
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 12 DE 
SETEMBRE DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  7/2013 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  12 de setembre de 2013 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora de fi: 22:30 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
José Roca Sala 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT URGELL, L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA I COORDINACIÓ 
RURAL DE CATALUNYA  (CRUC), PER UN CAMP DE TREBALL A PERAMOLA. 
4.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014. 
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ INICIAL CERTIFICADA D’OBLIGACIONS 
PENDENTS DE PAGAMENT (DINS DE L’ÀMBIT OBJECTIU DEL RDL 8/2013) REMESA AL 
MHAP. 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA  CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2012. 
7.- LLICÈNCIES D’OBRES. 



7.1.- EXP. 27/2013: SR. JOAQUIM JUNYENT ARMENGOL. C ASA DEL CLOTET - 
PERAMOLA. 
7.2.- EXP. 28/2013: SR. JOSÉ ANDUIG PAGADOR. HORT D E LES SORTS - 
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 2 
de setembre de 2013. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 12 de setembre de 2013, ja que l’exposició pública del compte general 
acabava el dia 3 de setembre, i es volia passar l’aprovació al plenari del setembre. 
   
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 8 de juliol de 2013 (núm. 6/2013). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL, L’AJUNTAMENT DE P ERAMOLA I 
COORDINACIÓ RURAL DE CATALUNYA  (CRUC), PER UN CAMP  DE TREBALL A 
PERAMOLA. 
 
Vist el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament 
de Peramola i Coordinació Rural de Catalunya (CRUC). 



 
L’objecte d’aquest conveni és donar suport i realitzar el camp internacional de treball a 
Peramola. Aquest camp de treball, que s’ha celebrat del 14 al 28 de juliol de 2013 a 
Peramola, desenvoluparà el projecte “Recuperació del patrimoni arqueològic de 
Peramola”, que consistirà en l’actualització de la Carta de Patrimoni Arqueològic i en la 
recuperació de material prehistòric del municipi. 
 
Atès el disposat als articles 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.  APROVAR el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell, l’Ajuntament de Peramola i Coordinació Rural de Catalunya (CRUC), per 
realitzar un camp de treball a Peramola del 14 al 28 de juliol de 2013, amb subjecció al 
text de la proposta que consta a l’expedient. 
 
Segon.   FACULTAR a l’Alcalde Sr. Joan Pallarès Oliva per a signar aquest Conveni 
en nom i representació de la Corporació municipal. 
 
Tercer.  TRAMETRE aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i a  l’entitat 
Coordinació Rural de Catalunya (CRUC), per la seva deguda constància i als efectes 
de procedir a la signatura del conveni. 
 
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. 
 
 
4.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2014. 
 
L'alcalde sotmet a la consideració del Ple l'assumpte següent: 
 
Vist l'escrit dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Empresa i Ocupació  
de la Generalitat de Catalunya, de data 30 d’agost de 2013 (R. E. núm. 271 de data 5 
de setembre de 2013) sobre el calendari de festes laborals de l'any 2014. 
 
Atès el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors i el que estableix 
l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/202/2013, de 27 d’abril, publicada al 
DOGC núm. 6450, de 30 d’agost de 2013, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya per a l’any 2014. 
 
L'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 



Primer .- Proposar les següents festes locals: 
 

Peramola: 4 de març i 29 de setembre  
Tragó:  4 de març  i 13 de desembre  
Nuncarga: 4 de març i 13 de desembre  

 
Segon .- Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
A continuació se sotmet a debat la proposta d'alcaldia i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat dels membres presents, aprova la 
proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
5.- DONAR COMPTE DE LA RELACIÓ INICIAL CERTIFICADA D’OBLIGACIONS 
PENDENTS DE PAGAMENT (DINS DE L’ÀMBIT OBJECTIU DEL RDL 8/2013) 
REMESA AL MHAP. 
 
