
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 8 DE JULIOL 
DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  6/2013 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  8 de juliol de 2013 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora de fi: 23:05 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga  
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach  
José Roca Sala 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Joan Puig Lopez  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
2.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

2.1.- EXP. 11/2013: SRA. IMMA PELAYO CABALLERO. CAR RER FREDERIC RIBÓ, 3, 
CAL ASTRÉ - PERAMOLA. 
2.2.- EXP. 20/2013: A.D.F. BAIX ALT URGELL. SANTMAÍ  – POLÍGON 7 PARCEL·LA 24.  
2.3.- EXP. 23/2013: SR. JUAN ESTANY IRLA. CARRER FE RRERIA, 24 – PERAMOLA. 
2.4.- EXP. 24/2013: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. GRANJA POLÍGON 501 PARCEL·LA 
17 - PERAMOLA. 
2.5.- EXP. 25/2013: SRA. NÚRIA GUÀRDIA BIGATÀ. AV. ROSER ROCA, LA MASIA – 
PERAMOLA. 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
4.- FACTURES I PAGAMENTS. 



5.- INFORMES D’ALCALDIA. 
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 

 
6.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
 
7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
El senyor Alcalde proposa que d’acord amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya s’inclogui en l’Ordre del dia el següent punt:  
 
6.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
 
El Ple per unanimitat dels membres presents, reunint el quòrum de majoria absoluta, 
acorda la seva inclusió en l’Ordre del dia. 
 
A continuació, la presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes 
inclosos en l’Ordre del dia. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR S. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els va ésser 
distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors següents: 
 

- Sessió ordinària de data 11 d’abril de 2013 (núm. 4/2013). 
- Sessió ordinària de data 27 de maig de 2013 (núm. 5/2013). 

 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
2.1.- EXP. 11/2013: SRA. IMMA PELAYO CABALLERO. CAR RER FREDERIC RIBÓ, 
3, CAL ASTRÉ - PERAMOLA. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Peramola, de data 11 d’abril de 2013, es va 
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). 
 
Vista la sol·licitud per a l’ampliació de la llicència d’obres, a dalt esmentada, que ha estat 
presentada  per la Sra. Imma Pelayo Caballero, de data 29 de maig de 2013 (R.E. núm. 



178 de data 29/05/2013), ja que s’està executant més obra de la prevista, s’han disposat 
testimonis i es substitueix l’enrajolat de l’accés  . 
 
L’arquitecte municipal Sr. Manel Cecília i Averós, per informe de data 11 de juny de 
2013, informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres. 
 
Per tot l’exposat, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer .- APROVAR de conformitat amb el que disposa l’article 85 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
l’ampliació de la 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 (Expedient 
núm. 11/2003), promoguda per la Sra. Imma Pelayo Caballero de conformitat amb la 
sol·licitud presentada de data 29 de maig de 2013 (R.E. núm. 178 de data 
29/05/2013). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions de l’ampliació de la llicència: 
 

 - L’aprovació de l’ampliació 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. 
- 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 ca s que no es compleixi 
es procedirà a la paralització de les obres.   

 
Tercer .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a l’ampliació de la llicència 
segons ordenança,  l’import dels quals és de 50,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.500,00 € 
              2% 

          50,00 € 

 
Quart .- TRASLLADAR aquest acord a la titular de la llicència als efectes del seu 
coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
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. 
 
 
2.2.- EXP. 20/2013: A.D.F. BAIX ALT URGELL. SANTMAÍ  – POLÍGON 7 
PARCEL·LA 24.  



 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Puig López en representació de l’ A.D.F. 
Baix Alt Urgell, de data 21 de maig de 2013 (R.E. núm. 170 de data 21/05/2013), per a 
les obres de Construcció Dipòsit d’aigua per a la defensa forestal, ubicat al polígon 7 
parcel·la 24, al paratge anomenat Santmaí, de Peramola (Expedient núm. 20/2013). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 11 de juny 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 12 de juny 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 l’ A.D.F. Baix Alt Urgell llicència d’obres per a la Construcció 
Dipòsit d’aigua per a la defensa forestal, ubicat al polígon 7 parcel·la 24, al paratge 
anomenat Santmaí, de Peramola (Expedient núm. 20/2013).  
 
