
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 17 DE 
NOVEMBRE DE 2014 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 10/2014 
Caràcter: Ordinari 
Data: 17 de novembre de 2014 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:24 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  
 
Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència: 
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- SOL·LICITUD AL CONSORCI AOC D’ALTA AL SERVEI e.FACT. 
4.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “REPAVIMENTACIÓ I 
RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CAMÍ FONT DE LA VILA”. 
5.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA TITULADA “MILLORA 
VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”. 
6.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SALA, TEMPORADA 2014-
2015. 
7.- INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 2014. 
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 46/2014, D’APROVACIÓ DE 
L’ADDENDA AL CONVENI PEL TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT DE LA COMARCA 
DE L’ALT URGELL. 



9.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 47/2014, D’APROVACIÓ DEL 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A L’AJUNTAMENT DE 
PERAMOLA. 
10.- MODIFICACIÓ DEL CARRERER MUNICIPAL, DENOMINACIÓ DE NOU VIAL 
“CARRER 25 DE GENER DE 1714”. 
11.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

11.1.- EXP. 37/2014: SR. CARLOS PALLARÈS ORRIT. CAL BOIXET, CARRER CAP 
DEL CARRER, 5 - PERAMOLA.  
11.2.- EXP. 38/2014: SRA. MARIA LLUÏSA PALLARÈS ESPUÑES. CAL 
TORRAMORELL, CARRER NOU, 12 - PERAMOLA. 
11.3.- EXP. 40/2014: SRA. MARIA LLUÏSA PALLARÈS ESPUÑES. CAL PIQUÉ, 
CARRER NOU, 9 - PERAMOLA. 

12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
13.- FACTURES I PAGAMENTS. 
14.- INFORMES D’ALCALDIA. 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el dilluns dia 3 de 
novembre de 2014. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 17 de novembre de 2014. 
   
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 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 30 de setembre de 2014 (núm. 9/2014). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat sense cap esmena ni observació. 
 
 
3.- SOL·LICITUD AL CONSORCI AOC D’ALTA AL SERVEI e.FACT. 
L'objectiu del servei de factura electrònica (e.FACT) és posar a disposició de les 
administracions públiques catalanes sistemes de recepció de factures electròniques 
per part dels seus proveïdors, aconseguint els beneficis lligats als procediments de 



facturació (estalvi de costos, agilització i homogeneïtzació de processos) i contribuint a 
l'impuls i a la difusió de l'ús de la factura electrònica a Catalunya. 

L'e.FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-proveïdor en 
els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents 
plataformes existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives ni a emissors 
ni a receptors, garantint el principi de neutralitat tecnològica.  

La prestació del servei e.FACT no comporta cap cost per a les administracions 
públiques catalanes. 
 
Per sol·licitar el servei, cal enviar el formulari de sol·licitud d’alta degudament emplenat 
al Consorci AOC a través de l'EACAT. 
 
Degut a que la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la Factura electrònica i 
creació del Registre comptable de factures al sector públic, obliga, en alguns casos, a 
presentar factures electròniques a l’Ajuntament de Peramola, així com a la resta 
d’administracions públiques, a partir del 15 de gener de 2015, l’alcalde proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquest formulari de sol·licitud d'alta al Servei. 
 
Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del 
Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica 
(https://www.seu.cat/consorciaoc). 
 
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats al formulari de 
sol·licitud d'alta al Servei. 
 
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. 
 
 
4.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “REPAVIMENTACIÓ I 
RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CAMÍ FONT DE LA 
VILA”. 
 
Formulada pel tècnic Sr. Francesc Rosell Miret la certificació d’obra núm. 1 i darrera de 
l’actuació “REPAVIMENTACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT DEL CAMÍ FONT DE LA VILA”, per un import de  30.494,90€ (IVA 
inclòs). 
 
