
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 13 DE GENER 
DE 2013 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  1/2014 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  13 de gener de 2014 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:32 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT. 
3.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE RIALB, 
ANUALITAT 2014.   
4.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA, TEMPORADA 2013-
2014. 
5.- SOL·LICITUD D’UNS VEÏNS PER TAL QUE L’AJUNTAMEN T INSTAL·LI BANDES 
RUGOSES PER TAL DE REGULAR LA VELOCITAT DELS VEHICL ES PER ENTRAR I/0 
SORTIR DEL POBLE (R.E. NÚM. 336 DE DATA 11 DE DESEM BRE DE 2013). 
6.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

6.1.- EXP. 32/2013: SR. PAU PETIT REYES. C/ FREDERIC RIBÓ, 4, 1a, A -PERAMOLA. 
 



PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
6.2.- EXP. 1/2014: SRA. MARIA CAPDEVILA BACH. PARCE L·LA 345 POLÍGON 1 – 
PERAMOLA.  

7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
8.- FACTURES I PAGAMENTS. 
9.- INFORMES D’ALCALDIA. 
10.- 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: “1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.”. 
El regidor Sr. José Roca Sala abandona la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del dia 
següent: “9.- INFORMES D’ALCALDIA”. 
 

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:  
 

6.2.- EXP. 1/2014: SRA. MARIA CAPDEVILA BACH. PARCEL·LA 345 POLÍGON 1 – 
PERAMOLA.  

 
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 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 11 de novembre de 2013 (núm. 9/2013). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
 
2.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT. 
 
Per acord de Ple d’aquesta Corporació, de data 11 de novembre de 2013, per estar 
pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual van ser nomenats els actuals 



Jutge de Pau Titular i Substitut, es van iniciar els tràmits corresponents per fer la 
proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del nomenament de Jutge/essa 
de Pau Titular i Substitut/a d’acord amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 
 
D’acord amb l’article 5 del Reglament esmentat en el paràgraf anterior, al B.O.P. núm. 
213, de data 19 de novembre de 2013, i als altres llocs establerts en el mateix article, 
va sortir publicat l’Anunci de la convocatòria pública per a cobrir les vacants de 
Jutge/essa de Pau Titular i Substitut/a, sotmetent a informació pública l’expedient pel 
termini de vint dies hàbils, a fi que les persones que hi estiguessin interessades i 
reunissin les condicions legals, ho sol·licitessin per escrit adreçat a la Secretaria de la 
Corporació. Durant el termini anterior es van presentar tres sol·licituds: la primera va 
ser del Sr. Antonio Roca Martí (registre d’entrada núm. 319, de data 14 de novembre 
de 2013), la segona va ser del Sr. Carlos Pallarès Orrit (registre d’entrada núm. 325, 
de data 25 de novembre de 2013), i la tercera del Sr. Pedro Soler Batista (registre 
d’entrada núm. 332, de data 4 de desembre de 2013); aportant juntament a les 
mateixes relació de les dades personals i currículum vitae d’acord amb el que 
estableix l’article 7.2.c) del Reglament esmentat anteriorment, per poder determinar la 
capacitat i compatibilitat dels mateixos. 
 
L’alcalde-president proposa que la persona més adient per al càrrec de Jutge de Pau 
Titular és el Sr. Carlos Pallarès Orrit. 
 
L’alcalde-president proposa que la persona més adient per al càrrec de Jutge de Pau 
Substitut és el Sr. Pedro Soler Batista. 
 
Per tot l’exposat, i donat que les dues persones proposades no incorren en cap dels 
supòsits d’incapacitat per a l’ingrés a la Carrera judicial regulats en l’article 303 LOPJ, 
d’acord amb el que estableixen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial,  l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- NOMENAR pel càrrec de JUTGE DE PAU TITULAR al Sr. Carlos Pallarès 
Orrit. 
 
Segon .- NOMENAR pel càrrec de JUTGE DE PAU SUBSTITUT al Sr. Pedro Soler 
Batista. 
   
Tercer .- REMETRE la còpia certificada dels presents acords, d’acord amb el que 
estableix l’article 101.3 de la LOPJ, al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de 
Solsona, perquè per part del mateix es trameti a la Sala del Govern del Tribunal 
Superior de Justícia per procedir al nomenament dels elegits. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. Demana la paraula el Sr. 
Roca, i li pregunta a l’Alcalde Sr. Pallarès si aquestes persones proposades anaven a 
la llista amb ell. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que si. Reprèn la paraula el Sr. Roca i 
diu que a ell li sembla que això fa cara de favoritismes i coses d’aquestes, i que de 
cara al poble queda molt lleig això. Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i 
diu que és molt poc transparent  presentar com a jutge a algú que anava a la seva 