L’Alcalde dóna compte de la relació inicial certificada d’obligacions pendents de 
pagament (dins l’àmbit objectiu del RDL 8/2013) remesa al MHAP, i que és la seguent: 
 

NOM CIF FRA DATA  IMPORT  

RIBALTA I FILLS S.A. A25202680 903 21/09/2011  45.932,54 €  

RIBALTA I FILLS S.A. A25202680 1133 16/11/2011  25.263,16 €  

RIBALTA I FILLS S.A. A25202680 1134 16/11/2011  16.803,60 €  

JORNET-LLOP-PASTOR, 
SLP B64750300 12-16 09/05/2012    4.440,00 €  

   TOTAL =   92.439,30 €  

 
 
6.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA  CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2012. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen en 
data 26 de juny de 2013. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 141 de 6 d’agost de 2013, pel període reglamentari, no se’n varen 
formular reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 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; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració 
local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Peramola, per unanimitat dels membres 
presents, ACORDA: 



 
Primer .- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2012, integrats pels següents estats bàsics: 
 
BALANÇ DE SITUACIÓ: 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material ............................................................................        2.931,07 € 
Immobilitzat immaterial .......................................................................      -50.191,91 € 
Inversió en infraestructura i béns d’ús general  .................................. 1.840.012,52 € 
Existències ............................................................................................             0,00 €       
Deutors .................................................................................................   248.536,49 € 
Tresoreria .............................................................................................     10.079,86 € 
Inversions financeres temporals.............................................................            0,00 €     
Ajustos per periodificació.......................................................................             0,00 € 
 
TOTAL ACTIU ....................................................................................  2.051.368,03 € 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves ..............................................................................   528.680,03 € 
Resultats d’exercicis anteriors.............................................................. 1.797.801,21 € 
Provisions .............................................................................................              0,00 €      
Deutes a llarg termini ...........................................................................               0,00 € 
Deutes a curt termini ............................................................................    253.113,16 € 
Ajustos per  periodificació ....................................................................               0,00 €      
Desestalvi de l’exercici ..........................................................................- 528.226,37 € 
 
TOTAL PASSIU ..................................................................................   2.051.368,03 € 
 
COMPTE DE RESULTATS: 
 
Vendes i ingressos ................................................................................   325.805,30 €      
Despeses explotació .............................................................................   854.031,67 € 
              
Resultats de l’exercici ...........................................................................              0,00 €     
 
ESTAT DE DESPESES EXERCICI EN CURS: 
 
Pressupost inicial de despeses:........................... 501.917,50 € 
Modificacions de despeses:....................................         0,00 € 
Pressupost definitiu de despeses:.......................  501.917,50 € 
Obligacions reconegudes:...................................  295.699,70 € 
Despeses pagades:.............................................. 224.138,00 € 
Obligacions pendents de pagament: ....................  71.561,70 € 
 
ESTAT DE DESPESES D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Obligacions reconegudes netes ........................................................... 243.839,48 €     
Pagaments ordenats .............................................................................   61.957,09 € 
Obligacions pendents d’ordenar el pagament ...................................... 181.882,39 € 



Pagaments realitzats .............................................................................   61.957,09 € 
 
ESTAT  D’INGRESSOS EXERCICI EN CURS: 
 
Pressupost inicial d’ingressos: .............................   501.917,50 € 
Modificacions d’ingressos: ...................................              0,00 € 
Pressupost definitiu d’ingressos:..........................    501.917,50 € 
Drets reconeguts:.................................................    325.805,30 € 
Recaptació neta: ..................................................   231.075,35 € 
Drets pendents de cobrament:...............................   94.729,95 € 
 
ESTAT D’INGRESSOS D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Drets reconeguts.................................................................................  206.093,89 €           
Drets anul·lats ....................................................................................              0,00 €        
Drets reconeguts nets ......................................................................... 206.093,89 €          
Drets de recaptació ............................................................................    51.957,12 €      
Baixes per insolvència i altres ...........................................................              0,00 €          
Total de liquidacions cancel·lades ........................................................          0,00 €        
Drets reconeguts pendents nets ..........................................................  154.136,77 €    
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 
Drets reconeguts nets.....................................................................  325.805,30 € 
Obligacions reconegudes netes ..................................................... 295.699,70 € 
Resultat pressupostari .....................................................................  30.105,60 € 
Ajustaments positius: .......................................................................           0,00 € 
Ajustaments negatius:.......................................................................           0,00 € 
Despeses finançades amb romanent de tresoreria..........................           0,00 € 
Resultat  pressupostari ajustat .........................................................  30.105,60 € 
 