Vista la factura núm. FV-14-01161, de data 22 d’octubre de 2014, presentada per 
l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., corresponent a treballs realitzats en l’obra 
“REPAVIMENTACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL 
CAMÍ FONT DE LA VILA” l’import de la qual ascendeix a 30.494,90 € (IVA inclòs) i 
corresponent a la certificació núm. 1 i darrera d’aquesta obra. 
 



Per Decret de la Presidència de la Diputació de Lleida número 4913, de 23 de 
desembre de 2013, es va atorgar una subvenció per import de 22.000,00 € per  a 
l’execució de l’obra abans esmentada. 
 
Per tot l’exposat, el Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i darrera de l'actuació “REPAVIMENTACIÓ I 
RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CAMÍ FONT DE LA VILA”, 
 l'import de la qual ascendeix a 30.494,90 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Trametre la certificació aprovada en l’apartat primer a la Diputació de Lleida, a 
efectes del pagament de la subvenció atorgada. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de la factura RIBALTA I FILLS, S.A. (FV-14-01161), i la 
despesa de 30.494,90  € (IVA inclòs) per part de l'Ajuntament amb càrrec a la partida 
161-619 del pressupost general de la Corporació de l’any 2014. 
 
 
5.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA TITULADA 
“MILLORA VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”. 
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l'obra titulada “MILLORA 
VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat d’onze 
mil cent noranta-quatre euros amb noranta-dos cèntims (11.194,92€), IVA 21% inclòs. 
 
Per resolució del director general del Medi Natural i Biodiversitat del dia 14 d’octubre 
de 2014, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Peramola un ajut per import de 9.252,00 € per 
a l’actuació “MILLORA VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS” 
(Expedient AU3304600214). 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a 
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

RIBALTA I FILLS, S.A. 9.252,00 € + 1.942,92 € (IVA 21%)= 11.194,92€ (IVA inclòs) 
 

 
Debatut l’assumpte, i d'acord amb el que disposen l'article 95 i 122.3 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic; l’article 72 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el 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, 
el Ple Municipal per unanimitat ACORDA:   
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“MILLORA VIALS APTES VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”, amb un pressupost  
d’onze mil cent noranta-quatre euros amb noranta-dos cèntims (11.194,92 €), IVA 21% 
inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680, per un import de 
11.194,92€ (IVA 21% inclòs), d’acord amb la seva oferta, amb el següent 
desglossament: 
 

 
Segon.- Aplicar la despesa de 11.194,92 € amb càrrec a la partida número 454/619 
del pressupost de l'exercici 2014.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari. 
 
Quart.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
 
6.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA DE PERAMOLA- FÚTBOL SALA, TEMPORADA 
2014-2015. 
 
La Unió Esportiva Peramola - Fútbol Sala sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de 
Peramola per a la temporada 2014-2015.  
 
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 2014-2015, 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 

 Preu sense IVA 
(pressupost execució material) 

9.252,00 € 
 

(1) 

Tipus 
IVA 
(21 %) 
 

Import IVA    1.942,92 € (2) 

 Preu del contracte 11.194,92 € (1) + (2) 



es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.- INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE 
2014. 
 
Es dóna compte de què per part de la Secretària Interventora municipal s’ha procedit a 
emetre l’ informe de tresoreria previst a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al 3r trimestre de 
2014, el qual s’ha tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i al 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya. El detall de 
l’informe emès és el següent:  
 
Corresponent al 3r trimestre de 2014: 
 

      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 92 20.591 99,40%
Resta de pagaments 2 124 0,60%
Pagaments totals durant el trimestre 94 20.714 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural 

8 32.237  
 
Del seu contingut els regidors presents en queden assabentats. 
 
 
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 46/2014, D’APROVACIÓ DE 
L’ADDENDA AL CONVENI PEL TÈCNIC COMPARTIT DE JOVENTUT DE LA 
COMARCA DE L’ALT URGELL. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 46/2014, de data 17 d’octubre de 2014, es va resoldre el 
següent: 
 
“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, 
Valls d’Aguilar, 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 tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc atribuïdes, RESOLC: 



 
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i els 
Ajuntaments a dalt indicats 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 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 aquesta resolució al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a la seva 
deguda constància, i per  tal que es pugui procedir a la seva signatura. 
 