llista per les eleccions, i sense donar quins motius hi ha per no proposar al que ha fet 
de jutge fins ara. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que es pot presentar qualsevol 
persona que vulgui, i diu que la seva proposta és aquesta. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que ell ja va parlar del tema amb el jutge que hi ha ara.  
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que què li va dir al jutge actual, i demana el 
motiu per desestimar-lo. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ja fa 12 anys que hi és, i 
que per això ell proposa un canvi. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i diu que de diàleg per aquest tema 
amb ells no n’hi ha hagut cap, i proposa que si el Sr. Antonio Roca no pot ser jutge 
titular, doncs que sigui jutge suplent.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès repeteix que la seva proposta és la que ha dit Jutge de Pau 
Titular el Sr. Carlos Pallarès Orrit, i Jutge de Pau Substitut el Sr. Pedro Soler Batista. 
  
El Sr. Francesc Lopez Bach i el Sr. Josep Roca Sala anuncien el seu vot en el sentit 
de què votaran en contra ja que ells proposen al Sr. Antonio Roca Martí. 
 
Acte seguit, es procedeix a la votació. El Ple per 5 vots a favor i 2 en contra, del Sr. 
Francesc Lopez Bach i del Sr. Josep Roca Sala, cosa que suposa la majoria absoluta 
del número legal de membres de la Corporació, aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
3.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE 
RIALB, ANUALITAT 2014.   
 
La Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, reunida en sessió ordinària de data 3 
d’octubre de 2013, va prendre amb el quòrum requerit per la normativa local vigent, el 
següent acord: 
 
“4. Aprovació de les aportacions dels membres del Co nsorci Segre Rialb per l’anualitat 
2014. 
 
L’article 320 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya, disposa que el Consorci Local “aprovarà un pressupost anual de 
l’explotació i d’inversions(..)” 

 
L’Article 16 dels Estatuts del Consorci determina que: “La hisenda del Consorci estarà 
constituïda pels recursos següents: 
 

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i els altres de dret privat. 

b) Les aportacions de les entitats consorciades, que han de cobrir les despeses de 
funcionament del Consorci. El volum de l’aportació de cada entitat consorciada s’ha 
de fixar anualment en el pressupost d’ingressos del Consorci, prèvia conformitat de 
l’òrgan competent de cada ens consorciat. 



c) Les subvencions que obtingui d’entitats públiques o privades. 

d) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis. 

 
Per tot l’anterior, i a proposta del President, per unanimitat dels assistents, S’ACORDA: 

 
Primer.-  Que el Secretari Interventor, elabori la proposta de Pressupost del Consorci Segre 
Rialb per a l’anualitat 2014. 

 
Segon.- Establir que cadascuna de les Administracions Consorciades aporti la quantitat 
següent al Consorci, per tal de finançar les despeses de funcionament per a l’exercici 2014: 

- Ajuntaments: 5.000 € 

- Consell Comarcal de la Noguera: 5.000 € 

- Consell Comarcal de l’Alt Urgell: exempta atès la prestació del servei 
d’assistència tècnica del Consell Comarcal a nivell de Secretaria i Intervenció al 
Consorci Segre Rialb. 

- Diputació de Lleida: 10.000 € 

 
Tercer.- Sol·licitar que per part de l’òrgan competent de cadascuna de les Administracions 
Consorciades es ratifiqui l’acord d’Aportació de cada ens local al Consorci.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat acorda: 
 
Primer .- NO RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, 
reunida en sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2013, en relació a l’aportació 
econòmica de 5.000 € al Consorci Segre Rialb per l’anualitat 2014. 
  
Segon .- PROPOSAR una aportació econòmica de l’Ajuntament de Peramola de 
2.500,00 € per a l’anualitat 2014. 
 
Tercer .- COMUNICAR aquest acord al Consorci-Segre Rialb. 
 
 
4.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SA LA, TEMPORADA 
2013-2014. 
 
La Unió Esportiva Peramola - Fútbol Sala sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de 
Peramola per a la temporada 2013-2014.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.200,00 €, més el costos 
del lloguer de la pista del Pavelló d’Oliana, uns 40 € al mes, els quals serien facturats 
pel Pavelló d’Esports directament a l’Ajuntament, i que a banda se’ls paga un sopar 
per Nadal.  
 
