
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 12 DE MAIG 
DE 2014 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 6/2014 
Caràcter: Ordinari 
Data: 12 de maig de 2014 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:56 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 DE SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
3.- INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE 2014. 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE 
PERAMOLA (Exp. MODIF. POUM/1-2014). 
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL FUNCIONAMENT 
I ADMINISTRACIÓ DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, ANUALITAT 2014. 
6.- INICIAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’ACTUACIÓ 
“EQUIP DE CLORACIÓ I TELECOMANDAMENT”. 
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. José Roca Sala s’incorpora a la sessió en el debat del punt de l’ordre del 
dia següent: “4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM DE PERAMOLA (Exp. MODIF. POUM/1-2014)”. 
 
El regidor Sr. Joan Puig Lopez s’incorpora a la en el debat del punt de l’ordre del dia 
següent: “4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM DE PERAMOLA (Exp. MODIF. POUM/1-2014)”. 
 
 

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 DE SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el passat dilluns dia 5 
de maig de 2014. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 12 de maig 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 dels membres 
presents continuar amb el mateix. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van ésser 
distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors següents: 
 

- Sessió ordinària de data 14 d’abril de 2014 (núm. 4/2014). 
- Sessió extraordinària de data 28 d’abril de 2014 (núm. 6/2014). 

 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL PRIMER 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 1er 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 1er trimestre de 2014: 
 

Nombre Import %

75 13.947 43,50%
17 18.115 56,50%
92 32.061 100,00%

12 27.486
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

Resta de pagaments

Pagaments totals durant el trimestre

 
 
Del seu contingut els regidors presents en queden assabentats. 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
DE PERAMOLA (Exp. MODIF. POUM/1-2014). 
 
Donat que els articles 96 i  97 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 117 del DECRET 305/2006, de 
18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, preveuen i regulen 
la modificació de les figures de planejament urbanístic i de plans d’ordenació 
urbanística municipal. 
 
Al municipi de Peramola és d’aplicació el Pla d’ordenació urbanística municipal de 
Peramola (DOGC núm. 6332 de data 11/03/2013). 
 
Les modificacions proposades en el projecte de modificació puntual del POUM de 
Peramola en relació a les condicions d’edificació en la zona 1c, per a les illes 
marcades amb un núm. de plantes de 1p, i on l’aprovació del POUM suposa una 
reducció de l’edificació existent (exp. MODIF. POUM/1-2014), tenen com a objectiu la 
redefinició de l’art. 127, en l’apartat 4.4 Paràmetres referits a l’edificació de la zona de 
nucli antic, Clau 1, quan es refereix a l’aplicació de l’art. 216 Planta Sotacoberta: 
 

- Queden afectades les condicions d’edificació de la zona 1c, per a les illes 
marcades amb un núm. de plantes de P1, i on l’aprovació del POUM ha suposat 
una reducció de l’edificació existent. 
- La modificació es concentra en la relació d’altures entre l’espai de planta baixa i 
planta sotacoberta, quan només es permeti l’alçada d’una planta, definit com a 
P1, permetent que dins del mateix volum màxim resultant, es pugui realitzar 
l’ajustament de les altures de la planta baixa i de l’espai sotacoberta per tal que 
aquest últim resulti més habitable, sempre respectant l’altura mínima de la planta 
baixa. 
- Es completa la modificació afegint l’especificitat en la definició de la planta 
sotacoberta en l’art. 216. 



 
L’Alcalde, vistos els articles 117 i 118 del Reglament de la Llei d'Urbanisme en 
endavant, RLUC- aprovat pel Decret 308/2005, de 18 de juliol, pels que es regula la 
modificació dels instruments de planejament urbanístic i s’estableixen les 
determinacions i documentació que ha de contenir l’expedient, l’article 85 del Decret 
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, 
pel que es regula la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i l’article 
23.b) del Reglament de la Llei d'Urbanisme en endavant, RLUC- aprovat pel Decret 
308/2005, de 18 de juliol, pel que s’estableix l’obligatorietat del tràmit de publicació i  
d’informació pública, proposa al Ple municipal l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual del POUM de Peramola 
en relació a les condicions d’edificació en la zona 1c, per a les illes marcades amb un 
núm. de plantes de 1p, i on l’aprovació del POUM suposa una reducció de l’edificació 
existent (exp. MODIF. POUM/1-2014), la seva publicació i sotmetre’l a tràmit 
d’informació pública pel termini d'un mes a comptar d'ençà de l'endemà de la darrera 
publicació de l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí de la 
Província de Lleida, al Diari SEGRE, al tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, i a la  
WEB municipal, a l’efecte de presentació de les corresponents reclamacions i / o 
al·legacions, d’acord amb allò establert als articles 8, 85, 96 i 99 del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -
TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Segon.- Simultàniament al tràmit d’informació pública, requerir informe als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat, els quals 
han d’emetre’l en el termini d’un mes, llevat que una disposició sectorial autoritzi un de 
més llarg, de conformitat amb allò disposat a l’article 85.5 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC-. 
 