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 .- EXIMIR a la llicència atorgada en aquest acord del pagament de la quota de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, donat l’interès públic de l’obra. 
 
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. 
 
 
2.3.- EXP. 23/2013: SR. JUAN ESTANY IRLA. CARRER FE RRERIA, 24 – 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Juan Estany Irla, de data 25 de juny de 2013 
(R.E. núm. 197 de data 25/06/2013), per a les obres de Reforma de teulat, a l’immoble 
ubicat al Carrer Ferreria, núm. 24  de Peramola (Expedient núm. 23/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 26 de juny 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 26 de juny de 
2013que 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. Juan Estany Irla llicència d’obres per a la Reforma de 
teulat, a l’immoble ubicat al Carrer Ferreria, núm. 24  de Peramola, segons instància i 
pressupost presentats, i sempre que aquestes es limitin a reparacions i repassades del 
teulat (Expedient núm. 23/2013). 
 



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 120,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     6.000,00 € 
              2% 

        120,00 € 

 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 



 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
2.4.- EXP. 24/2013: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. GRANJA POLÍGON 501 
PARCEL·LA 17 - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Baró Cardona, de data 28 de juny de 2013 
(R.E. núm. 204 de data 28/06/2013), per a les obres de Construcció de vorera i tanca, 
a la granja ubicada al polígon 501 parcel·la 17  de Peramola (Expedient núm. 
24/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 3 de juliol 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 d’acord amb el que 
disposa l’art.148.7 del POUM, si la tanca és contra el camí caldrà que respecti una 
distància mínima de 5 metres respecte de l’eix del mateix. També caldrà que de 
manera prèvia a la construcció de la tanca, s’avisi a l’ajuntament per a que un 
representant del mateix (Serveis tècnics sempre que sigui possible) doni el vistiplau al 
replanteig.  
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 3 de juliol de 2013 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Josep Baró Cardona llicència d’obres per a la Construcció 
de vorera i tanca, a la granja ubicada al polígon 501 parcel·la 17  de Peramola, segons 
instància i pressupost presentats (Expedient núm. 24/2013). 
 
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. Si la tanca és contra el camí 
caldrà que respecti una distància mínima de 5 metre s respecte de l’eix del 
mateix. També caldrà que de manera prèvia a la cons trucció de la tanca, s’avisi a 
l’ajuntament per a que un representant del mateix d oni el vistiplau al replanteig.  
 



- 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 80 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     4.000,00 € 
              2% 

          80,00 € 

 
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. 
 
 
2.5.- EXP. 25/2013: SRA. NÚRIA GUÀRDIA BIGATÀ. AV. ROSER ROCA, LA MASIA 
– PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Núria Guàrdia Bigatà, de data 3 de juliol de 
2013 (R.E. núm. 209 de data 03/07/2013), per a les obres de Reparació banyera, a 
l’immoble ubicat a l’Avinguda Roser Roca - La Masia de Peramola (Expedient núm. 



25/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 3 de juliol 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 3 de juliol 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. Núria Guàrdia Bigatà llicència d’obres per a la Reparació 
banyera, a l’immoble ubicat a l’Avinguda Roser Roca - La Masia de Peramola, segons 
instància i pressupost presentats (Expedient núm. 25/2013). 
 
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 20,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 
Quota de l’impost 

        600,00 € 
              2% 

          12,00 € 
20,00 € 

 
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. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm.  32 al 40 de l’any 
2013 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 32/2013, de data 5 de juny de 2013, d’acceptació 
d’ajut i d’adjudicació de contracte menor de serveis. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 33/2013, de data 5 de juny de 2013, de convocatòria 
de la Comissió Especial de Comptes. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 34/2013, de data 7 de juny de 2013, de delegació de 
competència per a celebrar un matrimoni civil. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 35/2013, de data 12 de juny de 2013, d’autorització 
d’ocupació de la via pública, exp. 21/2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 36/2013, de data 19 de juny de 2013, de formalització 
d’un contracte de treball – socorristes 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 37/2013, de data 19 de juny de 2013, de formalització 
d’un contracte de treball – socorristes 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 38/2013, de data 26 de juny de 2013, de declaració 
d’aprovació definitiva de la modificació de l’ICIO. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 39/2013, de data 3 de juliol de 2013, d’autorització 
d’ocupació de la via pública, exp. 26/2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 40/2013, de data 3 de juliol de 2013, de convocatòria 
Ple ordinari pel dia 8 de juliol de 2013. 

