
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’11 D’ABRIL 
DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  4/2013 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  11 d’abril de 2013 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora de fi: 23:01 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach  
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L PRESSUPOST DE L’ANY 
2012.  
4.- PRÒRROGA AL CONVENI PER A LA CONSTITUCIÓ I APOR TACIÓ A LA BOSSA 
D’URGÈNCIES SOCIALS. 
5.- MOCIÓ DE SUPORT A LA REIVINDICACIÓ DE L’AMPA DE  L’ESCOLA ELS AGOLS DE 
MONTFERRER I CASTELLBÒ. 
6.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2012. 
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OR DENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL· LACIONS I OBRES. 



8.- APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST DE L’AJUNTAMENT DE PE RAMOLA PEL PÈRÍODE 
2013-2023 (REIAL DECRET-LLEI 4/2013, DE 22 DE FEBRE R).  
9.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

9.1.- EXP. 34/2012: SR. XAVIER SOLDEVILA GARCIA. CA RRER DE L’ESGLÉSIA, 3 - 
PERAMOLA. 
9.2.- EXP. 2/2013: SRA. GEMMA ORRIT CAPDEVILA. AVIN GUDA ROSER ROCA, 1 1er 
2a – PERAMOLA.  
9.3.- EXP. 6/2013: SRA. GEMMA ORRIT CAPDEVILA. AVIN GUDA ROSER ROCA, 1 1er 
2a – PERAMOLA.  
9.4.- EXP. 11/2013: SRA. IMMA PELAYO CABALLERO. CAR RER FREDERIC RIBÓ, 3 – 
PERAMOLA.  
9.5.- EXP. 12/2013: SRA. MONTSERRAT LAHOZ PALANQUES . CARRER CLARIANA, 13 
(CA LA LISA) – PERAMOLA. 
9.6.- EXP. 15/2013: SR. JOAN PUIG LOPEZ. CAL NEROLA  - NUNCARGA. 
9.7.- EXP. 16/2013: SR. JOAN PUIG LOPEZ. GRANJA NER OLA - NUNCARGA. 
9.8.- EXP. 17/2013: SRA. TERESINA MAIDEU PUIG. CARR ER SANT ANTONI, 11 - 
PERAMOLA. 

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
11.- FACTURES I PAGAMENTS. 
12.- INFORMES D’ALCALDIA. 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. Joan Puig Lopez s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del 
dia següent: “3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2012”. 
 
 

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 8 
d’abril de 2013. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 11 d’abril de 2013 degut a que s’havia d’elaborar el pla d’ajust. 
   
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 7 de març de 2013 (núm. 3/2013). 
 
Demana la paraula el regidor Sr. Roca i sol·licita unes esmenes a l’acta de la sessió 
ordinària del dia 7 de març de 2013. Vistes les esmenes sol·licitades pel Sr. Roca, el 
Ple aprova l’acta de la sessió ordinària de data 7 de març de 2013 (núm. 3/2013) per 
unanimitat dels membres presents, amb les esmenes següents, introduïdes a petició 
del regidor Sr. Roca: 
 
-  Al punt de l’ordre del dia 5.3.- EXP. 9/2013: CAN BOIX HOTELS – RESTAURANT, 
SL. CAN BOIX, on hi diu:  
 
“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.” 
 
El text de l’acta resta rectificat en la forma següent: 
 
“A continuació es sotmet a debat la proposta de la presidència. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta a la secretària interventora Sra. Solsona si 
és obra nova o vella. La Sra. Solsona li respon que és una adequació i que la proposta 
és de l’1%. 
 
A continuació es procedeix a la votació, i el Ple per unanimitat dels membres presents 
 aprova la proposta de la presidència en idèntics termes als que ha estat formulada.” 
 
- Al punt de l’ordre del dia 5.4.- EXP. 10/2013: SR. RAMON ANGRILL CAELLES I SR. 
JAUME SABARTRES SALA – CREUAR CAMÍ MUNICIPAL AMB UNA CANONADA 
DE REG, on hi diu: 
 
“ Demana la paraula el Sr. Roca i diu que vol fer constar una sèrie de coses abans de 
votar. Es dirigeix al Sr. Angrill, i li diu que ell voldria saber si amb les converses que 
havien tingut amb aquest tema, si ara votaria a favor, i afegeix que no fa falta que li 
contesti. Es dirigeix a la Sra. Espluga i li diu que en totes les coses d’anar pel poble, i 
tot això, el fet que un president de la Comunitat de Regants no assisteix a la major 
part de reunions, no fa les reunions que ha de fer obligatòriament cada any per 
informar als regants i als futurs regants, etc, etc, etc, i li pregunta si creu que es 
normal que un President regui i els demés del municipi es quedin sense aigua, davant 
d’això, els hi diu a tots que facin el que vulguin, i li diu al Sr. Alcalde que això és 
vergonyós. L’Alcalde Sr. Pallarès demana que consti en acta que el Sr. Roca ha dit 
que això és vergonyós. “ 
 
