núm. 
LL20050019). 
 
Sol·licitud, presentada pel Sr. Juan Baró Porres, amb DNI 40888371Y, en 
representació de TROUTFACTORY, S.L., amb C.I.F. B-25767468, per a la transmissió 
de la titularitat de la llicència ambiental de l’activitat a nom de TRUITES DEL SEGRE, 
SA, amb C.I.F. A-25015314, explotació de piscifactoria inclosa a l’Annex II.1, 11, 2a 
(instal·lacions d’aqüicultura intensiva amb una capacitat de producció >5 tones/dia), 
emplaçada a Paratge El Pont , Carretera de Peramola s/n, del municipi de Peramola 
(expedient Ajuntament núm. 28/2003. Resolució d’21 de setembre de 2005) 
(expedient OGAU núm. LL20050019).  
 



El Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer .- Autoritzar la transmissió de la llicència ambiental de l’activitat a nom de 
TRUITES DEL SEGRE, SA, amb C.I.F. A-25015314, explotació de piscifactoria 
inclosa a l’Annex II.1, 11, 2a (instal·lacions d’aqüicultura intensiva amb una capacitat 
de producció >5 tones/dia), emplaçada a Paratge El Pont , Carretera de Peramola s/n, 
del municipi de Peramola (expedient Ajuntament núm. 28/2003. Resolució d’21 de 
setembre de 2005) (expedient OGAU núm. LL20050019), a favor  de 
TROUTFACTORY, S.L. , amb CIF B-25767468 
 
Segon.-  Informar a l’empresa TROUTFACTORY, S.L. que l’últim control periòdic al 
que es va sotmetre l’activitat a nom de TRUITES DEL SEGRE, SA, amb C.I.F. A-
25015314, explotació de piscifactoria inclosa a l’Annex II.1, 11, 2a (instal·lacions 
d’aqüicultura intensiva amb una capacitat de producció >5 tones/dia), emplaçada a 
Paratge El Pont , Carretera de Peramola s/n, del municipi de Peramola (expedient 
Ajuntament núm. 28/2003. Resolució d’21 de setembre de 2005) (expedient OGAU 
núm. LL20050019) va ser l’any 2006, i que li tocava passar un altre control periòdic 
l’any 2010, el qual no es va passar, per la qual cosa un cop l’activitat estigui en 
funcionament s’haurà de passar els controls ambientals oportuns actualitzats, 
realitzats per l’entitat competent. 
 
Tercer .- Notificar, el present acord, als interessats amb el corresponent peu de 
recursos. 
 
 
5.- PRESA DE RAÓ DE L’ENDÓS DE LA FACTURA NÚM. 19506 DE L 
SUBMINISTRAMENT “ ADEQUACIÓ DE LA FILTRACIÓ DE L’AIGUA I BOMBA DEL 
SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA ”. 
 
Vista la factura núm. 19506, de data 2 de juliol de 2013, presentada per l’empresa 
INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L., corresponent a treballs realitzats en l’obra 
“ADEQUACIÓ DE LA FILTRACIÓ DE L’AIGUA I BOMBA DEL SISTEMA DE 
FILTRACIÓ DE LA PISCINA” l’import de la qual ascendeix a 22.093,69 € (IVA inclòs), 
aprovada per acord del Ple de data 12 de setembre de 2013. 
 
Atès que aquesta factura l’han endossada a favor de l’entitat BANC DE SABADELL, 
amb domicili a Plaça de Sant Roc, 20 de Sabadell, de conformitat amb el document 
d’endós presentat per l’empresa INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L.,  el dia 2 d’octubre 
de 2013. 
 
El Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer .- Prendre raó de l’endós presentat, per l’empresa INDESOL DEL SOLSONÈS, 
S.L., de la factura 19506, de data 2 de juliol de 2013, d’import 22.093,69 € (IVA 
inclòs),corresponent a la factura del subministrament “ADEQUACIÓ DE LA 
FILTRACIÓ DE L’AIGUA I BOMBA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA”, a 
favor de l’entitat BANC DE SABADELL, amb domicili a Plaça de Sant Roc, 20 de 
Sabadell. 