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 cobrar a final exercici ...................................   252.894,93 €   
2.- Creditors pendents de pagar a final exercici ..................................   252.315,56 € 
3.- Fons líquids tresoreria a final exercici ............................................     10.079,86 € 
4.- Saldos de dubtós cobrament............................................................      5.156,04 €       
5.- Romanent tresoreria despeses generals .........................................      5.503,19 € 

 
Segon.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
 



7.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
7.1.- EXP. 27/2013: SR. JOAQUIM JUNYENT ARMENGOL. C ASA DEL CLOTET - 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joaquim Junyent Armengol, de data 9 de juliol de 
2013 (R.E. núm. 217 de data 9/07/2013), per a les obres de Reparar teulada, a 
l’immoble conegut com Casa del Clotet de Peramola (Expedient núm. 27/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 5 de setembre 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, sempre que aquestes es limitin a 
reparacions i repassades del teulat. En el cas que l’actuació suposi la intervenció en 
l’estructura de l’edifici o de la mateixa coberta, caldrà presentar el projecte redactat per 
un arquitecte, on es defineixin correctament les obres a realitzar. En base a aquest 
permís no es podrà variar i menys augmentar l’altura de l’edifici o el volum del mateix. 
En aquest cas caldria igualment la presentació d’un projecte per poder valorar si la 
proposta acompleix les condicions urbanístiques que determina el POUM.       
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 5 de setembre de 
2013 que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada en els termes 
de l’informe municipal a dalt esmentat. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Joaquim Junyent Armengol llicència d’obres per a Reparar 
teulada, a l’immoble conegut com Casa del Clotet de Peramola, segons instància i 
pressupost presentats, i sempre que aquestes es limitin a reparacions i repassades del 
teulat (Expedient núm. 27/2013). 
 
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. En el cas que l’actuació suposi 
la intervenció en l’estructura de l’edifici o de la  mateixa coberta, caldrà presentar 
el projecte redactat per un arquitecte, on es defin eixin correctament les obres a 
realitzar. En base a aquest permís no es podrà vari ar i menys augmentar l’altura 
de l’edifici o el volum del mateix. En aquest cas c aldria igualment la presentació 
d’un projecte per poder valorar si la proposta acom pleix les condicions 
urbanístiques que determina el POUM.    
 
- 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 160,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     8.000,00 € 
              2% 

        160,00 € 

 
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. 
 

 
7.2.- EXP. 28/2013: SR. JOSÉ ANDUIG PAGADOR. HORT D E LES SORTS - 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. José Anduig Pagador, de data 24 de juliol de 
2013 (R.E. núm. 229 de data 24/07/2013), per a les obres de Instal·lació de plaques 
solars, a l’Hort de les Sorts ubicat a Peramola (Expedient núm. 28/2013). 
 



Atès l’informe tècnic de data 5 de setembre 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 5 de setembre 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. José Anduig Pagador llicència d’obres per a la Instal·lació 
de plaques solars, a l’Hort de les Sorts ubicat a Peramola, segons instància i 
pressupost presentats (Expedient núm. 28/2013). 
 
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 41,08 €. 



 
Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.054,00 € 
              2% 

          41,08 € 

 
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. 
 
 
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm.  41 al 48 de l’any 
2013 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 41/2013, de data 16 de juliol de 2013, d’inici 
d’expedient de declaració de baixa d’ofici per inscripció indeguda al padró 
d’habitants. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 42/2013, de data 23 de juliol de 2013, d’obertura d’un 
compte corrent, amb Caja Rural de Aragón S.C.C. (Bantierra). 