El text de l’acta resta rectificat en la forma següent: 



 
 
“Demana la paraula el Sr. Roca i diu que vol fer constar una sèrie de coses abans de 
votar. Es dirigeix al Sr. Angrill, i li diu que ell voldria saber si amb les converses que 
havien tingut amb aquest tema, si ara votaria a favor, i afegeix que no fa falta que li 
contesti. Es dirigeix a la Sra. Espluga i li diu que en totes les coses d’anar pel poble, i 
tot això, el fet que un president de la Comunitat de Regants no assisteix a la major 
part de reunions que se’l convoca, no fa les reunions que ha de fer obligatòriament 
cada any per informar als regants i als futurs regants, etc, etc, etc, i li pregunta si creu 
que es normal que un President regui i els demés del municipi es quedin sense aigua, 
davant d’això, els hi diu a tots que facin el que vulguin, i li diu al Sr. Alcalde que això 
és vergonyós. L’Alcalde Sr. Pallarès demana que consti en acta que el Sr. Roca ha dit 
que això és vergonyós.” 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L PRESSUPOST 
DE L’ANY 2012.  
 
Es dóna compte al Ple que per Decret de l'Alcaldia núm. 12/2013, de data 15 de març 
de 2013, s’ha aprovat la liquidació del pressupost de l'exercici 2012, següent: 
 
“ANTECEDENTS  
 
1.  Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2012 essent 
a 31 de desembre de 2012, el següent resultat: 
 
Pressupost de despeses exercici en curs : 
 
- Pressupost inicial ......................................................................     501.917,50 
- Modificacions de despeses .......................................................... ...         0,00 
- Pressupost definitiu ...................................................................   ..501.917,50 
- Despeses compromeses ............................................................    295.699,70 
- Obligacions reconegudes ...........................................................    295.699,70 
- Pagaments realitzats ................................................................... ..224.138,00 
- Obligacions pendents de pagament ............................................     71.561,70 
 
Pressupost d’ingressos exercici en curs : 
 
- Pressupost inicial ....................................................................        501.917,50 
- Modificacions d’ingressos ...........................................................               0,00 
- Pressupost definitiu .....................................................................    501.917,50 
- Drets reconeguts  .......................................................................     325.805,30 
- Drets anul·lats ............................................................................                0,00 
- Drets cancel·lats........................................................................               0,00 
- Drets reconeguts nets ...............................................................      325.805,30 
- Recaptació neta .........................................................................     231.075,35 
- Drets pendents de cobrament ....................................................       94.729,95 
 



Resultat pressupostari : 
 
1.- Drets reconeguts nets.................................................................     325.805,30 
2.- Obligacions reconegudes netes ..................................................    295.699,70 
3.- Resultat pressupostari .......................................................... .....      30.105,60 
4.-  Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria...........               0,00 
5.- Resultat  pressupostari ajustat ..................................................        30.105,60 
 
Estat de romanent de crèdit : 
 
1.- Pressupost definitiu .................................................................      501.917,50 
2.- Obligacions reconegudes netes .............................................       295.699,70 
3.- Romanent de crèdit disponible..................................................     206.217,80 
4.- Romanent de crèdit retingut.......................................................               0,00 
5.- Romanent de crèdit autoritzat............ .......................................               0,00 
6.- Romanent de crèdit comp.  ........................................................              0,00 
7.- Total romanent de crèdit ...........................................................    206.217,80 
 
Estat tresoreria : 
 
1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris .................    323.553,97 
2.- Existències finals ......................................................................       10.079,86 
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris ................    318.016,96 
4.- Existències inicials ....................................................................       15.616,87 
 
Estat romanent de tresoreria: 
 
1.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI...........    252.894,93 
2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI ..........    252.315,56 
3.- (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI .................      10.079,86 
4.- (-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTADA A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT FINALISTA  ...............................................................                        0,00 
5.- (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT..............................................           5.156,04 
6.-ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS ............         5.503,19 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  .............................................                 5.503,19 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la 



liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 
• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 

de desembre 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

 
4. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
5. Per la  secretària interventora s’han emès els corresponents informes d’acord amb 
l'art. 191.3 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. 
 
Ateses les disposicions vigents en matèria d’hisendes locals i en ús de les atribucions 
que hem confereix la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer .- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2012 que inclou tota la 
documentació, estats i justificants. 
 
Segon .- Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer. - Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a Lleida.” 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
 
4.- PRÒRROGA AL CONVENI PER A LA CONSTITUCIÓ I APOR TACIÓ A LA 
BOSSA D’URGÈNCIES SOCIALS. 
 