 
Segon .- Que es notifiqui el present acord a l’empresa INDESOL DEL SOLSONÈS i al 
BANC DE SABADELL amb el règim de recursos adients. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. José Roca Sala. 
 
 
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/20 13. 
 
Expedient número 1/2013, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant suplement de crèdit  i crèdit extraordinari. 

ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia núm. 53/2013, de data 25 de setembre de 2013,  s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 
 i crèdit extraordinari com a conseqüència de majors i noves despeses que s’han 
previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es puguin demorar al 
proper, pels quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació 
 o el que existeix és insuficient i no ampliable, i considerant que es disposa dels 
mitjans de finançament que es preveuen a la legislació vigent. 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost 
de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 
177.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que 
s’estableixen al precepte de referència. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 



4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF). 

 
Per tant, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 
1/2013, que cal finançar  mitjançant  anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de 
despeses, del pressupost vigent de la corporació, i amb operacions de crèdit segon 
les particularitats que estableix l’art.177.5 del TRLRHL. 
 
Segon .- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals 
la consignació és insuficient o inexistent en el pressupost ordinari actual, cal tramitar 
l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari que s’ha de finançar  
mitjançant  anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost 
vigent de la corporació, i amb operacions de crèdit, amb subjecció a les disposicions 
vigents i d’acord amb el següent detall: 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1/213 Maquinària instal·lacions 
tècniques i utillatge 

1.500,00 6.000,00 12.500,00 

1/225 Tributs 9.319,38 260,59 9.579,97 

3/212 Edificis i altres 
construccions 

500,00 4.000,00 4.500,00 

3/213 Maquinària instal·lacions 
tècniques i utillatge 

1.500,00 2.500,00 4.000,00 

3/221 Subministraments 3.500,00 1.000,00 4.500,00 

9/221 Subministraments 5.000,00 4.000,00 9.000,00 

9/224 Primes d’assegurances 1.800,00 600,00 2.400,00 

9/359 Altres despeses financeres 600,00 650,00 1.250,00 

 
2/ Crèdits extraordinaris: 
 

Partida Nom Proposta de 
consignació 

0/310 Interessos (préstec RDL 4/2013)         795,91 

0/911 Amortització de préstecs a llarg termini d’ens                    



del sector públic 56.786,29 

 

Total altes crèdits :  76.592,79 

 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta a la 
baixa 

Consignació 
definitiva 

9/227 Treballs 
realitzats per 
altres empreses 

22.534,01 1.465,74 21.068,27 

3/609 Altres 
inversions 
noves en 
infraestructures 
i béns destinats 
a l’ús general 

69.431,13 9.000,00 60.431,13 

3/619 Altres 
inversions de 
reposició en 
infraestructures 
i béns destinats 
a l’ús general 

27.600,01 9.340,76 18.259,25 

 
2/ Operació de crèdit: 
 

Data d’aprovació Import 

27 de maig de 2013 56.786,29 € 

 

Total finançament :  76.592,79 

 
Tercer .- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 



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 aprova la proposta de la 
presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
7.1.- EXP. 22/2013: SR. DANIEL ROCA LAHIGUERA. C/ F REDERIC RIBÓ, 4, 2n A , 
SOTACOBERTA - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Daniel Roca Lahiguera, de data 10 de juny de 
2013 (R.E. núm. 190 de data 11 de juny de 2013), per a les obres de Canvi d’ús de 
local a ampliació d’habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Frederic Ribó, 4 2n A 
Sotacoberta de Peramola (Expedient núm. 22/2013). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 8 d’octubre 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 9 d’octubre 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. Daniel Roca Lahiguera llicència d’obres per al Canvi d’ús 
de local a ampliació d’habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Frederic Ribó, 4 2n A 
Sotacoberta de Peramola (Expedient núm. 22/2013), d’acord amb el projecte bàsic i 
executiu, signat per l’arquitecte Sr. Josep Coma i Solé, de data setembre de 2013, 
visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el núm. 2013500721, de data 26 de 
setembre 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 333,13 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   16.656,60 € 
              2% 
        333,13 € 