Tercer.- Ratificar el present decret al primer Ple municipal que se celebri després d’haver-
lo dictat.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat acorda ratificar el Decret esmentat. 
 
 
9.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 47/2014, D’APROVACIÓ 
DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS SERVEIS 
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA A 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 47/2014, de data 17 d’octubre de 2014, es va resoldre el 
següent: 
 
“Per part de la Diputació de Lleida s’ha tramès proposta de conveni amb l'objecte de 
regular la forma i abast de l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament a la Diputació, en relació a 
la gestió i l'assistència tècnica necessària per al compliment de les seves competències, 
sense que suposi en cap cas cessió de la titularitat de la competència, sinó que el conveni 
se signaria en l'encàrrec de gestió pel qual la Diputació ha de dur a terme les activitats de 
caràcter material, tècnic i de serveis que s'indicaran, totes elles integrants de la gestió i 
suport tècnic al desenvolupament de les competències pròpies del municipi. 
 
Amb caràcter exhaustiu i no limitatiu la prestació d'assistència tècnica anirà encaminada a 
donar suport a les següents àrees:  
 
1.  Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants.  
2. Gestió Tributària,  
3. Recaptació voluntària  
4. Registre d'Acords,  
5. Registre d'Entrada i Sortida,  
6. Gestió d'Expedients iniciats a l'Ajuntament,  
7. I amb caràcter general, qualsevol altra actuació que requereixi l'assistència tècnica, 
en matèria informàtica, que li pugui proporcionar. 
 
El suport tècnic de les actuacions anteriors es realitzarà mitjançant l'allotjament de les 
aplicacions als sistemes d'informació de la Diputació, facilitant, així, la seva gestió i 
manteniment per part de la Diputació, i garantint la operativitat de les aplicacions per les 
finalitats últimes previstes. 
 
Les raons que justifiquen aquest encàrrec de gestió són les següents: 



a) Major eficàcia en la gestió i/o mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió 
automatitzada de les actuacions recollides a la clàusula primera (Art. 15.1 de la Llei 
30/1992) 

b) Falta de capacitat tècnica per a garantir l'accés dels ciutadans mitjançant sistemes 
telemàtics (Art. 8 de la Llei 11/2007, de 22 de juny). 

c) Facilitar l'adequació de l'Ajuntament als requeriments tècnics previstos per la Llei 
11/2007, de 22 de juny en l'adequació dels sistemes telemàtics per intercanvi 
d'informació de l'ajuntament amb d'altres administracions (l'Administració 
electrònica). 

 
Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc atribuïdes, RESOLC: 
 
Primer.- APROVAR el Conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència 
tècnica informàtica per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Peramola, amb subjecció al 
text del mateix que consta a l’expedient. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la Diputació de Lleida per a la seva deguda 
constància i als efectes de procedir a la signatura del Conveni 
 
Tercer.- RATIFICAR el present Decret al primer Ple municipal que se celebri després 
d’haver-lo dictat.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat acorda ratificar el Decret esmentat. 
 
 
10.- MODIFICACIÓ DEL CARRERER MUNICIPAL, DENOMINACIÓ DE NOU VIAL 
“CARRER 25 DE GENER DE 1714”. 
 
Per a l'assignació de nom a les vies i espais urbans del terme municipal corresponent, 
així com als edificis i monuments de titularitat municipal, poden tenir-se en compte els 
següents criteris: 
 

1er. Pot triar-se qualsevol nom que sigui adequat per a la seva identificació i ús 
general. 
2n. No poden utilitzar-se noms que puguin induir a error, siguin malsonants, 
provoquin hilaritat o siguin discriminatoris. 
3r. Es procura mantenir els noms consolidats per l'ús habitual. 
4rt. Les modificacions de noms preexistents només procedeixen per imperatiu 
legal, exigències urbanístiques, per fer desaparèixer duplicitats, o per altres 
circumstàncies excepcionals que es trobin degudament justificades en la 
proposta. 
5è. Amb caràcter general, l'assignació de noms s'ha de dur a terme atenent a la 
toponímia i nomenclatura predominants a la zona. 
6è. No s'han de repetir noms ja existents en la llista de carrers oficial. 
7è. No pot utilitzar-se noms de persones vives, tret que de manera excepcional 
així es consideri per la seva extraordinària rellevància. 