Davant de la situació de crisi econòmica general i la seva afectació directa a famílies 
de la comarca, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a proposta dels Serveis Socials 
Bàsics, va crear mitjançant acord del Ple de 30 de juliol de 2009 la primera bossa 
extraordinària d’ajuts socials. 
 
Per a la implementació d’aquesta, cada any s’ha anat aprovant un Conveni amb els 
ajuntaments de la comarca per assolir una major dotació per atendre aquestes 
necessitats. L’últim conveni ha estat vigent fins el 31 de desembre de 2012. 
 
Per a l’any 2013 es valora com a necessària la continuïtat d’aquesta bossa per 
atendre necessitats socials a partir d’un estudi individualitzat, valorant la situació 
concreta i elaborant un pla de millora específic i concret per a cadascun dels possibles 
beneficiaris. 
 
En aquest sentit, per aquest any a l’igual que l’anterior, el Consell Comarcal fa una 



aportació de 15.000,00 € aportada pel Consell Comarcal i de 5.000,00 € entre la resta 
dels ajuntaments de la comarca signataris del conveni, i que per l’Ajuntament de 
Peramola es quantifica en 213,36  € mitjançant pròrroga expressa del Conveni anterior 
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat, s’acorda proposar al Ple el següent: 
 
Primer.-  Dotar la bossa solidària per urgències socials inicialment amb un màxim de 
213,36  € a aportar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
Segon.-  Aprovar la pròrroga del Conveni que regula la participació dels ajuntaments a 
la Bossa d’Urgències Socials. 
 
Tercer.-  Notificar aquesta aprovació al Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
 
5.- MOCIÓ DE SUPORT A LA REIVINDICACIÓ DE L’AMPA DE  L’ESCOLA ELS 
AGOLS DE MONTFERRER I CASTELLBÒ. 
 
Atès que els nuclis de Castellciutat i Montferrer fa temps que reclamen una solució als 
accessos des de la N-260, degut a la seva perillositat, amb la construcció de dues 
rotondes. 

Atès que es tracta d’unes actuacions molt urgents, sobretot degut a la poca visibilitat i 
dificultats dels accessos dels vehicles als pobles de Castellciutat i Montferrer des de la 
N-260. 

Atès que aquestes obres de millora són competència del Ministeri de Foment del 
Govern de l’Estat. 

Atès que els veïns de Montferrer i Castellbò, a través de l’AMPA de l’Escola, estan 
duent a terme accions de protesta per demanar una solució definitiva a la cruïlla del 
poble amb la Nacional. 

Atès que sumar esforços entre Montferrer i Castellciutat pot augmentar les possibilitats 
d’aconseguir que es facin aquestes obres. 

Atès que molts veïns de La Seu i Castellciutat també utilitzen la cruïlla de la Nacional a 
Montferrer. 

Atès que caldria donar suport i continuïtat a les reivindicacions dels ciutadans i 
ciutadanes.  

Atès que el context de crisi no pot ajornar aquestes actuacions que evitin accidents i 
víctimes com els que hem patit durant anys. 

Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat ACORDA: 



Primer.- Mostrar el suport del consistori a la reivindicació de l’AMPA de l’escola Els 
Agols de Montferrer i Castellbò. 
 
Segon.- Sol·licitar al Ministeri de Foment la construcció de les rotondes d’accés als 
pobles de Castellciutat i Montferrer a la carretera N-260. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’Ajuntament de Montferrer i Castellbò, al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell, a l’AMPA de l’escola el Agols i a l’Associació de Veïns de 
Castellciutat. 
 
 
6.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2012. 
 
Atès que s’ha procedit a la confecció del padró fiscal corresponent a l’exercici 2012 
per al cobrament de la Taxa per subministrament d’aigua, havent-se introduït al mateix 
les altes i baixes corresponents, així com les alteracions que s’han detectat i demanat.  
 
L’import total de dit padró és de 24.559,30 €, dels quals 9.790,68 € s’han d’ingressar a 
l’Agència Catalana de l’Aigua  (ACA). 
 
Per això, el  Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. - Aprovar el padró fiscal corresponent a l'exercici 2012 de la Taxa per 
subministrament d’aigua, per un import total de 24.559,30 €. 

 
Segon. - Notificar col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró, de conformitat 
amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària. 
  
Tercer.-  Exposar al públic el padró corresponent durant el termini d’un mes, mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província. Els padrons estaran a disposició dels 
interessats a la Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina. 
 
Quart.-  Establir el termini de cobrament en període voluntari des del 1 de maig al 30 
de juny de 2013  (ambdós inclosos). 
 
Cinquè.- Contra l’acte d’aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà 
formular davant del mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al 
contenciós administratiu,  en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
finalització del termini d’exposició pública, d'acord amb l'establert a l'article 14.2.c) del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei  
de les hisendes locals. 
 