 
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 aprova la proposta de la 
presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.2.- EXP. 30/2013: SR. JOSEP ESTEVE GUÀRDIA. PARCE L·LA 25 POLÍGON 7- 
SANT MAÍ- PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Esteve Guàrdia, de data 10 de setembre 
de 2013 (R.E. núm. 273 de data 10/09/2013), per a les obres de Construcció Tanca 
perimetral del cultiu de tòfones, a la Finca Sant Maí ubicada a la parcel·la 25 del 
polígon 7 de Peramola (Expedient núm. 30/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 5 d’octubre 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 amb la condició de l’acompliment 
dels punts especificats en l’apartat tercer de dit informe.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 9 d’octubre 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 Esteve Guàrdia llicència d’obres per a la Construcció 
Tanca perimetral del cultiu de tòfones, a la Finca Sant Maí ubicada a la parcel·la 25 
del polígon 7 de Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 
30/2013). 
 
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.   
 
- D’acord amb la Disposició transitòria 4a del POUM, la tanca complirà: 

• Apartat a) La disposició de la tanca en l’espai obert està justificada per 
aconseguir la protecció de l’explotació descrita. 
• Apartat e) La tanca tindrà un tractament regular i homogeni en tota la 
seva longitud. 
• Apartat f) Els materials manufacturats utilitzats en les tanques tindran 
colors discrets per tal que s’integrin bé en el fons cromàtic del lloc. 
• Apartat g) Sempre que no sigui incompatible amb l’activitat que motivi la 
necessitat de tanques, aquestes permetran el pas de la petita fauna terrestre 
pròpia del lloc.  

 
- 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 120,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     6.000,00 € 
              2% 

        120,00 € 

 
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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.3.- EXP.31/2013: SR. RAMON BESORA OLIVA. C/ PONT DE L’EIXIU, 4 – 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Ramon Besora Oliva, de data 2 d’octubre de 2013 
(R.E. núm. 288 de data 2 d’octubre de 2013), per a les obres de Reforma i Canvi d’ús 
de part d’habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Pont de l’Eixiu, 4  de Peramola 
(Expedient núm. 31/2013). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 8 d’octubre 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 9 d’octubre 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. Ramon Besora Oliva llicència d’obres per a  la Reforma i 
Canvi d’ús de part d’habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Pont de l’Eixiu, 4  de 
Peramola (Expedient núm. 31/2013), d’acord amb el projecte bàsic i executiu, signat 
per l’arquitecte Sr. Andrés Calderón Romero, de data setembre de 2013, visat pel 
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el núm. 2013500671, de data 19 de setembre 
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 994,48 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   49.724,00 € 
              2% 
       994,48 € 

 
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 aprova la proposta de la 
presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 



 
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm.  49 al 56 de l’any 
2013 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 49/2013, de data 13 de setembre de 2013, 
d’adquisició de Dumper-pala. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 50/2013, de data 18 de setembre de 2013, d’aprovació 
de relació efectuada per la Mesa de Contractació. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 51/2013, de data 25 de setembre de 2013, 
d’adjudicació de subministrament. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 52/2013, de data 25 de setembre de 2013, d’aprovació 
del marc pressupostari a mig termini exercicis, 2014, 2015 i 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 53/2013, de data 25 de setembre de 2013, d’inici 
d’expedient de modificació del pressupost 1/2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 54/2013, de data 2 d’octubre de 2013, de proposta de 
modificació del pressupost 1/2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 55/2013, de data 9 d’octubre de 2013, d’aprovació de 
factura. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 56/2013, de data 9 d’octubre de 2013, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 14 d’octubre de 2013. 