Tercer.- Informar que la consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de 
l’Ajuntament de Peramola, al Carrer Frederic Ribó, núm. 8, de Peramola, de dilluns a 
divendres de 8:45 a 14:00 hores i de 15:00 a 16:45 hores, i a la plana web 
http://peramola.cat/. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia. 
 
Demana la paraula el regidor Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta a la resta 
d’assistents si saben més o menys del que s’està parlant o no, ja que es tracta d’una 
modificació de POUM.   
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. José Roca Sala. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que hi està d’acord, però pregunta 
que com és que el projecte el fa un arquitecte que no és el de l’Ajuntament. L’Alcalde 
Sr. Pallarès  li respon que sempre que es vol fer una modificació de planejament la 
proposta la fa l’arquitecte de la persona que vol fer l’obra, i que llavors la informa 
l’arquitecte de l’Ajuntament.  
 



En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que ell vol fer constatar que a 
aquesta gent se’ls ha fet esperar un any i mig, per culpa d’un error al planejament o 
que no es va estar al cas, i que, a més a més, a aquesta gent els hi ha costat uns 
diners; i que, per això preguntava que com és que, a més, ells han presentat el 
projecte. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que potser sí que ha passat un any i mig, però 
que durant aquest temps l’Ajuntament ha estat sempre a sobre d’aquest tema, i que 
l’arquitecte de l’Ajuntament els va assessorar per fer la proposta. L’Alcalde recorda 
que això desprès d’estar a exposició pública, haurà de tornar ha ser aprovat 
provisionalment per l’Ajuntament, i que desprès encara haurà de ser aprovat 
definitivament per urbanisme. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i opina que potser havia d’haver 
vingut a explicar-ho aquí al Ple, l’arquitecte de l’Ajuntament,  ja que ell pensa que quan 
hi ha una modificació del POUM s’hauria d’explicar una mica més. El Sr. Francesc 
Lopez Bach, diu que aquí al Ple no el coneixen a l’arquitecte, al qual se li paga 1.600 € 
cada trimestre, i que no cal que vingui al Ple per un permís, però que per una 
modificació del POUM, potser sí que hauria de venir. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca, i diu que el que és greu és que ell els va avisar de què 
les coses no es podien fer d’aquesta manera, i que ara surten els problemes. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i diu que en resum a ell li sembla 
perfecte aquesta modificació, però que això els hi ha suposat, a banda d’esperar-se 
molt temps, uns diners al Marc i a l’Anna que per culpa de l’Ajuntament tenen que 
pagar ells i que no tindrien d’haver pagat. I, que és això el que s’hauria d’evitar que la 
gent hagués d’anar ficant diners per errors de l’Ajuntament. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que per culpa de l’Ajuntament no, que és culpa 
dels que van votar a favor. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que el POUM va estar a informació pública i que es van 
seguir tots els tràmits que s’havien de seguir.  
 
Acte seguit es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat (7 de 7), 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. 
 
 
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL 
FUNCIONAMENT I ADMINISTRACIÓ DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS, 
ANUALITAT 2014. 
 
Atesa la convocatòria d’ajuts als ens locals per funcionament i administració dels 
consultoris mèdics, anualitat 2014, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de 
Lleida, de data 14 d’abril de 2014, publicat al BOP núm. 78 de 24 d’abril de 2014. 
 
Tindran la condició de despeses subvencionables les de serveis i béns necessaris per 



a l’exercici de les activitats pròpies del consultori mèdic local que tinguin la 
consideració de despeses corrents. 
 
El percentatge màxim de subvenció a càrrec d’aquesta línia d’ajuts s’estableix en el 
95% del cost de l’actuació.  
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta si això és per any, que hi entra, i si a banda 
d’Ajuntament hi ha d’aportar més diners. L’Alcalde li respon que això és per les 
despeses d’un any, que es demana per les despeses d’electricitat, gas i telèfon dels 
dos consultoris locals, i que la subvenció que ens dona la diputació és com a màxim 
del 95% de la despesa total.  
 
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la Memòria Tècnica de les despeses ordinàries ocasionades pel 
manteniment dels Consultoris Mèdics Locals de Peramola, de data 7 de maig de 2014, 
per import de 4.822,02 €. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida, la concessió d’una subvenció de quatre mil 
cinc-cents vuitanta euros amb noranta-dos cèntims (4.580,92 €), per al funcionament i 
administració dels dos consultoris mèdics locals del municipi de  Peramola (Peramola i 
Tragó), anualitat 2014. 
 