 
7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’OR DENANÇA FISCAL 
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL· LACIONS I 



OBRES. 
 
L'Alcalde-President d'aquest Ajuntament sotmet a la consideració del Ple de la 
Corporació el projecte de modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3, reguladora de 
l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, i amb aquest objecte exposa: 
 
L’objecte d’aquesta modificació és: l’apartat 2 de l’article 3r de l’ordenança que 
estableix la Base imposable, quota i acreditament segons el redactat següent:  
 
“2. La quota de l’impost serà el resultat d’aplicar la base imposable al tipus de 
gravamen.” 
 
Atès que l’Ajuntament de Peramola vol regular que en cap cas la quota tributària a 
pagar sigui inferior a 20 €. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i diu que des de l’inici de la legislatura 
ha estat insistint molt en el tema de l’ordenança d’obres, els criteris utilitzats i el 
gravamen que s’aplica. Afegeix que des de l’Alcaldia s’ha respost en tot moment que 
els criteris eren clars i que el gravamen era de l’1% per obres de reforma i en sòl rústic 
i del 2 % per obres noves. I que no li sembla bé que no hagi estat fins ara que ha 
demanat l’ordenança per a verificar aquest criteri que ha resultat que en aquesta no 
apareix l’1%, sinó que només apareix el gravamen del 2% per a totes les obres. Ell 
creu que no es acceptable fer aquesta discriminació i encara ho és menys quan des 
de fa dos anys està insistint en aquest tema i la resposta sempre ha estat que “sempre 
s’ha fet així” o que “segons un acord de ple antic és així”. Afegeix que no és que no 
estigui d’acord en aplicar un 1% o un 2% si realment així ho marqués l’ordenança, 
però no és el cas. A banda, diu que ha observat que en el ple d’avui, es vol procedir a 
aplicar ja a totes les llicències d’obres el gravamen del 2% que a falta de modificar la 
normativa, si és vol per aquest plenari, és el que des de l’aprovació de l’ordenança el 
1989 es tindria d’haver aplicat en tots els casos. La seva pregunta és si es pensa fer 
alguna cosa sobre això. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès respon que en el Ple que es va aprovar no hi posa ni 1% ni 2%, i 
que sempre en totes les legislatures s’ha anat seguint que a l’obra nova s’hi ha posat 
un 2% i que a l’obra vella un 1 %. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que l’únic que es demana 
avui és de votar si o no a la modificació de què en cap cas la quota tributària a pagar 
sigui inferior a 20 €. Afegeix que posteriorment si es creu convenient per part de tots ja 
es farà una modificació de l’ordenança pel que fa al tipus de gravamen. 
 
Per tot l'exposat l'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer .-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 3, 
reguladora de l'Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
El text de l’Ordenança  que es modifica és:  l’apartat 2 de l’article 3r de l’ordenança 
que estableix la Base imposable, quota i acreditament segons el redactat següent: 
 
“2. La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de 



gravamen. En cap cas la quota tributària a pagar serà inferior a 20 €.” 
 
Segon .- Exposar al públic l’Anunci corresponent pel termini de 30 dies hàbils 
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Lleida, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que considerin oportunes, fent constar que si no s’hi formula cap 
al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, la 
modificació de l’Ordenança que ara s’aprova provisionalment  es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
Tercer .- Disposar que un cop aprovada definitivament, la modificació de l’Ordenança 
es publicarà de la forma següent: 
 
a) Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats i el text íntegre de 

la modificació de l’Ordenança, la qual no entrarà en vigor fins que es produeixi la 
publicació completa del text al BOP de Lleida. 

 
b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment 

esmentada.  
 
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, reunint el quòrum del vot favorable de 
la majoria simple dels membres de la Corporació presents, aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
8.- APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST DE L’AJUNTAMENT DE PE RAMOLA PEL 
PÈRÍODE 2013-2023 (REIAL DECRET-LLEI 4/2013, DE 22 DE FEBRER).  
 
Atès que d’acord amb el Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer pel que es 
determinen les obligacions i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals, en data 15 de març de 
2012 la Secretaria Intervenció municipal va enviar una relació certificada de totes les 
obligacions pendents de pagament que reunien els requisits establerts en l’art. 2 del 
RDL 4/2012. 
 
Atès que d’acord amb el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, es  regula la 
segona fase del mecanisme de pagament a proveïdors iniciat amb el Reial Decret Llei 
4/2012, de 24 de febrer, la qual contempla respecto de las obligacions que van ser 
certificades per les entitats locals en la primera fase del procediment i l’adhesió al 
mecanisme de pagament no  va ser manifestada pels proveïdors, la possibilitat de que 
s’acollin al mateix en aquesta segona fase. 
 