 
El procediment a seguir per a l'assignació i modificació de nom a vies i espais urbans, 
és el següent: 
 



1r. El procediment es pot iniciar d'ofici o bé com a conseqüència de petició raonada. 
2n. Haurà d'incorporar-se a l'expedient la següent documentació: 

a) Memòria o informe justificatiu de la denominació proposada. 
b) Plànol detallat de la zona amb indicació dels vials proposats. 
c) Si escau, informe de l'òrgan directiu competent en matèria de llista de carrers 
oficial en el qual s'especificarà el traçat de les vies a denominar, el tipus de via, la 
toponímia, la nomenclatura predominant a la zona, i la inexistència de duplicitat amb 
altres noms existents en la llista de carrers oficial. 

3er. Una vegada instruït l'expedient, l'òrgan competent aprovarà inicialment la 
corresponent proposta de denominació, que inclourà el tipus de via o espai urbà i la 
seva denominació. 
4rt. L'acord d'aprovació inicial serà publicat en el Butlletí Oficial corresponent i en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament per termini de vint dies (art. 86 LRJPAC  ) en els quals 
els veïns i interessats podran examinar l'expedient i formular reclamacions. L'acord 
d'aprovació inicial passarà a ser definitiu en el cas que no s'haguessin formulat 
reclamacions, objeccions o observacions, havent de publicar-se per a la producció de 
plens efectes jurídics juntament amb el text definitiu en el Butlletí Oficial corresponent. 
5º. Una vegada aprovat definitivament el nom de vies i espais urbans, serà objecte 
d'inscripció en la llista de carrers oficial. 
 
Vist l’informe justificatiu, redactat pel Sr. Espunyes, es proposa l’assignació del nom 
“CARRER 25 DE GENER DE 1714” al vial ubicat segons el plànol que consta a 
l’expedient.  
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la llista de carrers municipal, assignant  
el nom “CARRER 25 DE GENER DE 1714” al vial ubicat segons el plànol que consta a 
l’expedient.  
 
Segon.- Sotmetre l'expedient a informació pública mitjançant un anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província de Lleida i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament per termini de 
vint dies hàbils en els quals els veïns i interessats podran examinar l'expedient i 
formular reclamacions. L'acord d'aprovació inicial passarà a ser definitiva en el cas que 
no s'haguessin formulat reclamacions, objeccions o observacions, havent-se de 
publicar per a la producció de plens efectes jurídics juntament amb el text definitiu en 
el Butlletí Oficial de la Província de Lleida 
 
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. 
 
 
11.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
11.1.- EXP. 37/2014: SR. CARLOS PALLARÈS ORRIT. CAL BOIXET, CARRER CAP 
DEL CARRER, 5 - PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Carlos Pallarès Orrit, de data 22 de setembre de 
2014 (R.E. núm. 248 de data 22/09/2014), per a les obres de Pintar la façana, a 



l’immoble conegut com Cal Boixet ubicat al Carrer Cap del Carrer, 5  de Peramola, de 
referència cadastral 6778998CG5567N0002KJ (Expedient núm. 37/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 14 d’octubre de 2014, 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, 15 d’octubre de 2014, 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. Carlos Pallarès Orrit llicència d’obres per a Pintar la façana, 
a l’immoble conegut com Cal Boixet ubicat al Carrer Cap del Carrer, 5  de Peramola, 
de referència cadastral 6778998CG5567N0002KJ (Expedient núm. 37/2014), segons 
instància i pressupost presentats. 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament si 
s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. Pel 
que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats. Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es procedirà a la paralització de les 
obres.  
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 



- Si les obres afecten o estan relacionades amb serveis públics, caldrà que siguin 
supervisades pel cap de la brigada municipal i que hi doni el vist i plau. Els paviments 
afectats de la via pública hauran de quedar, com a mínim, en el mateix estat inicial. 
 