- Decret de l’Alcaldia núm. 43/2013, de data 29 de juliol de 2013, d’acceptació del 
pagament a proveïdors a través del mecanisme del MINHAD de els despeses 
pendents de pagament per part de la Generalitat. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 44/2013, de data 28 d’agost de 2013, d’obertura de 
procediment de contractació pel procediment negociat sense publicitat 
expedient CSUB-2/2013-NSP. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 45/2013, de data 28 d’agost de 2013, en relació al 
compte general de l’exercici 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 46/2013, de data 4 de setembre de 2013, de sol·licitud 
de subvenció a la Direcció General de Joventut. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 47/2013, de data 4 de setembre de 2013, de sol·licitud 
de subvenció a l’Institut Català de les Dones. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 48/2013, de data 5 de setembre de 2013, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 12 de setembre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 



9.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que si és normal que 
l’Ajuntament pagui els menús i les habitacions del rodatge de TV3. El Sr. Francesc 
Lopez Bach afegeix que a ell no li sembla bé pagar 1.100 € per això, i que desprès 
s’hagi de retallar aquí i retallar allà,  i opina que hi ha coses més importants, com fer 
quatre paletades allà al darrera de l’escola. 
 
Demana la paraula el Sr. Bonet i li diu que és per promocionar el municipi, que és 
molta publicitat, que gent que no coneixien el poble de Peramola que ara el 
coneixeran. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que quin benefici se’n 
traurà de tot això. El Sr. Bonet li respon que vindrà més gent al poble. El Sr. Francesc 
Lopez Bach pregunta si el poble viu del turisme. El Sr. Bonet li contesta que alguna 
gent sí. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que tres dels tres-cents i 
pico que viuen aquí al poble. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que aquesta gent van dir que als llocs que van totes les 
dietes les paga el municipi, i que aquestes són les seves condicions, i que a ell li va 
semblar bé. 
 
El Sr. Francesc Lopez Bach anuncia el seu vot en el sentit de que votarà en contra de 
l’aprovació d’aquelles dos factures perquè no ho troba justificat. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. JUNY, JULIOL I AGOST 4.965,36 € 

CORREUS TIQUETS JULIOL I AGOST         51,98 €  

TELEFONICA DE ESPAÑA FACTURES JULIOL I AGOST       453,67 €  

TASHIA, S.L. FACTURES JUNY, JULIOL I 
AGOST 1.870,47 € 

PERE VILAGINES SALA - RAVI CUADRE ELÈCTRIC PISCINES 199,20 € 
SERVEI ANÀLISI EL PLÀ, S.L.U. ANALÍTIQUES PISCINES 126,25 € 
E.S. OLIANA - BARS CAMPI GASOLINA 243,95 € 
RIBALTA I FILLS, S.A. ARENA I HORES RETRO 

NETEJAR CUNETES 537,25 € 
GESTIÓN Y FORMACIÓN HOSTELERIA, S.L. GESTIÓ MODELS TRIMESTRE 30,25 € 
FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE LLEIDA QUOTA JULIOL i AGOST 367,72 € 
PELLICER INFORMÀTICA, S.L. PAPER 23,42 € 
SALVADOR GRIFELL I PONS PINTURA 216,63 € 
ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA JULIOL I AGOST 344,75 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL JULIOL I AGOST 60,00 € 
TUGUES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ FRES JULIOL I AGOST 316,88 € 



MIHAIL GROSU NETEJA FESTES MAJORS 511,00 € 
ELECTRO MUNTATGES PIRINEU, S.L. DÚMPER 1.452,00 € 
SEGURETAT SM ALCARRAS S.L. REVISIÓ EXTINTORS TRAGÓ 56,93 € 
AUGEMA REFUGI ANIMALS 2N 

SEMESTRE 361,62 € 
GENERALITAT - EADOP PUBLICACIÓ ANUNCIS 360,00 € 
MªÀNGELS VILADRICH PUJANTELL TROFEUS FRONTÓ 59,00 € 
ANTONI COLL I TOMÀS REPARACIÓ TRAGÓ 815,72 € 
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES VILCAR, S.L. FRA 66 3.503,70 € 
FERRETERIA SEGU RED PISCINES 

19,55 € 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO TAXA CONCESSIÓ SENSE 

VISITA 64,00 € 
JORDI ORRIT BACH - AUTOREPARACIONS  REPARACIÓ DÚMPER 

143,39 € 
MIQUEL VILÀ ANGUERA BARANA 663,08 € 
INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L. PISCINA 427,67 € 
INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L. SISTEMA FILTRACIÓ PISCINES 22.093,69 € 

TOTAL 
 

40.339,13 € 

 
Examinats s’aproven, per 5 vots a favor i 1 en contra del Sr. Francesc Lopez Bach, els 
pagaments i les factures següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

NÚRIA GUÀRDIA VIGATÀ - LA MASIA MENÚS RODATGE TV 515,90 € 
NÚRIA GUÀRDIA VIGATÀ - LA MASIA HABITACIONS RODATGE TV 650,69 € 

TOTAL 1.166,59 € 

 
 
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 18.748,02 €. 