Atès que l’empresa Ribalta i Fills, S.A. ha sol·licitat el certificat individual de 
reconeixement d’obligacions pendents de pagament a càrrec de l’Ajuntament de 
Peramola corresponent a la factura núm. 520 de l’any 2010 per un import pendent de 
pagament de 56.786,29 €. 
 



Atès que per poder cancel·lar les obligacions existents amb els proveïdors, el Govern 
Central mitjançant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha establert un 
mecanisme de pagament i cancel·lació de deutes amb els proveïdors per a entitats 
locals. 
 
Atès que per poder acollir-se a aquest mecanisme de finançament l’Ajuntament de 
Peramola ha de presentar i aprovar un Pla d’Ajust per un període de deu anys. 
 
Vist el Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament al 
emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació d’ocupació. 
 
Vist el model de Pla d’Ajust, previst pel Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, 
publicat a l’Oficina Virtual de Coordinació Financera amb les Entitats Locals. 
 
Vist l’informe de la secretària interventora. 
 
Per tot l'exposat l'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.-  Aprovar el Pla d’Ajust pel període 2013-2023 segons documentació annexa. 
 
Segon.- Enviar el Pla d’Ajust a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques per via telemàtica i signatura electrònica. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde President per a la signatura de tots els documents que 
fossin necessaris per a l’efectivitat dels acords precedents. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
9.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
9.1.- EXP. 34/2012: SR. XAVIER SOLDEVILA GARCIA. CA RRER DE L’ESGLÉSIA, 
3 - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Xavier Soldevila Garcia, de data 13 de desembre 
de 2012 (R.E. núm. 338 de data 13/12/2012), per a les obres de Rehabilitació de 
coberta i adequació estructural per obra civil d’ascensor, a l’immoble ubicat al  Carrer 
de l’Església, número 3 de Peramola (Expedient núm. 34/2012). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 2 d’abril 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.    
 
En relació a l’expedient de llicència d’obres núm. 34/2012, en data 3 d’abril de 2013 
(R.E. núm. 128) el Sr. Xavier Soldevila Garcia va sol·licitar autorització per ocupar la 
via pública amb materials de construcció a la Plaça Josep Roca amb una superfície 
d’uns 30 m². 



 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 8 d’abril 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. Xavier Soldevila Garcia llicència d’obres per a  la 
Rehabilitació de coberta i adequació estructural per obra civil d’ascensor, a l’immoble 
ubicat al  Carrer de l’Església, número 3 de Peramola (Expedient núm. 34/2012), 
d’acord amb el projecte, signat per l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Ribes Masana (col·legiat 
núm. 568), de data març de 2013, visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida amb el número 201300270 de data 27 de 
març 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 768,00 €. 



 
Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

 38.400,00 € 
              2% 
      768,00 € 

 
Cinquè .- AUTORITZAR al Sr. Xavier Soldevila Garcia per ocupar la via pública amb 
materials de construcció a la Plaça Josep Roca amb una superfície d’uns 30 m².  
 
Sisè.-  FIXAR les següents condicions a l’autorització de l’apartat cinquè: 
 

1. El peticionari haurà de disposar d’una pòlissa de responsabilitat civil que 
cobreixi els danys a tercers que puguin ocasionar-se durant el 
desenvolupament de l’ocupació. 

  
2. La quantia de la taxa queda supeditada a la posterior revisió de la superfície 
realment ocupada pels materials, així com també de la presència 
d’instal·lacions no declarades, efectuant-se, amb posterioritat, la liquidació 
corresponent. 

 
3. Haurà de procedir a la neteja de la superfície ocupada 

 
Setè.- Aprovar la liquidació corresponent a aquesta ocupació pública, d’acord amb 
l’ordenança fiscal número 6 “Taxa per ocupació del subsòl i el sòl i la volada sobre la 
via pública”, Tarifa setena Altres instal·lacions diferents de les que s’inclouen en les 
tarifes anteriors, en el que textualment diu: “...Sòl: per cada m² o fracció, al 
semestre....0,240405 euros ....”. 
 

CONCEPTE TARIFA TEMP. TIPUS SUP. TARIFA € TOTAL 

Taxa OVP Setena (Sòl) Semestre Materials de 
construcció 

30 m² 0,240405 7,21 € 

 
Vuitè .- 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. 
 
Novè .- 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. 
 
 
9.2.- EXP. 2/2013: SRA. GEMMA ORRIT CAPDEVILA. AVIN GUDA ROSER ROCA, 1 
1er 2a – PERAMOLA.  
 



Vista la instància presentada per la Sra. Gemma Orrit Capdevila, de data 15 de gener 
de 2013 (R.E. núm. 14 de data 15/01/2013), per a les obres de Millora d’interior d’un 
habitatge, a l’immoble ubicat a l’Av. Roser Roca, número 1,  1er 2a, de Peramola 
(Expedient núm. 2/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 12 de març 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 8 d’abril de 2013 que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a la Sra. Gemma Orrit Capdevila llicència d’obres per a la Millora 
d’interior d’un habitatge, a l’immoble ubicat a l’Av. Roser Roca, número 1,  1er 2a, de 
Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 2/2013). 
 
