
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’11 DE 
NOVEMBRE DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  9/2013 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  11 de novembre de 2013 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:29 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Francesc Lopez Bach 
José Roca Sala  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. José Roca Sala s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del 
dia següent: “8.- FACTURES I PAGAMENTS”. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA.  
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A – CONVO CATÒRIA PÚBLICA. 
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA AL  CONVENI  ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT URGELL I ELS AJUNTAMENTS DE LA CO MARCA QUE HAN 



APROVAT EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015 I HAN SO L·LICITAT SUBVENCIONS 
A LA DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT PER IMPLANTAR UN PROGRAMA 
D’ACTUACIONS ANUALMENT – COLL DE NARGÓ, OLIANA, MON TFERRER I 
CASTELLBÒ, PERAMOLA, RIBERA D’URGELLET, COMUNITAT 1  DELS AJUNTAMENTS 
D’ALÀS I CERC, D’ARSÈGUEL, D’ESTAMARIU, DE PONT DE BAR I VALLS DE VALIRA, 
COMUNITAT 2 DELS AJUNTAMENTS DE VANSA I FÓRNOLS I J OSA I TUIXÉN I 
COMUNITAT 3 DELS AJUNTAMENTS D’ORGANYÀ, CABÓ I FÍGO LS I ALINYÀ- PEL 
TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT DE LA COMARCA DE L’ALT  URGELL. 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI MARC SERVEIS  SOCIALS- UBASP AMB ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA. 
6.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
6.1.- EXP. 29/2013: SR. JOSEP VILA ALSINA. CAL CAPR EDON – TRAGÓ DE PERAMOLA. 
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
8.- FACTURES I PAGAMENTS. 
9.- INFORMES D’ALCALDIA. 
10.- 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 4 
de novembre de 2013. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 11 de novembre de 2013. 
   
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions del Sr. Alcalde, 
s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda per unanimitat dels membres 
presents continuar amb el mateix. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta, que els va ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 14 d’octubre de 2013 (núm. 8/2013). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 



3.- JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A – CONVO CATÒRIA PÚBLICA. 
 
A continuació es dóna compte per part de l’alcalde de què esta pròxim a finalitzar el 
termini de quatre anys pels quals van ésser nomenats el Jutge de Pau titular i el Jutge 
de Pau substitut d’aquest municipi. 
 
De conformitat amb l’article 5.2 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de 
Pau, la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en sessió de 8 
d’octubre de 2013, va acordar requerir a l’Ajuntament de Peramola per què procedís a 
iniciar els tràmits establerts en els articles 4, 5, 6 y 7 de dit Reglament, en relació amb 
l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (en endavant LOPJ), a fi de 
proposar a dit Tribunal les persones que han de cobrir els càrrecs de Jutge/essa de 
Pau titular i substitut/a del municipi de Peramola, Partit Judicial de Solsona, província 
de Lleida.  
 
D’acord amb l’article 101.1.2 LOPJ, l’elecció de les persones que han de ser 
designades Jutge/essa de Pau titular i substitut/a del municipi de Peramola, correspon 
al Ple de la Corporació. 
 
Per això, per unanimitat dels membres presents s’ACORDA: 
 
Primer .- Fer una convocatòria pública per a cobrir les vacants de Jutge/essa de Pau 
titular i substitut/a, sotmetent a informació pública el present expedient pel termini de 
vint dies hàbils, a fi que les persones que hi estiguin interessades i reuneixin les 
condicions legals, ho sol·licitin per escrit adreçat a la Secretaria de la Corporació, en la 
qual es podrà examinar l’expedient i demanar la informació que sigui precisa, pel que 
fa referència a requisits i durada del càrrec entre altres. Publicar els anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província (BOP), al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament, al Jutjat de Primera Instància i Instrucció del Partit i en el propi Jutjat de 
Pau. El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Segon .- Comunicar que en cas que no hi hagi cap sol·licitant, el Ple de la Corporació 
escollirà lliurement, de conformitat amb l'article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial. 
 
Tercer.-  Instar de l’Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords 
 
 
4.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA AL  CONVENI  ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL I ELS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA QUE HAN APROVAT EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 20 12-2015 I HAN 
SOL·LICITAT SUBVENCIONS A LA DIRECCIÓ GENERAL DE JO VENTUT PER 
IMPLANTAR UN PROGRAMA D’ACTUACIONS ANUALMENT – COLL  DE NARGÓ, 
OLIANA, MONTFERRER I CASTELLBÒ, PERAMOLA, RIBERA D’ URGELLET, 
COMUNITAT 1 DELS AJUNTAMENTS D’ALÀS I CERC, D’ARSÈG UEL, 
D’ESTAMARIU, DE PONT DE BAR I VALLS DE VALIRA, COMU NITAT 2 DELS 
AJUNTAMENTS DE VANSA I FÓRNOLS I JOSA I TUIXÉN I CO MUNITAT 3 DELS 



AJUNTAMENTS D’ORGANYÀ, CABÓ I FÍGOLS I ALINYÀ- PEL TÈCNIC 
COMPARTIT DE JOVENTUT DE LA COMARCA DE L’ALT URGELL . 
 