- 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 40,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.000,00 € 
              2% 
        40,00 € 

 
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. 
 
 
11.2.- EXP. 38/2014: SRA. MARIA LLUÏSA PALLARÈS ESPUÑES. CAL 
TORRAMORELL, CARRER NOU, 12 - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Lluïsa Pallarès Espuñes, de data 13 
d’octubre de 2014 (R.E. núm. 268 de data 13/10/2014), per a les obres de Disposició 
de tub de drenatge a la planta baixa, a l’immoble conegut com Cal Torramorell ubicat 
al Carrer Nou, 12  de Peramola, de referència cadastral 67789A7CG5567N0001PH 
(Expedient núm. 38/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 14 d’octubre de 2014, 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, 15 d’octubre de 2014, 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. Maria Lluïsa Pallarès Espuñes llicència d’obres per a la 
Disposició de tub de drenatge a la planta baixa, a l’immoble conegut com Cal 
Torramorell ubicat al Carrer Nou, 12  de Peramola, de referència cadastral 
67789A7CG5567N0001PH (Expedient núm. 38/2014), segons instància i pressupost 
presentats. 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 



 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament si 
s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. Pel 
que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats. Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es procedirà a la paralització de les 
obres.  
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- Si les obres afecten o estan relacionades amb serveis públics, caldrà que siguin 
supervisades pel cap de la brigada municipal i que hi doni el vist i plau. Els paviments 
afectats de la via pública hauran de quedar, com a mínim, en el mateix estat inicial. 
 
- 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 20,00 €. 
 

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

        860,00 € 
              2% 
        17,20 € 
        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. 
 
 
11.3.- EXP. 40/2014: SRA. MARIA LLUÏSA PALLARÈS ESPUÑES. CAL PIQUÉ, 
CARRER NOU, 9 - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Lluïsa Pallarès Espuñes, de data 3 de 
novembre de 2014 (R.E. núm. 285 de data 3/11/2014), per a les obres de Reforma i 
rehabilitació del triplex de Cal Piqué, a l’immoble ubicat al Carrer Nou, 9  de Peramola, 
de referència cadastral 6778925CG5567N0001OH (Expedient núm. 40/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 11 de novembre de 2014, 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, 12 de novembre de 2014, 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. Maria Lluïsa Pallarès Espuñes llicència d’obres per a la 
Reforma i rehabilitació del triplex de Cal Piqué, a l’immoble ubicat al Carrer Nou, 9  de 
Peramola, de referència cadastral 6778925CG5567N0001OH (Expedient núm. 
40/2014), d’acord amb projecte bàsic i executiu signat per l’arquitecte tècnic Sr. Robert 
Ruesga Cortiella (col·legiat 13916), de data octubre de 2014, visat pel Col·legi 
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona amb el 
número C-071705413916, de data 30/10/2014. 
 
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 procedirà a la paralització de les 
obres.  
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 867,71 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   43.385,32 € 
              2% 

        867,71 € 

 
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. 
 
 
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 43 a 50 de l’any 
2014 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 43/2014, de data 1 d’octubre de 2014, de determinació 
de les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 44/2014, de data 3 d’octubre de 2014, en relació a la 
convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de 
Catalunya. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 45/2014, de data 9 d’octubre de 2014, de delegació  de 
la competència per a celebrar un matrimoni civil. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 46/2014, de data 17 d’octubre de 2014, d’aprovació de 
l’addenda al Conveni pel Tècnic compartit de Joventut de la Comarca de l’Alt 
Urgell. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 47/2014, de data 17 d’octubre de 2014, d’aprovació del 
Conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica 
informàtica per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Peramola. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 48/2014, de data 17 d’octubre de 2014, de participació 
en el projecte Alt Urgell en xarxa 2.0. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 49/2014, de data 5 de novembre de 2014, d’acceptació 
de subvenció del Consorci AUGEMA. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 50/2014, de data 12 de novembre de 2014, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 17 de novembre de 2014. 