 
 
9.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que a ell li sembla molt bé 
la reparació dels gegants. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i anuncia el seu vot en el sentit de què 
votarà en contra de l’aprovació de la factura del Bar Casino , perquè això que és pagui 
als que ballen hi està d’acord, però que l’Ajuntament vagi allà no li sembla oportú. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. SETEMBRE 3.741,06 € 
CORREUS TIQUETS SETEMBRE          36,60 €  

TELEFONICA DE ESPAÑA SETEMBRE        215,33 €  

TASHIA, S.L. 133383, 133350 1.256,09 € 
PELLICER INFORMÀTICA, S.L. 1893, 2101, LLIBRES ESCOLA 1.027,12 € 
RIBALTA I FILLS, S.A. 948, 863 376,90 € 
RAQUEL CODINA MIQUELA MONITORATGE MENJADOR 220,22 € 
GEGANTERS REPARACIONS GEGANTS 280,00 € 
TUGUES MATERIALS DE 1305179 

87,20 € 



CONSTRUCCIÓ 

BARS CAMPI S.L 1297, 1345 82,40 € 
IMPREMTA I ARTS GRÀFIQUES 
OLIANA 

97 
14,52 € 

JOSEP ANGRILL ESTEVE TAPAR RASA 719,95 € 
LAURA MORTÉS RIBERA MATERIALS ESCOLA 32,52 € 
FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE 
LLEIDA 

3496, 3526 

193,03 € 
SALVADOR GRIFELL I PONS 2034, 2255 507,12 € 
APPLUS AGROAMBIENTAL, S.A. ANALÍTIQUES AIGUA 296,85 € 
MANEL CECÍLIA AVERÓS SERVEIS ARQUITECTE 3T 1.350,00 € 
CENTRE MÈDIC PLA D'URGELL SA CONCERT VIGILÀNCIA 

SALUT ANUAL 58,08 € 
GENERALITAT - EADOP PUBLICACIÓ EDICTE 270,00 € 
ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA SETEMBRE 208,25 € 
AUTOREPARACIONS JORDI REPARACIÓ DÚMPER 192,39 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL SETEMBRE 30,00 € 

TOTAL 11.195,63 € 

 
Examinats s’aproven, per 6 vots a favor i 1 en contra del Sr. Francesc Lopez Bach, els 
pagaments i les factures següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

BAR CASINO VERMUTS FESTA MAJOR I ST. MIQUEL 636,00 € 

TOTAL= 636,00 € 

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

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya, de la Caixa de 
Pensions, i de Bantierra són per un import total de  9.704,32 € 

- Que aprofitant que va venir la Diputació es va arranjar una mica l’entrada de 
Tragó allà on es va treure aquell pal de la llum, desprès es van els dos forats 
que hi havia allà, també es va fer les dos corbes d’allà baix a Nuncarga, també 
es va fer tots el clots del camí de la Font de l’Eixiu, i desprès aquell tros entre 
l’Era del Viuda i l’Era del Miqueló.   
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que allà al Pont de l’Eixiu 
haurien hagut d’acabar de tallar la brossa fins a dalt com a Tragó. L’Alcalde Sr. 
Pallarès diu que allà a Tragó ho va fer l’Ajuntament. 

- Que va tenir una visita a Barcelona la setmana passada amb el Director General 
d’Agricultura pel tema del reg, i per veure si hi havia pressupost per netejar les 
cunetes dels camins de la concentració. Que li van dir que no tenien un duro per 
netejar les cunetes, i pel que fa al reg que encara no havien signat res amb qui 



ha de fer l’obra. Per una part el Conseller va enviar una carta aquí a 
l’Ajuntament dient  que abans d’acabar l’any començarien les obres, però que el 
Director General no en sabia res.  
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i comenta que quan van venir 
aquí van dir que licitarien quan hi hagués pressupost. L’Alcalde Sr. Pallarès diu 
que per aquest any tenen partida. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach 
i pregunta si el Conseller va enviar una carta dient que començarien aquest any. 
L’alcalde Sr. Pallarès li respon que sí que el Conseller va fer una carta que 
només posa això. 

- Que ha demanat avui al Sr. Solsona d’Esports una subvenció per posar cistelles 
de bàsquet al Poliesportiu, i que se li ha enviat un pressupost. 