Vista l’Addenda al Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els Ajuntaments 
de la comarca que han aprovat el Pla Local de Joventut 2012-2015 i han sol·licitat 
subvencions a la Direcció General de Joventut per implantar un programa d’actuacions 
anualment - Coll de Nargó, Oliana, Montferrer i Castellbò, Peramola, Ribera d’Urgellet 
comunitat 1 dels ajuntaments d’Alàs i Cerc, d’Arsèguel, d’Estamariu, de Pont de Bar i 
Valls de Valira, comunitat 2 dels ajuntaments de Vansa i Fórnols i Josa i Tuixén i 
comunitat 3 dels ajuntaments d’Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà– pel tècnic compartit 
de Joventut de la comarca de l’Alt Urgell. 
 
Atès que el conveni esmentat estableix les línies de col·laboració i cooperació mútua 
entre totes les institucions signatàries per tal de dinamitzar les polítiques de joventut a 
la comarca de l’Alt Urgell en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, i en el 
mateix es contempla la possibilitat de fer addendes anuals per fixar els imports i altres 
modificacions puntuals. 
 
Per això, per unanimitat dels membres presents s’ACORDA: 
 
Primer. - Aprovar l’addenda de modificació del Conveni de 13 de novembre de 2012 
entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els Ajuntaments de la comarca que han 
aprovat el Pla Local de Joventut 2012-2015 i han sol·licitat subvencions a la direcció 
general de joventut per implantar un programa d’actuacions anualment - Coll de 
Nargó, Oliana, Montferrer i Castellbò, Peramola, Ribera d’Urgellet comunitat 1 dels 
ajuntaments d’Alàs i Cerc, d’Arsèguel, d’Estamariu, de Pont de Bar i Valls de Valira, 
comunitat 2 dels ajuntaments de Vansa i Fórnols i Josa i Tuixén i comunitat 3 dels 
ajuntaments d’Organyà, Cabó i Fígols i Alinyà– pel tècnic compartit de Joventut de la 
comarca de l’Alt Urgell, amb subjecció al text de la mateixa que consta a l’expedient. 
 
Segon .- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per  tal que es pugui 
procedir a la seva signatura. 
 
 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI MARC SERVEIS  SOCIALS- UBASP 
AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA. 
 
La Llei 12/2007 de serveis socials disposa que correspon als ens locals crear i 
gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la 
cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu també que siguin 
els consells comarcals els encarregats de suplir els municipis de menys de 20.000 
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics 
d’aquests municipis. 
 
D’acord amb aquestes directrius legislatives, el Departament de Benestar Social i 
Família i el Consell Comarcal de Alt Urgell va signar en data 4 de juny de 2012 un 
Contracte Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de 
serveis socials i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat 



per al període 2012-2015, on s’establien els criteris, les condicions i els compromisos 
per cada un dels serveis i programes que inclou el Contracte Programa 
 
Sotmesa la proposta a votació per unanimitat dels membres presents, s’acorda, 
 
Primer. Aprovar el Conveni amb els Ajuntaments de la comarca que defineix el marc 
de cooperació interadministrativa per la gestió i prestació dels serveis socials en 
relació al Contracte programa que el Consell té signat amb el Departament de 
Benestar Social i Família 2012-2015. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per  tal que es pugui 
procedir a la seva signatura. 
 
 
6.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
6.1.- EXP. 29/2013: SR. JOSEP VILA ALSINA. CAL CAPR EDON – TRAGÓ DE 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Vila Alsina, de data 23 d’agost de 2013 
(R.E. núm. 260 de data 23 d’agost de 2013), per a les obres de Construcció d’un 
cobert per a vehicles, a Cal Capredon de Tragó de Peramola (Expedient núm. 
29/2013). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 14 d’octubre de 2013, subscrit per l’arquitecte municipal 
Sr. Manel Cecília i Averós, en relació a la normativa urbanística municipal, que informa 
favorablement l’atorgament de la llicència d’obres.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 15 d’octubre de 
2013, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Josep Vila Alsina llicència d’obres per a  la Construcció d’un 
cobert per a vehicles, a Cal Capredon de Tragó de Peramola (Expedient núm. 
29/2013), d’acord amb memòria valorada, signada per l’arquitecte Sr. Robert Ribalta i 
Sentoll, de 20 setembre de 2013.  
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 



Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà a la paralització de 
les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 128,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     6.400,00 € 
              2% 
       128,00 € 

 
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 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. 
 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si al planejament la 
superfície dels coberts està limitada. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que sí, que creu 
recordar, que a 500 m², i que aquest d’aquesta llicència té una superfície inferior a 500 
m². Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i pregunta que si s’ha de fer la 
suma de la superfície de tots els coberts per mirar la superfície total que s’ocupa. 
L’Alcalde li respon que ha estat informat favorablement per l’arquitecte.  
 