Tercer. - Fer arribar la sol·licitud juntament amb la resta de documentació necessària 
a la Diputació de Lleida per acollir-nos a l’esmentada subvenció. 
 
 
6.- INICIAR L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
L’ACTUACIÓ “EQUIP DE CLORACIÓ I TELECOMANDAMENT”. 
 
L’Ajuntament de Peramola vol dur a terme el subministrament “EQUIP DE CLORACIÓ 
I TELECOMANDAMENT”, amb un pressupost de 20.966,51 € més el 21% d’IVA 
(25.369,48 € IVA inclòs). 
 
Per aquest motiu és procedent incoar el corresponent expedient administratiu per a la 
seva contractació. 
 
L’Alcalde exposa que es podria demanar com a millora uns arranjaments a les 
piscines, que fa temps que s’han de fer, com canviar la comuna que hi ha per un vàter, 
posar termos per tenir aigua calenta, col·locar porta al vàter de les dones, amb pany i 
balda, entre altres. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que a l’actuació no hi posa res de les piscines, i 
que tot el que ha dit és de la piscina. L’Alcalde li respon que no hi posa res ja que les 
actuacions que ell diu són les que es podrien proposar com a millora a l’actuació que 
ara es vol contractar. Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta que què hi ha al 
pressupost d’aquesta obra, i quina part del pressupost correspon a les piscines, ja que 



a ell no li surten els números. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que el pressupost de les 
obres de la piscina no se sap perquè depèn de les millores que es vulguin.   
La secretària Sra. Solsona li ensenya el pressupost de l’obra per un total de 20.966,51 
€ més el 21% d’IVA (25.369,48 € IVA inclòs), i li diu que les obres que ha dit l’Alcalde 
Sr. Pallarès serien en tot cas ofertades, a més a més, pel contractista com a millora, 
però que en cap cas formen part de l’actuació de la qual ara s’inicia l’expedient, i de la 
qual ella ara redactarà els plecs on hi figurarà el pressupost, a dalt esmentat, del 
subministrament d’equip de cloració i telecomandament. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i anuncia el seu vot en el sentit de què votarà en contra 
perquè ell creu que no és la manera, ja que al títol hi hauria de dir també les 
actuacions a les piscines, i que a ell li sembla que els pressupostos de cada actuació 
haurien de quedar més clars.     
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que el pressupost del que es vol contractar és clar 25.369,48 
€ IVA inclòs, i que l’import de les millores a la piscina dependrà de les propostes 
presentades. 
 
Per tot l’exposat, el Ple per 6 vots a favor i 1 en contra del Sr. Roca ACORDA: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient administratiu per a la contractació de l’actuació “EQUIP DE 
CLORACIÓ I TELECOMANDAMENT”. 
 
Segon.- Que s’emeti informe que justifiqui les necessitats que es pretenen cobrir amb 
aquest contracte, la idoneïtat de l’objecte i contingut, de conformitat amb el que 
estableix l’article 22 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova 
el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
 
Tercer.- Que s’emetin els informes procedents de secretaria i d’intervenció sobre el 
procediment legal per a la licitació, i sobre l’existència de consignació pressupostària 
respectivament; així com la redacció del corresponent Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques.  
 
 
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 16 a 21 de l’any 
2014 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 16/2014, de data 23 d’abril de 2014, de convocatòria 
de Ple extraordinari pel dia 28 d’abril de 2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 17/2014, de data 30 d’abril de 2014, de sol·licitud de 
subvenció a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.  

- Decret de l’Alcaldia núm. 18/2014, de data 30 d’abril de 2014, de sol·licitud de 
subvenció a la Direcció General de Joventut. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 19/2014, de data 30 d’abril de 2014, de reconeixement 
d’antiguitat del lloc de treball núm. 2: auxiliar administratiu. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 20/2014, de data 7 de maig de 2014, d’autorització per 



circular per camins municipals per una pedalada popular anomenada 4ª RIALB 
BTT TOUR. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 21/2014, de data 7 de maig de 2014, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 12 de maig de 2014. 

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

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

CORREUS TIQUETS 38,56 €
ENDESA ENERGIA, S.A. FACTURES 1.249,79 €
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. FACTURES 228,96 €
TASHIA, S.L. 141477 - ÀCID DESINCRUSTANT 241,72 €
RAQUEL CODINA MIQUELA MONITORATGE MENJADOR ABRIL 271,04 €
E.S. OLIANA - BARS CAMPI GASOLINA 155,90 €
TUGUES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ MATERIALS 142,11 €
MAQUINÀRIA AGROFORESTAL PUJOL RECANVIS SEGADORA 58,84 €
KIMINOR HERBICIDA 485,10 €
ESTRUCTURES METÀL.LIQUES VILCAR MATERIALS I TREBALLS    2.826,89 € 
EDITORIAL GAVARRES 5 EXEMPLARS CADÍ-PEDRAFORCA 104,00 €
PELLICER INFORMÀTICA, S.L. MATERIAL OFICINA I GRAVADORA 85,02 €
TREBALLS I PROJECTES 
D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA, S.L. 