 
 
4.- 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. 
93177, 173834, 173835, 245366, 071349, 
871323, 763341, 854445, 854146, 
538181, 854147, 538277, 106883 

2.251,35 € 

CORREUS TIQUETS          49,76 €  

TELEFONICA DE ESPAÑA 252210, 252211, 252212, 273426, 
228993, 228995, 243750, 228994 

       454,09 €  

RAQUEL CODINA MIQUELA SERVEIS MAIG I JUNY 575,96 € 

ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA MAIG I JUNY 486,50 € 
TUGUES MATERIALS 
CONSTRUCCIÓ 

1302693, 1303318 
365,70 € 

TASHIA, S.L. 131930, 132283 1.042,03 € 
ÀRIDS ROMÀ SAU LLOGUER COMPACTADORA I 

MOTONIVELLADORA 774,40 € 
MUNTATGES SAFEL, S.L. REFORMA LÍNIA ELÈCTRICA TRAGÓ 1.210,00 € 
MONFISCAL SLP TREBALLS MAIG 394,90 € 
E.S. OLIANA - BARS CAMPI 659, 708, 822, 875 221,95 € 
COMERCIAL FORESTAL DEL 
SOLSONÈS 

DESBROSSADORA 

1.094,00 € 
MAQUINÀRIA AGROFORESTAL 
PUJOL 

REPARACIÓ TALLAGESPA 
116,27 € 

IMPREMTA I ARTS GRÀFIQUES TALONARIS PISCINES 82,28 € 
SALVADOR GRIFELL I PONS PINTURA 312,47 € 
ENTITAT AUTÒNOMA DIARI 
OFICIAL 

PUBLICACIONS DOGC 
360,00 € 

REINPE, S.L. CÒPIES 292,60 € 
ALBERT SOLER PARASOLS 280,93 € 
MANEL CECÍLIA AVERÓS TREBALLS ARQUITECTE 2N TRIM 1.350,00 € 
NÚRIA GUÀRDIA VIGATÀ - LA 
MASIA 

3615, 3616 
765,60 € 

JORDI VILAR S.L. PEDRA STA. LLÚCIA 
970,30 € 

FEDERACIÓ D'HOSTALERIA DE 
LLEIDA 

SERVEIS JUNY 
56,13 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA TELÈFON MAIG I JUNY I PLANTES 116,25 € 

TOTAL 13.623,47 € 

 
5.- 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 35.926,91 €. 

- Que aquest dijous dia 11 es farà el Consell d’Alcaldes aquí a Peramola, i 
convida a tota la Corporació a assistir a la reunió i al dinar. 

- Que a la Palanca potser si hauria de posar alguna senyalització de fins a 10 



tones, donat que hi passen cisternes de purins que segurament fan més de 10 
tones, i no és gaire segur ja que està malmesa. 

- Que s’ha posat el filtre nou de la piscina i que també s’ha canviat el sistema de 
neteja de fondos.  

- Que quan s’acabi el Ple l’equip de la trobada arqueològica explicaran la trobada 
d’aquest juliol. 

- Que avui a Tragó el camió d’escombraries ha tombat 3 o 4 pals de telèfon, i que 
s’ha hagut de tallar la Carretera. 

- Que s’ha demanat a la Diputació com cada any de desbrossar el Camí de Tragó 
fins que acaba el terme de Peramola. 

- Que hi ha una reguera del reg tapada davant de l’Era del Plujo, i que s’haurà de 
posar un tub perquè està ple d’arrels a dins. 