 



7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte del Decret de l’Alcaldia núm.  57 de l’any 2013 
que restava pendent de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 57/2013, de data 6 de novembre de 2013, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 11 de novembre de 2013. 

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

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ENDESA ENERGIA XXI, S.L. FACTURES OCTUBRE 1.332,44 € 
CORREUS TIQUETS OCTUBRE          26,28 €  
TELEFONICA DE ESPAÑA FACTURES OCTUBRE        253,40 €  
TASHIA, S.L. FRA 133855 i 130081 165,67 € 
RAQUEL CODINA MIQUELA Monitoratge menjador octubre 372,68 € 
BARS CAMPI S.L FRA 137001497 32,70 € 
REINPE BAIX LLOBREGAT S.L. Fotocòpies 130,69 € 
SUBMINISTRES MÈDICS LLEIDA Paper electros 54,45 € 
TREBALLS I PROJECTES 
D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA, S.L. 

Memòries: escales casino, 
canalització barranc oliveres i 
bàscula 1.421,75 € 

PREVINTEGRAL, S.L. Servei prevenció anual 338,80 € 
INTER LLEIDA TRANS - SEUR Ports 19,97 € 
ANA MARIA GRADOS CABEZAS Servei neteja octubre 245,00 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL OCTUBRE 30,00 € 

TOTAL = 4.423,83 € 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. José Roca Sala. 
 
9.- 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  6.367,83 €. 

- Que va venir el President de la Diputació a inaugurar les obres de la Carretera i 
li va fer a mans una memòria valorada d’un altra actuació per veure si per part 
de la Diputació ens poden atorgar un ajut.  

- Que la infermera va demanar una camilla per al seu despatx del consultori, que 
es va demanar pressupost, i que van dir que costava uns 230 €. 

- Que s’hauria de demanar més ADSL mitjançant un canvi de tarifa, ja que al 
Consultori tenen problemes de connexió al fer les receptes.  



- Que va sortir al diari La Vanguardia, de la setmana passada, que pels regs de 
compensació de Rialb pel pressupost de la Generalitat de l’any 2014 només hi 
ha 120.000 €. 

- Que la Festa dels Jubilats es celebrarà el proper 16 de novembre, tal i com ja 
se’ls ha comunicat . I que, per desprès del dinar,  s’ha contractat una artista que 
ja va venir l’any 2007, i que surt per 650 €. 
 

 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si es va mirar el tema de la 
cloaca. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que si que es va mirar, però com que a mà no es va 
trobar ara es farà mirar al Ribalta amb la retro, però per no fer-lo pujar expressament, 
s’aprofitarà quan pugui per aquí. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i demana que com està el tema de 
l’Infocentre. L’Alcalde Sr. Pallarès li comenta que està igual, i que va parlar sobre això 
amb el Marc i el Jaume, i que van quedar que farien una reunió tots junts la setmana 
vinent. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que si del tema de Cal Quel 
se’n sap alguna cosa més, ja que ells esperen una resposta de l’Ajuntament. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que  ell ahir va parlar amb el Marc, i que l’arquitecte municipal va 
parlar amb el seu arquitecte, i que estan parlant per veure si troben solucions. Reprèn 
la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que és l’Ajuntament qui té que solucionar 
això, que fa molts dies que arrossega aquest tema, i que no es pot tardar un any a 
donar una resposta. El Sr. Francesc Lopez Bach afegeix que a banda d’això, per 
aquest cas i per altres coses que hi ha, s’hauria de mirar perquè alguna cosa es tindrà 
que fer amb aquestes coses, i preveure que si surten més casos així, doncs que 
s’haurà d’actuar. L’Alcalde diu que es pot anar a Urbanisme per veure si ens dóna la 
solució, ja que sinó tornarem a anar allà baix i ens ho tornarà a treure com l’altre dia. 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que Urbanisme no donarà cap solució, que és 
l’Ajuntament qui ha d’aportar una sèrie de solucions, però si l’Ajuntament no presenta 
res, urbanisme no donarà cap solució. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que qui té l’última 
paraula és Urbanisme, i per això s’ha de parlar amb ells per trobar les possibles 
solucions. El Sr. Roca diu que quan van fer les normes subsidiàries es van fer d’una 
manera que ara s’hauran d’anar corregint coses, que, a més a més, aquí es van 
discutir, com lo del Miqueló i altres coses, i que es va aprovar per majoria tirar 
endavant una sèrie de coses i que ara comencen a sortir problemes en unes normes 
que s’han aprovat fa quatre dies com aquell que diu. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que 
encara en sortirà més de problemes, perquè les normes urbanístiques generals són 
iguals a tot arreu. Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que si l’Ajuntament doncs 
no hi té ni veu ni vot. L’Alcalde li respon que opinió si que en té l’Ajuntament, però que 
hi ha coses que per Urbanisme no passen. El Sr. Roca diu que discrepa amb això, 
entre altres coses, perquè no li venen de nou les normes subsidiàries d’aquí, ja que no 
és la primera vegada que intervé en un tema d’aquests. L’Alcalde finalment diu que si 
no es creuen el que diu que poden anar tots a Urbanisme.  
 