- Que es va entubar el desaigües que havia comentat el Sr. Roca. Demana la 
paraula el Sr. Roca i diu que allò està com estava, amb la claveguera a l’aire, 
afegeix el Sr. Roca que els tubs de la claveguera del Barri del Roser són a sota, 
que per trobar la claveguera s’ha d’agafar una retro, i que aquella claveguera 
s’ha de connectar a la que ja hi ha, i que quan es va fer la urbanització la 
claveguera anava fins a l’arqueta. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que demà ho farà 
mirar al Joanet. 

- Que l’altre dia es va anar a buscar la prestatgeria aquesta d’aquí i una 
senyalització que va amb una lona on hi ha el plànol dels sis municipis que 
formen part del Consorci Segre-Rialb, i que es posa a cada municipi a l’entrada 
del poble. I que li ha demanat permís a la Sra. Imma Pelayo per posar-la 
clavada a la paret de l’Era de l’Astré. 

- Que allà on va la perruquera d’Oliana, el sostre que és de canya està caient i 
volien demanar permís d’obres per posar plaques. Afegeix que allò és de Cal 
Llarguet però que no cobren res, que ho deixen a la perruquera per tal que les 
senyores no hagin d’anar a Oliana. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que ja que és una 
cosa que ells no cobren res i que se’n beneficia al municipi, que a veure si els hi 
sembla que han de demanar permís d’obres o no. Demana la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i comenta que allò és un negoci particular, ja que aquella 
perruquera deu cobrar pels serveis que presta. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que la 
perruquera si que cobra però que és un servei que es dóna a la gent del poble. 
El Sr. Francesc Lopez Bach opina que sí que ha de demanar permís igual que 
tothom, que no es pot començar a fer excepcions, que total per aquesta obra 
haurien de pagar 20 €. Demana la paraula el Sr. Roca i diu que ell faria igual 
que es va fer per la Marededéu de Castell-llebre que se’ls hi va donar el permís 
d’obres i no se’ls hi va cobrar res. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que quan passi el 
permís d’obres pel Ple que ja en tornaran a parlar.  

- Que les noies de l’Esplai han demanat de tirar l’envà de fusta al local de baix on 
fan l’Esplai i on també es fa la gimnàstica, l’envà que dóna a l’Infocentre, donat 
que de la manera que està ara queda petit per tothom. L’Alcalde comenta 
diferents solucions que es podrien donar a aquest espai, per tal que les 
diferents activitats les poguessin continuar fent sense problemes L’Alcalde Sr. 
Pallarès els hi pregunta que si els hi sembla bé de fer algun d’aquests canvis, i 
que si els hi sembla que no s’ha de tocar res, que s’haurà de parlar amb ells, 
per tal que es posin d’acord per fer servir el que hi ha ara. Finalment es queda 
que l’espai hauria de restar com millor els hi vagi als de les activitats. L’Alcalde 
diu que abans de fer res les diferents activitats que s’hi duen a terme s’han de 



posar d’acord en com es repartirà el local. 
- Que la Festa dels Jubilats enguany serà el dia 16 de novembre.   

 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que com està el tema de 
Ca La Bertrana, que va comentar a veure si se’ls faria pagar o no, que si es va parlar 
amb ells. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no els hi va comentar res. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació al tema de la porta de la 
Júlia al Ple del 29 de gener i posa “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”, i suposa que l’arquitecte no s’ha mirat res perquè allà no hi ha el que 
es va aprovar. L’Alcalde li respon que ha de pujar l’arquitecte i que ja s’ho mirarà. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li pregunta al Sr. Francesc Lopez Bach que si queda tant 
malament el que han posat. El Sr. Francesc Lopez Bach li respon que al seu criteri no 
pega amb el poble, però que a banda van sol·licitar de fer una cosa i n’han fet un altra.  
 