Per això, l’alcalde proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 1.200,00 €  a la Unió Esportiva de Peramola- Fútbol Sala 



per a la temporada 2013-2014, més el costos del lloguer de la pista del Pavelló 
d’Oliana, uns 40 € al mes, els quals seran facturats pel Pavelló d’Esports directament 
a l’Ajuntament, i a banda el sopar de Nadal. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a la Unió Esportiva de Peramola - Fútbol Sala 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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
5.- SOL·LICITUD D’UNS VEÏNS PER TAL QUE L’AJUNTAMEN T INSTAL·LI 
BANDES RUGOSES PER TAL DE REGULAR LA VELOCITAT DELS  VEHICLES 
PER ENTRAR I/0 SORTIR DEL POBLE (R.E. NÚM. 336 DE D ATA 11 DE 
DESEMBRE DE 2013). 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès dóna compte al Ple de la sol·licitud d’uns veïns (R.E. núm. 336 
de data 11 de desembre de 2013) que literalment diu: 
 
“Els signants, majors d’edat i veïns/es de Peramola volen que es tingui en compte la 
següent instància: 
 
EXPOSEN QUE: 
 

- Recentment, com tots sabem, hi ha hagut un accident de trànsit a 
l’entrada del poble de Peramola; en gran part causat per un excés de 
velocitat. 

- Creiem que des de l’Ajuntament de Peramola s’ha de portar a terme 
alguna acció per tal de regular la velocitat dels vehicles a l’entrada i/o 
sortida del nucli urbà. 

- Molts veïns/es passegen per la carretera d’accés al poble i l’avinguda 
Roser Roca, així com la carretera de Cortiuda. 

- Patim per la nostra seguretat i la dels nostres avis i fills, ja que ens hem 
adonat que els vehicles no respecten la velocitat adequada per la 
seguretat dels vianants. 

- S’adjunten a la present instància i signatures dels veïns/es de Peramola 
que volen que es millori la seguretat dels vianants i dels propis vehicles. 

 
DEMANEM QUE: 
 

- L’Ajuntament actuï davant aquests fets exposats i instal·li bandes 
rugoses per tal de regular la velocitat dels vehicles per entrar i/o sortir del 
poble i així millorar la seguretat de tots/es.” 

 
Debatut l’assumpte per unanimitat s’acorda buscar algun sistema com un pas de 
vianants, o unes bandes rugoses com aquelles que hi ha als vorals de les autopistes, 
per tal que els vehicles redueixin la velocitat. 



 
6.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
6.1.- EXP. 32/2013: SR. PAU PETIT REYES. C/ FREDERIC RIBÓ, 4, 1a, A -
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Carlos Pallarès Orrit com a representant del Sr. 
Pau Petit Reyes, de data 14 d’octubre de 2013 (R.E. núm. 301 de data 14/10/2013), 
per a les obres de Reforma de cambra sanitària, a l’immoble ubicat al Carrer Frederic 
Ribó, 4, 1a A de Peramola (Expedient núm. 32/2013). 
 
Atès l’informe tècnic de data 14 de novembre de 2013, subscrit per l’arquitecte 
municipal Sr. Manel Cecília i Averós, que informa favorablement la concessió de la 
llicència d’obres sol·licitada.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 14 de novembre 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. Pau Petit Reyes llicència d’obres per a la Reforma de 
cambra sanitària, a l’immoble ubicat al Carrer Frederic Ribó, 4, 1a A de Peramola, 
segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 32/2013). 
 
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 €. D’acord amb l’apartat 2 de l’article 3r de 
l’ordenança abans esmentada: “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 €.” 

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

        900,00 € 
              2% 

          18,00 € 
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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
 
6.2.- EXP. 1/2014: SRA. MARIA CAPDEVILA BACH. PARCE L·LA 345 POLÍGON 1 – 
PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Capdevila Bach, de data 7 de gener de 
2014 (R.E. núm. 1 de data 7/01/2014), per a les obres de Construcció d’un mur, al 
polígon 1 parcel·la 345  de Peramola (Expedient núm. 1/2014). 
 
Atès l’informe tècnic de data 9 de gener de 2014, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Manel Cecília i Averós, que informa favorablement la concessió de la llicència d’obres 
sol·licitada amb la condició de què caldrà que el mur s’executi sota la direcció de 
tècnic competent i que caldrà aportar una memòria valorada juntament amb el full 
d’assumeix la direcció del tècnic.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 13 de gener de 2014 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada en els termes de 
l’informe de l’arquitecte municipal a dalt esmentat. 



 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Maria Capdevila Bach llicència d’obres per a la 
Construcció d’un mur, al polígon 1 parcel·la 345 de Peramola, segons instància i 
pressupost presentats (Expedient núm. 1/2014). 
 
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.   
 