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 procedirà 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 200,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     10.000,00 € 
              2% 
       200,00 € 

 
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. 
 
 
9.3.- EXP. 6/2013: SRA. GEMMA ORRIT CAPDEVILA. AVIN GUDA ROSER ROCA, 1 
1er 2a – PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. Gemma Orrit Capdevila, de data 29 de gener 
de 2013 (R.E. núm. 30 de data 29/01/2013), per a les obres de Substitució de coberta 
d’accés a planta soterrani, paviment terrassa i passadís d’accés, a l’immoble ubicat a 
l’Av. Roser Roca, número 1,  1er 2a, de Peramola (Expedient núm. 6/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 2 d’abril 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 8 d’abril de 2013 que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Gemma Orrit Capdevila llicència d’obres per a la 
Substitució de coberta d’accés a planta soterrani, paviment terrassa i passadís 
d’accés, a l’immoble ubicat a l’Av. Roser Roca, número 1,  1er 2a, de Peramola, 
segons instància, pressupost i plànols presentats (Expedient núm. 6/2013). 
 
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 200,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     10.000,00 € 
              2% 
       200,00 € 

 
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.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i comenta que l’arquitecte no li va 
saber explicar exactament el que fan, i que ell necessitaria més documentació per 
veure el volum que ocupa, a més ell veu al POUM que allà es pot fer zero plantes i 
que l’arquitecte fa servir uns altres articles del POUM que segons ell diu que sí que es 
pot fer. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que l’arquitecte informa favorablement 
l’atorgament d’aquesta llicència, i que li va comentar a ell que no hi havia cap 



problema. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i anuncia el seu vot en el 
sentit de què s’abstindrà perquè creu que no hi ha la suficient documentació per poder 
decidir una cosa o un altra. 
 
A continuació es procedeix a la votació. El Ple per 6 vots a favor i amb l’abstenció del 
Sr. Francesc Lopez Bach aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que 
ha estat formulada. 
 
 
9.4.- EXP. 11/2013: SRA. IMMA PELAYO CABALLERO. CAR RER FREDERIC RIBÓ, 
3 – PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. Imma Pelayo Caballero, de data 26 de febrer 
de 2013 (R.E. núm. 73 de data 26/02/2013), per a les obres de Substitució d’enrajolats 
en parets i terra de la cuina , a l’immoble ubicat al Carrer Frederic Ribó, número 3  de 
Peramola (Expedient núm. 11/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 2 d’abril 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 8 d’abril de 2013 que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Imma Pelayo Caballero llicència d’obres per a la 
Substitució d’enrajolats en parets i terra de la cuina , a l’immoble ubicat al Carrer 
Frederic Ribó, número 3  de Peramola, segons instància i pressupost presentats 
(Expedient núm. 11/2013). 
 
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 24,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     1.200,00 € 
              2% 
         24,00 € 

 
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. 
 
 
9.5.- EXP. 12/2013: SRA. MONTSERRAT LAHOZ PALANQUES . CARRER 
CLARIANA, 13 (CA LA LISA) – PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Coma i Solé, com a representant de la Sra. 
Montserrat Lahoz Palanques, de data 27 de febrer de 2012 (R.E. núm. 338 de data 
13/12/2012), per a les obres de Reforma de coberta, a l’immoble ubicat al  Carrer 
Clariana, número 13 (Ca la Lisa) de Peramola (Expedient núm. 12/2013). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 2 d’abril 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 8 d’abril de 2013, 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 



  
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Montserrat Lahoz Palanques llicència d’obres per a la  
Reforma de coberta, a l’immoble ubicat al  Carrer Clariana, número 13 (Ca la Lisa) de 
Peramola (Expedient núm. 12/2013), d’acord amb la memòria valorada, signada per 
l’arquitecte Sr. Josep Coma i Solé (col·legiat núm. 30254/6), de data febrer de 2013, 
visada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el número 2013500089 de data 22 
de febrer 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 344,06 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

 17.202,77 € 
              2% 

344,06 € 



 
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. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
 
9.6.- EXP. 15/2013: SR. JOAN PUIG LOPEZ. CAL NEROLA  - NUNCARGA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Puig Lopez, de data 12 de març de 2013 
(R.E. núm. 98 de data 12/03/2013), per a les obres de Reforma de cambra sanitària, a 
l’immoble ubicat a Cal Nerola de Nuncarga del municipi de Peramola (Expedient núm. 
15/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 2 d’abril 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 8 d’abril 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 Reforma de 
cambra sanitària, a l’immoble ubicat a Cal Nerola de Nuncarga del municipi de 
Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 15/2013). 
 