El Sr. Francesc Lopez Bach diu que va fer una pregunta escrita i que encara no se li 
ha contestat. La secretària Sra. Solsona li  respon que hi ha tres mesos per contestar. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que ell va demanar lo de la bàscula fa més de tres 
mesos i que tampoc se li ha contestat. L’alcalde Sr. Pallarès li diu que aquí a 
l’Ajuntament hi ha un paper de la cessió del terreny que va fer per la bàscula. El Sr. 
Roca diu que ell no en va fer cap de cessió. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que ja buscarà 
els papers d’això, però que de totes maneres es vol fer una bàscula nova, en un altre 
lloc, amb la subvenció de la Diputació de Lleida.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que va demanar el padró de 
l’aigua i que quan se li va donar se li va posar que havia de respectar la 
confidencialitat de la informació que se li havia facilitat, i pregunta que a què es 
refereix aquesta confidencialitat. La secretària Sra. Solsona li respon que a totes les 
dades personals que pugui contenir el padró com NIF, adreces, etc. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació al POUM, pregunta que si 
se sap alguna cosa. L’Alcalde li respon que el Miquel hauria de demanar lo de la 
cèdula d’habitabilitat, que al del Rei de Tragó no li interessa lo dels 6 metres, i que al 
Marc si ho volen tirar endavant s’hauria de preparar un document que s’hauria 
d’aprovar pel Ple, que justifiqui una sèrie de coses, per presentar a Urbanisme. 
L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que aquest document l’hauria de preparar l’arquitecte, i 
que es farà si  es troba alguna cosa que no sigui un greuge comparatiu, però que ell 
ho veu una mica difícil. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que li 
agrada que digui lo del greuge comparatiu, perquè a vegades no es compleix 
exactament. L’alcalde Sr. Pallarès li diu que aquí s’ha aprovat tot per Ple. El Sr. 
Francesc Lopez Bach diu que ja ho sap però que a vegades hi ha coses que són 
discutibles. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que ningú és perfecte. 
 



Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que al POUM quan hi hagi 
temes com aquest que hi ha aquí a baix ara, que es té que reparcel·lar per construir, 
que com va la cosa si no es posen d’acord entre ells, que quins passos s’han de fer si 
no es posen d’acord. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que el dia 2 de novembre hi ha citats el 
Ribera, el Cambres i el Rovira; i que hi ha dues maneres de fer-ho, una que ho fan ells 
i l’Ajuntament ho aprova, i un altra que ho fa l’Ajuntament i ho paguen ells.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que si ho fan ells vol dir que s’han 
entès, i que la segona manera seria cas de què ells no s’han entès, i que llavors es 
seguirien els criteris de l’Ajuntament.  L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que els criteris serien 
els del POUM. Demana la paraula el Sr. Roca i comenta que aquest és el problema de 
les normes subsidiàries que ell ja ho va dir, de què aquestes coses d’aquesta manera 
en un poble com Peramola no es poden fer. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que com està el tema dels 
comptadors de l’aigua, si funcionen a les granges i si en falta algun a dins al poble. 
L’Alcalde li respon que els de les granges hi són i que en falta algun a dins al poble. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que per la Palanca ell demanaria si en aquells 
ferros que s’han tornat a afluixar si s’hi pogués fer alguna cosa, una mica de 
manteniment. L’Alcalde  Sr. Pallarès li respon que potser s’ho hauria de mirar el tècnic 
que ens va fer la memòria, per veure que si podria fer. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i comenta que a Nuncarga falta netejar la marquesina de 
fora. L’Alcalde diu que ara l’Antonio està de vacances. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i comenta que si alguna vegada hi ha diners que 
s’hauria d’acabar de fer la barana de dalt al poble. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i diu que s’hauria de mirar de solucionar el tema del 
contenidor de les Vilacanes, ja que allò fa mania. L’alcalde Sr. Pallarès diu que l’última 
vegada que hi van anar era a finals d’agost, i que només van treure unes quantes 
coses de sobre i la resta allà va quedar, i que ell ha trucat vàries vegades al gerent per 
això i per altres coses. L’alcalde Sr. Pallarès afegeix que a l’estiu toca de venir tres 
vegades a recollir les escombraries i que no venent mai les tres vegades. L’Alcalde Sr. 
Pallarès diu que ell li tornarà a dir, però que potser s’hauria de fer una carta des de 
l’Ajuntament a la Mancomunitat per què ho vinguin a netejar.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:00 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 