- Que hi ha un correu electrònic de la Sra. Immaculada Caballero que literalment 
diu:  
“A la Atención del Señor Alcalde  Joan Pallarés y Señores Regidores del Ayuntamiento de 
Peramola. 
 
Me dirijo a Ustedes en nombre propio y en nombre de mi hijo Joan Basté Pelayo, hereu de Cal 
Astré. 
 
El pasadao mes de junio  han ocurrido dos incidentes  con el agua pública de Peramola que han 
perjudicado Cal Astré. 
 
El primero se produjo  el 13 y 14 de junio através del tubo de alimentación de electricidad  para 
el motor de la Fuente de las escaleres, durante 48 horas , segon testimonios, se virtió agua en 
nuestro patio ininterrumpidadmente.  
 
El segundo incidente fué  el fin de semana del 29 y 30 de junio.Este ha ocurrido con el agua 
pública que  pasa  por la canalización  que va desde el lavadero público hasta la  balsa del 
medio. Este canal es utilizado por la comunidad de Regants y por el ayuntamiento, 
indistintamente. 
 
El hecho ha consistido en un desbordamiento del agua por la arqueta que esta situada enfrente 
de Cal Agna  debido a  un  caudal muy abundante que el tubo no ha podido absorber. Este agua 
se ha ido filtrando hasta los sótanos del Cal Astré y ha producido desperfectos. 
 
Por otro lado, creo que por todos es sabido que existe un túnel que antiguamente comunicaba el 
Castillo con la periferia del pueblo y cuya entrada està situada dentro de nuestra propiedad. En 
las filtraciones de agua  debidas  al intenso caudal que corre por este canal y la poca absorción 
del tubo hace que este túnel se vaya  llenando hasta el nivel del suelo y acumule agua dias y 
dias. Estas filtracions  en el sótano  y el agua acumulada en el túnel perjudican seriamente 
nuestra casa. 
 
Por ello ruego que entre los responsables (ayuntamiento y comunidad de regants) se pongan de 
acuerdo para canalizar correctamente el agua  y cambien el tubo  actual por uno que pueda 
absorber  el caudal  y asi se pueda subsanar este perjuicio que causa a Cal Astré  lo mas pronto 
possible. 
 
A la espera de una respuesta oficial por su parte   y   sin  otro particular, reciban  todos un 
saludo”. 
 
L’Alcalde diu que en principi el tub de la llum no es va tapar bé, i que per allà 
passava aigua, però que això ja s’ha arranjat. 
 



El Sr. Angrill opina que hi vagi l’arquitecte municipal a veure què. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que la canalització potser que se’n vagi ja que a sota 
del tub hi ha encara la reguera vella. 
 
El Sr. Roca diu que ha baixat l’aigua moltes vegades pel carrer. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el mal segurament bé de més amunt, ja que 
quan no anaven les bombes baixava més aigua al safareig, i que per aquí no 
engolia quan la bassa estava plena. 
 
L’Alcalde diu que ja es mirarà a veure que passa. 
 

 
 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
 
6.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
 
L’Alcalde proposa atorgar: 
 

- un ajut de 3.900 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola, enlloc 
dels 4.200 € de l’any passat, donat que el pressupost que han presentat aquest 
any és més baix.  
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Tragó. 
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Nuncarga.  

 
L’alcalde Sr. Pallarès diu que tal i com està el tema actual totes les subvencions que 
dóna l’Ajuntament s’han abaixat. Però que això no vol dir que si desprès per qualsevol 
motiu els números no els hi surten que no ens puguem tornar a reunir per parlar-ho. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina que la política d’estalvi no 
s’aplica en tot. Afegeix que ell creu que el dinar amb els de la Confederació no 
s’hauria hagut de pagar. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ell creu que sí que s’havia 
de pagar. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que si se’ls hi dóna menys és poden trobar molt 
fracassats, en cas de mal temps, o degut a menys ingressos pel tema de la crisis. 
 
El Sr. Francesc Lopez Bach i el Sr. Roca diuen que ells creuen que aquest any també 
se’ls hi hauria de donar 4.200 €. El Sr. Roca comenta que és ridícul d’abaixar-ho, que 
és absurd. 
 