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 42,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.100,00 € 
              2% 
        42,00 € 

 
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. 
 
 
9.7.- EXP. 16/2013: SR. JOAN PUIG LOPEZ. GRANJA NER OLA - NUNCARGA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Puig Lopez, de data 12 de març de 2013 
(R.E. núm. 99 de data 12/03/2013), per a les obres de Reforma de coberta, a la 
Granja Nerola de Nuncarga del municipi de Peramola (Expedient núm. 16/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 2 d’abril 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. L’esmentat informe tècnic diu que 



caldrà que la xapa a col·locar sigui de color que s’adapti a l’entorn i mate per evitar 
reflexos estridents. 
   
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 8 d’abril 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 Reforma de 
coberta, a la Granja Nerola de Nuncarga del municipi de Peramola, segons instància i 
pressupost presentats (Expedient núm. 16/2013). 
 
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: 
 
- Caldrà que la xapa a col·locar sigui de color que s’adapti a l’entorn i mate per evitar 
reflexos estridents. 
 
- 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 76,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     3.800,00 € 
              2% 
        76,00 € 

 
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. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte el regidor Sr. Joan 
Puig Lopez. 
 
 
9.8.- EXP. 17/2013: SRA. TERESINA MAIDEU PUIG. CARR ER SANT ANTONI, 11 –  
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Teresina Maideu Puig, de data 28 de març de 
2013 (R.E. núm. 124 de data 28/03/2013), per a les obres d’ Aixecar el replanell de la 
porta, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Antoni, número 11 de Peramola (Expedient 
núm. 17/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 2 d’abril 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 8 d’abril de 2013 que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Teresina Maideu Puig llicència d’obres per Aixecar el 
replanell de la porta, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Antoni, número 11 de 
Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 17/2013). 
 
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 8,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

        400,00 € 
              2% 
          8,00 € 

 
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.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i comenta que ell creu que en 
aquesta llicència no s’hauria de cobrar l’impost ja que aquestes obres les han de fer 



per culpa d’unes obres al Carrer. L’Alcalde li respon que ja parlarà amb ells.  
 
A continuació es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm.  9 al 22 de l’any 
2013 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 9/2013, de data 8 de març de 2013, d’inici de 
l’expedient de contractació de l’actuació “ADEQUACIÓ DE LA FILTRACIÓ DE 
L’AIGUA I BOMBA DEL SISTEMA DE FILTRACIÓ DE LA PISCINA” expedient 
CSUB-1/2013-NSP. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 10/2013, de data 14 de març de 2013,d’aprovació de 
l’expedient i obertura de la licitació del contracte de subministraments expedient 
CSUB-1/2013-NSP. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 11/2013, de data 14 de març de 2013, pel qual es 
declara definitivament aprovat el pressupost de l’any 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 12/2013, de data 15 de març de 2013, d’aprovació de 
la liquidació del pressupost de l’any 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 13/2013, de data 26 de març de 2013, de sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida – Pacte Alcaldes. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 14/2013, de data 2 d’abril de 2013, d’autorització de 
rodatge. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 15/2013, de data 2 d’abril de 2013, de contractació de 
personal laboral temporal. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 16/2013, de data 3 d’abril de 2013, de convocatòria de 
la Mesa de Contractació pel contracte de subministraments expedient CSUB-
1/2013-NSP. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 17/2013, de data 3 d’abril de 2013, d’inici de la 
modificació de l’ICIO. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 18/2013, de data 4 d’abril de 2013, d’assabentat 
d’activitat ramadera, expedient 16/2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 19/2013, de data 4 d’abril de 2013, d’assabentat 
d’activitat ramadera, expedient 17/2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 20/2013, de data 4 d’abril de 2013, d’assabentat 
d’activitat ramadera, expedient 4/2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 21/2013, de data 4 d’abril de 2013, de declaració de 
ruïna imminent  i ordre d’execució, expedient varis núm. 3/2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 22/2013, de data 8 d’abril de 2013, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 11 d’abril de 2013. 

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



 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. 