- Que s’ha pintat tota l’escala de l’Escola, i que també s’ha pintat l’Esplai. 
- Que hi ha un altra vegada una carta de la Sra. Ramona Codina, respecte a la 

massa comuna pel tema de sempre. I, que en relació a això avui ha anat a un 
advocat per parlar de trobar una solució. 

- Que la setmana passada va estar a Urbanisme, referent als tres temes que 
tenim pendents del planejament. Afegeix que les notícies no són gaire bones. 
En relació al Rei de Tragó, diu que ha de deixar 6 metres entre casa seva i el 
garatge perquè l’altra part sigui urbà. En relació a la Casa del Molí del Marc 
Soler s’hauria de fer un acord de l’Ajuntament, conforme qui va fer allò es va 
equivocar, i això és una mica complicat. I, en relació al Miquel de Cal Miqueló, 
hauria de demanar ell a l’habitatge si li donen la cèdula d’habitabilitat allà, i, 
llavors, quedaria com una casa fora d’ordenació, i l’Ajuntament li  podria donar 



permís per fer obres menors a dins. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i diu que voler arranjar aquestes 
coses està molt bé, però que fa dos anys això es va aprovar per 5 a 2, i que això vol 
dir que 5 estàveu a favor, i que teníeu que saber el que votàveu. I, que ell va votar 
que no perquè no ho veia clar.  
 
Demana  la paraula el Sr. Angrill, i diu que de la mateixa manera també ho podia 
repassar la gent i si no hi estava conforme haver-ho dit en el seu moment, que per 
això hi va haver l’exposició pública. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i 
diu que això és el Ple que ho aprova. El Sr. Angrill li contesta que el Ple ho aprova 
si la gent no hi ha fet cap reclamació. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que de coses 
n’anirà sortint perquè ningú és perfecte en aquest món. El Sr. Angrill afegeix que de 
coses d’aquestes n’aniran sortint amb gent que no s’ho van venir a mirar, i en el 
moment que voldran fer obres veuran que està d’un altra manera a com ells 
pensaven que estava. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que 
l’Ajuntament ha de vetllar pels drets de la gent.  

 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que de la porta aquella de 
la Júlia a veure que es va aprovar aquí, perquè allò que s’ha posat allà li sembla a ell 
que no és pel que es va atorgar permís aquí al Ple, que era per posar una reixa de 
ferro, i hi han posat un vidre que estèticament no pega res aquí al poble. L’Alcalde li 
respon que ja ho miraran. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que si el tema dels cartells 
que s’han ficat als carrers s’havia parlat aquí al Ple. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon 
que es va parlar fa uns 5 o 6 anys. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i 
comenta n’hi ha que són verds, altres transparents, alguns estan clavats en una paret 
de totxanes, i diu que a ell li sembla que està fet a corre cuita, ràpid. L’Alcalde Sr. 
Pallarès afegeix que es va demanar per fer un pressupost per fer-los de ferro forjat, 
però era massa car, i es van posar aquests que ja estaven fets.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que hi ha uns llums a la Plaça, 
pels quals l’Ajuntament no ha pagat res. Afegeix que estan allà, i que tenen un valor 
important, i que suposen un estalvi pel municipi, i que si no es fica caixes als 
transformadors allò es farà malbé. A més, comenta que aquelles llums valen més de 
2.000,00 €. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que quan li donaran el padró 
d’aigües que porta dies reclamant-lo. L’Alcalde li respon que ja se li donarà. Reprèn la 
paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que avui porta una instància reclamant-lo. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que li han arribat queixes per 
part de dos persones que l’atenció rebuda per l’arquitecte no ha esta la millor. 
 



Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si lo de la claveguera d’allà 
baix està arranjat o no. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no, però que ho arranjaran, 
i que  tota la part d’allà baix es taparà. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:30 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 