-  Caldrà que el mur s’executi sota la direcció de tècnic competent, i abans d’iniciar les 
obres caldrà aportar una memòria valorada juntament amb el full d’assumeix la 
direcció del tècnic 
 
- 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 255,60 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     12.780,00 € 
              2% 

        255,60 € 

 
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 opina que no és gaire lògic donar el permís condicionat a això. 
L’Alcalde diu que l’interessat s’ha compromès a portar-ho. Reprèn la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i afegeix que el proper Ple vol veure l’assumeix signat. Acte 
seguit, es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia 
en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm.  58 a 68 de l’any 
2013, i del Decret de l’Alcaldia núm. 1/2014 de l’any 2014 que restaven pendents de 
ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 58/2013, de data 13 de novembre de 2013, 
d’acceptació d’ajut de la Diputació de Lleida per a despeses de 
subministraments de l’exercici 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 59/2013, de data 13 de novembre de 2013, 
d’acceptació d’ajut de la Diputació de Lleida per a despeses de socorristes 
2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 60/2013, de data 13 de novembre de 2013, de 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida pel subministrament Cistelles de 
bàsquet pel poliesportiu. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 61/2013, de data 20 de novembre de 2013, 
d’elaboració del pressupost general de l’ens local. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 62/2013, de data 20 de novembre de 2013, 
d’acceptació de subvenció de l’Institut Català de les dones. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 63/2013, de data 20 de novembre de 2013, 
d’autorització per fer un reportatge fotogràfic a la Carretera de Politg. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 64/2013, de data 20 de novembre de 2013, de 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per a una obra. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 65/2013, de data 20 de novembre de 2013, de 
sol·licitud a la Diputació de Lleida, de pròrroga per justificar ajut del PAES. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 66/2013, de data 27 de novembre de 2013, de 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per a inversions per a la millora 
en la gestió de l’aigua d’ús públic. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 67/2013, de data 27 de novembre de 2013, 
d’acceptació d’ajut de l’IEI per a adquisició de mobiliari. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 68/2013, de data 31 de desembre de 2013, 
d’aprovació de factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 1/2014, de data 8 de gener de 2014, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 13 de gener de 2014. 

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

NÚRIA GUÀRDIA VIGATÀ - FONDA LA MASIA 3724, 3725 i 3726 4.090,35 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL GENER 30,00 € 
 TOTAL = 4.120,35 € 

 
 
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  2.567,45 €. 

- Que aquest dijous a les 3 de la tarda tenim visita a Urbanisme per parlar dels 
dos temes que tenim pendents del Planejament. 

- Que va tenir una reunió a Madrid amb la Directora General d’Agricultura, i que hi 
va anar amb l’Alcalde de Bassella, el Sr. Angrill, el Sr. Puig, i els va acompanyar 
el Sr. Ignasi Llorens, per parlar bàsicament del pressupost de l’obra de la primer 
fase del reg. 

- Que el pròxim Ple passarà la contractació de la bàscula, per tal de poder 
començar les obres, més o menys, al mes d’abril. 

- Que la Diputació de Lleida ha concedit una subvenció de 22.000 € per fer l’obra 
de la baixada del Poliesportiu. 

- Que es va fer un Ple extraordinari del Consorci Segre-Rialb, i es va parlar, entre 
altres coses, d’on es faran els baixadors dels embarcadors, i afegeix que deixa 
la documentació aquí per si algú ho vol veure. 

- Que han aprovat pel PUOSC pel 2014 les subvencions pels honoraris per la 
redacció dels projectes l’enllumenat de Tragó (pressupost 1.343,34 € subvenció 
1.276,17 €), i per enllumenat de Peramola (pressupost 669,47 € subvenció 
635,99 €). 
I que les subvencions per les obres una l’han donat per l’any 2014, que és la 
bàscula municipal (pressupost 31.993,62 € subvenció 22.186,57 €) , i  les altres 
dos les han donat una per a l’any 2015, l’enllumenat de Tragó (pressupost 



114.552,54 € subvenció 108.824,91€), i l’altra per a l’any 2017 la millora de 
l’enllumenat de Peramola (pressupost 49865,85 € subvenció 47.372,55 €). 

- Que la Diputació de Lleida ens ha atorgat una subvenció per l’adquisició de 
cistelles de bàsquet  (pressupost 3.159 € subvenció 3.000 €). Demana la 
paraula el Sr. Bonet i diu que s’hauria d’arranjar el terra del pavelló. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que ja preguntarà com es pot arranjar. 
 

 
En aquest moment abandona la sessió el regidor Sr. José Roca Sala. 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que s’hauria de fer una repassada a totes 
les cunetes. L’Alcalde li respon que tal com estem de números haurem de mirar si ho 
pot fer el personal de l’Ajuntament. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Angrill i en relació al que s’ha parlat abans de les bandes 
rugoses, comenta que tot i ser part implicada, creu que també se’n hauria de posar 
davant de la seva granja, ja que els cotxes allà passen a molta velocitat. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li diu que primer s’ha de mirar quan costen.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:32 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 