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

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

CORREUS octubre 77,28 €
ENDESA ENERGIA, S.A. fres octubre 5.553,81 €
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. fres octubre 212,55 €
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. fres octubre i novembre cloradors 14,52 €
TASHIA, S.L. Clor i desincrustant aigua potable 241,72 €
E.S. OLIANA - BARS CAMPI, S.L. Gasolina 103,47 €
MAQUINÀRIA AGROFORESTAL PUJOL Reparació tallagespes 148,39 €
HIDROLEC, S.L. Reparació avaria bomba aigua 1.683,84 €
GESTIÓN Y FORMACIÓN 
HOSTELERIA, S.L. 

Serveis gestoria setembre i octubre        112,26 
€ 

AUTOCARS VILÀ BETRIU, S.L. Viatge cultural a Barcelona 500,01 €
PERE VILAGINES SALA Materials i reparacions elèctriques 1.001,77 €
INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L. Proteccions quadre enllumenat 928,77 €
TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, S.L. 

Materials reparacions vies 
160,51 €

PELLICER INFORMÀTICA Llibres escola 1.080,39 €
MARVI ASCENSORES Treballs instal·lació stop seguretat i 

protecció commutador 179,92 €
RIBALTA I FILLS, S.A. Hores retro 319,44 €
RIBALTA I FILLS, S.A. Repavimentació i reconstrucció 

xarxa sanejament Font de la Vila 30.494,90 €
SALVADOR GRIFELL I PONS Pintura 63,31 €
AJUNTAMENT OLIANA Gestió registre bovins 951,60 €
SERVEI SALUT EMPRESA Concert vigilància salut anual 58,25 €
PREVINTEGRAL, S.L. Contracte servei prevenció anual 339,82 €
BAR CASINO Vermuts festa major i sant Miquel 683,00 €
GEOSILVA PROJECTES, S.L. Plafó via ferrada tancada i 

reposició senyals 382,06 €
VIRREINA S.L. Cartells pintures rupestres 1.381,82 €
MIQUEL VILÀ ANGUERA Soldadures ferro safareig 18,15 €
ANA GRADOS CABEZAS Servei neteja setembre 287,00 €
RAQUEL CODINA MIQUELA Servei monitoratge setembre i 

octubre 559,02 €
DOLORS ESPLUGA  Compra articles festa jubilats  22,30 €



ANTONIO ORTEGO Gasolil furgoneta (Carlos Pallarès) 20,00 €
JOAN PALLARÈS OLIVA Mòbil octubre 30,00 €

TOTAL 47.609,88 €

 
 
14.- 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 22.500,15 €. 

- Que el Jesús Bach de Cal Parpella de Tragó està preparant un Premi literari, 
dedicat a narrativa d’aventures a la natura, i que l’acte públic de lliurament de 
premis es faria el dijous abans de la Festa Major a Tragó.  L’Alcalde Sr. Pallarès 
afegeix que quan tingui mes informació sobre aquest certamen ja els hi farà 
saber, però que sàpiguen que s’hi va treballant. 

- Que a Tragó hi ha bastantes llums que estan malament, però que a dos llocs 
s’haurien de canviar de manera immediata,  i que s’aprofitaria per posar-hi dos 
llums d’aquestes noves de Led que van subvencionades per la Diputació de 
Lleida. I, que aquí a Peramola es posarien les altres quatre. 

- Que es van netejar les basses, i que s’ha vist que en aquesta bassa d’aquí dalt 
hi ha un problema i és que perd aigua per algun lloc, però amb la tosca que hi 
ha no es veu bé, i que ara es farà venir a mirar i a arranjar pels que ho van 
muntar.  

- Que es va netejar també els tubs de drenatge de la Font de Crist perquè si 
posen moltes arrels i llavors s’embossen i no baixa tanta aigua. 