445750, 446335, 445758, 030003, 
467763, 467762, 459196, 065138, 
299373, 299264, 500297, 390360, 
441798 

2.241,99 € 

CORREUS TIQUETS MARÇ          61,08 €  

TELEFONICA DE ESPAÑA 271333, 271331, 271332, 271330        229,10 €  

RAQUEL CODINA MIQUELA MONITORA MENJADOR 
MARÇ 237,16 € 

ANA MARIA GRADOS CABEZAS SERVEI NETEJA MARÇ 

241,50 € 
MANEL CECÍLIA AVERÓS ARQUITECTE 1R TRIMESTRE 

1.350,00 € 
TUGUES MASTERIALS 
CONSTRUCCIÓ 

1301390 

20,46 € 
TASHIA, S.L. 130653, 130803 

1.301,35 € 
RIBALTA I FILLS, S.A. 105, 212 (hores retro, arena, 

pedra) 581,77 € 
ELÈCTRICA RAVI 2870 (reparació bomba aigua) 

855,60 € 
MONFISCAL Gestoria 1r trimestre 

482,51 € 
DISTRIBUIDORA JOAN 6311, 6709 (Papereres) 

29,07 € 
SALVADOR GRIFELL 476 (pintura) 

253,57 € 
AJUNTAMENT D'OLIANA Registre bovins 2013 

951,60 € 
ENTITAT AUTÒNOMA DIARI OFICIAL Publicació DOGC 

180,00 € 
FUSTERIA ESTEVE 10/13 (vidres escola, repàs 

finestres ajuntament) 155,49 € 
FUSTERIA ESTEVE 6/13 (restauració porta Castell-

llebre) 847,00 € 
COMERCIAL FORESTAL SOLSONÈS, 
S.L. 

7954 (fil nylon i capçal) 

61,49 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA Mòbil març 

30,00 € 

TOTAL 10.110,74 € 

 
 
 
 



12.- 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 9.898,52 €. 

- Que donat una averia en una bomba al municipi de Bassella des del divendres 
passat se’ls hi està donant aigua des del nostre municipi, i que quan s’acabi ja 
se’ls hi passarà una liquidació pel consum de la bomba.  

- Que l’empresa Gruas fa l’obra de la Carretera i l’empresa Àrids Romà fa des de 
la cruïlla fins a Tragó. I que aquí a Peramola, ara amb les obres aquestes, s’hi 
ha trobat un tub, pel qual no s’havia demanat permís a la Diputació, i que ara hi 
ha 2 opcions: una seria posar tub nou, i al tornar a passar colgar-lo, i un altra 
opció seria fer una toma nova per anar a les granges l’Ajuntament pagaria la 
retro i els particulars la canonada.  

- Que el dia 21 de maig a la una del migdia hi haurà aquí a Peramola una reunió 
pel tema del reg, i que hi assistiran representants dels Departaments 
d’Agricultura, de Territori i Sostenibilitat, de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la 
Confederació, de la Comunitat de Regants, i dels Ajuntaments de Peramola, i 
aprofita per convidar-los-hi a tots. 

- Que encara no està signada la licitació de l’obra del marge dret. 
- Que a Tragó s’ha fet un tros de carrer de formigó que estava tot trencat. 

  
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que vol fer un apunt en relació al 
permís de l’obra de la canonada que es va aprovar el passat plenari, i que és que no 
està ficat el passa tubs. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació al comentari del Ple passat 
de què no estava al corrent del pagament, diu que hi ha uns papers aquí a 
l’Ajuntament que diuen que sí que hi està. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que en un altre ple va preguntar que quan faria 
arranjar el Pont de l’Eixiu. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que es va demanar a la 
Diputació juntament amb d’altres coses, i que li van respondre que no hi havia diners. 
L’Alcalde afegeix que aprofitant que l’empresa Gruas està aquí per la Carretera se’ls hi 
demanarà un pressupost per tots aquests arranjaments que en el seu dia es van 
sol·licitar a la Diputació. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta a l’Alcalde Sr. Pallarès si en relació a 
l’espectacle que va passar a l’últim ple, si hi pensa fer alguna cosa. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que ell pensa que va fer el que havia de fer, que a l’acabar el ple a 
la Sala annexa es van sentir uns crits, que van caure unes ulleres sense voler, i que 
no va passar res més a banda dels crits. El Sr. Roca diu que com Alcalde és el 
responsable del que va passar aquí. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que el Ple ja s’havia 
acabat, i això va passar fora de la Sala de Plens. El Sr. Roca exposa que ell 



continuarà endavant. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que cap problema. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que allà davant del Molí hi ha un pal que porta la 
llum a Cal Moratà que s’ha decantat molt. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que ja ho farà 
mirar. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i pregunta si se sap alguna cosa de la bàscula. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que la Diputació encara no ho ha resolt. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que a Tragó hi ha un pal de telèfons a 
l’entrada del poble que hi ha un fill que passa per sobre de la línia d’alta tensió. 
Reprèn la paraula el Sr. Angrill hi en relació a Tragó també diu que habitualment hi ha 
una furgoneta molt gran aparcada  de punta, que surt de les ratlles, i que ocupa mig 
carril de pas. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació a la modificació del POUM 
pregunta si es pot parlar d’algun termini. L’Alcalde li respon que va parlar amb 
l’arquitecte d’aquest tema, i que ell diu que si no hi ha cessions que no ens ho 
aprovaran, i que li va dir que s’ho volia mirar bé. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:01 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 