Demana la paraula el Sr. Roca i li pregunta al Sr. Alcalde que perquè són els 120.000 
€ que ha comentat abans. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que bàsicament hi posava 
per invertir als regs del Segre-Rialb. Reprèn la paraula el Sr. Roca i li pregunta a 
l’Alcalde Sr. Pallarès que com és que no va dir res a l’Ajuntament d’una reunió que va 
tenir al mes de maig amb el Sr. Ramon Angrill, i amb el Sr. Pelegrí. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que també hi havia el Sr. Joan Puig, i el Sr. Jaume Angrill, i que no 
es tractava de cap reunió sinó d’un sopar, que va pagar ell, i al que es va convidar al 
Sr. Pelegrí, i en el qual es va parlar de tot menys d’això del reg, tret de al final  del 
mateix que el Sr. Pelegrí va dir que no en sabia res. Desprès respecte a aquest tema 
com ja us vaig comentar el ple passat, el Conseller va enviar una carta aquí a 
l’Ajuntament dient  que abans d’acabar l’any començarien les obres, però que el 
Director General no en sabia res. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que l’últim que ell sap 
sobre aquest tema és el que ha comentat abans que havia sortit al diari La 
Vanguardia. Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que aquest tema del 
reg l’han portat sense comptar ni amb ell ni amb el Sr. Roca. Demana la paraula el Sr. 
Roca i diu que quan va entrar l’Alcalde a l’Ajuntament estava tot a punt, que amb sis 
anys s’ha perdut la tira de coses, i que ara pinta malament. El Sr. Puig diu que de tot 
el que ha passat aquí a Peramola se’ls hi podrien donar les gràcies a l’anterior 
Conseller Sr. Llena i al Director general Sr. Puxeu de Madrid. El Sr. Roca li respon que 
això que ha dit no té res a veure i que algun dia sortiran coses.  
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta en relació al SIP, que aquesta tarda la seva 
cunyada ha tingut un accident molt fort amb un cotxe del SIP a l’entrada del poble, que 
ha acabat amb la seva cunyada a l’hospital i amb el cotxe sinistre total; és per això, 
que exigeix que aquesta actitud del SIP s’ha d’acabar de manera definitiva i 
immediata, que s’ ha de posar fre a totes aquestes  imprudències i actituds. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li pregunta si era el SIP el que portava el cotxe. El Sr. Roca diu que és el 
SIP qui organitza, sigui qui sigui qui porta el cotxe, que ell ho sap per l’atestat. El Sr. 
Roca afegeix que l’Ajuntament no pot ignorar això, que no és la primera vegada que 
passa, que ell no en vol ser responsable, i que això s’ha d’acabar d’una vegada. 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que ja faran alguna cosa. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que el dia de Tots Sants va tornar a passar tot el 
trànsit per aquest costat, afegeix que a ell ja li està bé que hi passin, però que l’únic 
que demanaria és que estes més ben indicat, més senyalitzat, ja que sinó queda tot 
col·lapsat. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que es va fer una reunió a Oliana sobre aquest 
tema, i trànsit i carreteres es van fer responsables de senyalitzar-ho, però que tot 
continua igual. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que els de Carreteres diuen que els 
Mossos d’Esquadra no tenen per què desviar el trànsit cap aquí. L’Alcalde Sr. Pallarès 
diu que la setmana vinent vindrà aquí a Peramola el cap dels Mossos, i que li 
comentarà que hi ha aquest tema sobre la taula. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:29 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 