MEMÒRIA VALORADA REPARACIÓ 
PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA 302,50 €

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL ABRIL 
30,00 €

TOTAL = 6.220,43 €

 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta en relació a una factura del 
Ple passat que quants eren al dinar de Can Boix. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que 
29. 
 
 
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 31.366,56 €. 

- Que en el Consell d’Alcaldes extraordinari del passat dia 16 d’abril, a La Seu 
D’Urgell, al qual hi va assistir el director de l’Agència de Residus de Catalunya,  
es va acordar que a partir del dia 1 de gener de 2015, el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell passarà a ser el gestor únic de la recollida i el tractament dels residus 
a la comarca. A tal efecte, a finals d’aquest any desapareixeran les dues 
mancomunitats que gestionen actualment els residus: la Mancomunitat 
d’Escombraries de l’Urgellet i la Mancomunitat de Residus de l’Alt Urgell 
Meridional. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que a la Mancomunitat sud, de la qual 



l’Ajuntament en forma part, hi ha el tema del deute que queda pendent, i que 
s’haurà de veure com es paga aquest deute, que actualment s’està cobrint amb 
un crèdit. 

- Que el Departament de Cultura vol dur a terme al conjunt de pintures rupestres 
del Roc de Rumbau la intervenció de "Tancament de protecció de les pintures 
rupestres", amb un pressupost de 4.858,76 €, que contractaran ipagaran ells, i 
l’Ajuntament haurà de pagar uns plafons explicatius per un import de 1.381 €. 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i pregunta que quina funció té 
això, ja que quedarà una “sapastrada”, i que tindrà un impacte visual brutal. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que això és Patrimoni de la UNESCO, i que 
mana Cultura, i que el tancament que posarà aquí ja l’ha ficat en altres llocs.  

- Que s’hauria de parlar del tema de la tarifa de la bàscula, el cobrament serà per 
moneder i hi haurà la possibilitat de pagar amb tarja. L’Alcalde afegeix que 
s’hauria de ficar un preu, com per exemple, fins a 20 tones 1€, i a partir de 20 
tones 2€. 

- Que es va començar l’obra del Carrer del poliesportiu. 
- Que va demanar un pressupost per un protector per l’aparell que afluixa el 

consum de l’enllumenat públic, ja que amb les baixades i pujades de llum se’ns 
fa malbé, i el seu preu és de 767,58 €, i que si els hi sembla bé en demanaran 
un. 

- Que es va demanar una subvenció per arranjar camins forestals. L’Alcalde 
comenta que es van demanar els camins que van indicar els de l’ADF i els 
Bombers, i els hi ensenya els plànols. 

- Que pel 21 de juny o 22 de juny la diputació se’ns ha ofert per fer una obra de 
teatre aquí a Peramola. 

- Que hi ha una reclamació patrimonial, de 6.000 i pico euros, de Ca l’Astré, que 
diuen que se’ls hi esquerda la fatxada i que la culpa és de l’Ajuntament.  

- Que s’han tornat bastants rebuts d’aigua i que s’han tornat a enviar.  A més, 
l’Alcalde també comenta que hi ha rebuts pendents de cobrament de fa temps, i 
que si volen algun dia en poden parlar. Demana la paraula el Sr. Francesc 
Lopez Bach i pregunta que quan pugen aproximadament aquests rebuts 
impagats. L’Alcalde diu que els atraçats, sense comptar els d’aquest any, pugen 
uns 1.100 o 1.200 euros.  

 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que quan arranjaran la claveguera aquella, 
ara que ja està net allò. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ho poden anar a mirar ara 
que hi ha la retro aquí, que es podria començar a mirar per baix i anar seguint amunt. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i pregunta que què és allò que hi ha al dipòsit de 
l’aigua, que és com una arqueta. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que allà hi ha el 
clorador i el descalcificador.  
 
El Sr. Pallarès comenta que ara intentaran acabar la barana de Nuncarga. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que ara que s’ha repassat els camins de la 
Carretera de Nuncarga a Tragó, hi ha un parell de trams que hi ha molts salzes, que 



treuen la visió, i que s’haurien de treure. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i diu que a la baixada de l’Argila per entrar a la 
Carretera també s’hauria de netejar. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que el Camí de les Vilacanes fa 2 o 3 anys que 
se’n parla i que s’hauria d’arranjar, ja que s’arrangen tots els camins menys aquest. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el del Boix igual, que estan tots dos fatal. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès diu que es mirarà si es poden arranjar, ja que sembla que ara 
van una mica millor, i si és que poden acabar de cobrar.    
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:56 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 
 