- Que va estar mirant a la Diputació de Lleida per veure si sortiria alguna ordre per 
arranjar Cementiris, i li van dir que de cara a l’any vinent que potser es podria 
demanar alguna cosa. L’Alcalde diu que potser s’hauria de fer unes memòries 
valorades una per arranjar la teulada del Cementiri de Santa Llúcia, i una altra 
per aquí a Peramola per ampliar una mica, ja que ara no queda cap més nínxol, 
també per arrebossar les parets de fora, i per arranjar la teulada de la Capella. 

- Que els 20.000 € que ens devien de la Diputació de Lleida de l’obra del Castell 
finalment s’han cobrat i que s’han fet servir per amortitzar anticipadament part 
del crèdit que tenim amb Bantierra. 

- Que hi ha hagut una altra reunió amb la Mancomunitat d’Escombraries, i que 
encara no se sap si ens agruparem a la Mancomunitat de dalt o continuarem 
amb aquesta, i que tampoc se sap com es pagaran els deutes si a deu anys o 
com, informa que no s’ha aprovat res encara, i que tot està igual. 

- Que es va fer una reunió al Consorci Segre-Rialb perquè ara faran el Pla d’usos 
de tot els voltants del Pantà, i que divendres es van presentar sis empreses per 
redactar-lo, i que durant aquest mes es farà l’adjudicació. 

- Que proposa de fer una reunió a l’Ajuntament el dia 5 de desembre, a la tarda, 
per tal que l’arquitecte Manel Cecília expliqui com està el tema a tota la gent 
afectada pels dos PAU, i que si els hi sembla bé s’avisarà a tots els interessats 
per tal que hi puguin assistir. A més, l’Alcalde convida a tots els presents a 
assistir-hi. 

 



 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que allà a la Plaça s’haurien d’arranjar els llums 
que un dia s’encenen i un altre no. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no és problema 
de la bombeta sinó que es un problema de què el fil està recremat, i fonia les 
bombilles. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si el tema de la modificació 
POUM va passar per Urbanisme, ja que no s’ha dit res al respecte. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que sí que ja està aprovat definitivament, i que ja ho va comunicar a 
l’afectat. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació al tema de l’aigua, diu que 
voldria aclarir algunes coses, i pregunta si a les granges del  Jepo, del Borda i del 
Rossill hi va aigua d’aquí dalt. L’Alcalde li respon que sí i que tot el poble de Peramola 
hi va aigua d’aquí dalt. Llavors pregunta que si a Tragó i a Nuncarga tot funciona de 
l’aigua que ve del Segre. L’Alcalde li respon que sí, tot i que hi ha algú que té aigua 
d’algun pou de baix al Segre. El Sr. Puig diu que a Nuncarga a l’hivern en tenen prou 
amb l’aigua que ve de la Font de la Teula i de la Font del Marianet, però que a l’estiu si 
que es gasta aigua a Nuncarga de la que ve del Segre. Reprèn la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i pregunta que si pot pujar aigua del Segre a Peramola, l’Alcalde 
li respon que si que en pot pujar, que aquest estiu no se’n ha pujat, hi ha hagut aigua 
de sobra d’aquí, però que els tres estius anteriors si que se’n va pujar. 
 
El Sr. Francesc Lopez Bach li pregunta a l’Alcalde Sr. Pallarès si algun dia li pot 
ensenyar tot. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que si que cap problema que ja li 
ensenyarà, i que també hi anirà l’Antonio. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que si es porta algun control del cloro. 
L’Alcalde li respon que sí. Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta que en quins punts 
es fa el control. L’Alcalde li respon que sí que la inspectora de sanitat fa control de 
l’aigua de boca a varis punts del municipi, i aixeca acta amb els resultats. L’Alcalde Sr. 
Pallarès afegeix que a banda ara es van instal·lar telecomandaments als equips de 
cloració i aquest els avisa quan hi ha massa o poc cloro. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:24 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 