El Sr. Angrill opina que el ridícul seria si desprès hi ha un problema no respondre, però 
no si l’Ajuntament respon.  
 
El Sr. Francesc Lopez Bach en relació a la Festa Major comenta per la neteja que 
aquell senyor  ens hauria de fer un pressupost, ja que 600 € són molts diners. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que aquest senyor ve amb  tres persones per fer la 
neteja durant la Festa Major, i que ell ho troba bé de preu, ja que venen cada dia. 



L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que abans d’entrar ell a l’Ajuntament es feia fer a una 
empresa d’Ogern, i que la neteja pujava 1.800 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de 
Peramola.  
 
Segon .- Atorgar 900 € per la Festa Major de Tragó. 
 
Tercer.-  Atorgar 900 € per la Festa Major de Nuncarga. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords als interessats als efectes del seu coneixement i 
als previstos en els apartats anteriors. 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que la teulada del safareig 
qualsevol dia caurà a terra i pregunta si hi ha prevista alguna actuació. L’Alcalde li 
respon que ja fa temps que es va arranjar, però que el dia del vent es van tornar a 
moure unes teules.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta en relació al POUM que com 
està el tema del Caminé. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que s’ho han de mirar els 
d’urbanisme abans de fer res. L’Alcalde afegeix que en el tema de l’Era del Miqueló 
que si no hi ha cessió no hi ha res a fer, i que en el tema del Rei que si no deixa pas 
pel Centre Cívic tampoc hi ha res a fer. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que si a l’arquitecte se li pot 
consultar alguna cosa per correu o per telèfon, ja que per visitar-lo els dimarts és una 
mica difícil per la gent que treballa, i comenta que l’arquitecte l’altre dia el va atendre 
malament per telèfon. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que l’arquitecte per correu 
electrònic pot atendre consultes, que en principi no hi té cap problema. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació a les piscines pregunta que 
com està el tracte de la Masia. L’alcalde Sr. Pallarès li respon que la Masia paga 525 
€ per tota la temporada. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que qui va repassar les cunetes de la 
Carretera de Cortiuda. L’Alcalde li diu que aquesta repassada l’han fet els caçadors. 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que la repassada de la cuneta està bé, que el que 
no està bé és que la terra es fiqui a sobre, ja que l’aigua no es pot ficar a la cuneta i ha 
de baixar pel camí. El Sr. Angrill diu que ja parlarà amb el Bernadí sobre aquest tema. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i en relació al tema de la Carretera fins al Barri del 
Cané, com està això. L’alcalde Sr. Pallarès li diu que es va repassar abans de l’hivern, 
i que es va treure 2 o 3 dúmpers de terra. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que la 



cuneta no es va fer, i que l’herba ja tapa la bionda. El Sr. Roca opina que això s’ha de 
fer perquè això no pot ser. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que què es pensa fer amb l’escola, ja que la 
fatxada del darrera està a punt de caure. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ho va 
mirar l’arquitecte i va dir que estava bé. Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que la 
fatxada que dóna al Carrer dels Valls no està bé, a dalt de tot hi ha uns panells que si 
cauen o no cauen, i que això s’ha de mirar perquè és serio, i dóna molt mala imatge. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que qui porta el tema de les obres. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que ell. Reprèn la paraula el Sr. Roca i li diu que si li sembla 
correcte de deixar una claveguera, que ja estava feta, a la vista, la que ve del Barri del 
Roser i que ell hi empalmava allà a la granja. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que els de la 
Diputació van desembrossar, i que no li van comentar res. Reprèn la paraula el Sr. 
Roca i exposa que amb aquestes obres no es va empalmar aquesta claveguera, i que 
s’ha d’empalmar ràpid perquè allò és molt desagradable ja que hi baixa tota la 
porqueria de dalt. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i en relació als dos forats d’allà a Tragó comenta que 
allò potser ja s’ha estabilitzat. L’alcalde Sr. Pallarès diu aquella empresa que va fer la 
Carretera de Tragó farà allò, i, a més, arranjarà la canal d’allà l’alçada de la Granja del 
Gràcio que també tothom es queixa. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:05 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 


