
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 16 DE JUNY 
DE 2014 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  7/2014 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  16 de juny de 2014 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:45 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  
 
Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Joan Puig Lopez  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ DE SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE RIALB, 
ANUALITAT 2014.   
4.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT , ANY 2013 - CAPÍTOL PER 
A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS. 
5.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015. 
6.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
7.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEI DA PER FINANÇAR EL 
SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PISCINES MU NICIPALS DURANT LA 
TEMPORADA D’ESTIU DE L’ANUALITAT 2014. 



8.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEI DA PER A L’EXECUCIÓ 
D’ACTUACIONS DESTINADES A LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L ’ENERGIA (PACTE 
D’ALCALDES I ALCALDESSES), ANUALITAT 2014. 
9.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

9.1.- EXP. 18/2014: SR. JOAN ROVIRA CIURÓS. PARCEL· LA 663 POLÍGON 6 - 
PERAMOLA. 
9.2.- EXP. 19/2014: CAL ROSILL, SCP. PARCEL·LA 3 PO LÍGON 506- CAL ROSILL- 
PERAMOLA. 
9.3.- EXP. 21/2014: CAN ROCA, SCP. CARRER RAVAL, S/ N – PERAMOLA. 
9.4.- EXP. 22/2014: MERCÈ RAUSCHER COMELLES. CAL FO RNER – PERAMOLA. 

10.- ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA JOVENT DE PERAMO LA - ACTIVITAT DE TIR AL 
PLAT PER LA FESTA MAJOR.  
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
12.- FACTURES I PAGAMENTS. 
13.- INFORMES D’ALCALDIA. 
14.- 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 DE SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el passat dilluns dia 2 
de juny de 2014. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 16 de juny 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 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 12 de maig de 2014 (núm. 6/2014). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 



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 15 
de maig de 2014, va prendre amb el quòrum vigent requerit per la normativa local, el 
següent acord: 
 
“Modificació de les aportacions dels membres del Con sorci Segre Rialb per l’anualitat 
2014. 
 
El President informa als membres presents dels escrits presentats pels Ajuntaments d’Oliana i 
Peramola, en els quals per acord del seu plenari van acordar de només aportar la quantitat de 
2.500,00 €. 
 
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. 

 
Atès que les entitats locals a nivell de tresoreria estan passant greus dificultats econòmiques. 
 
Per tot l’anterior, i a proposta del President, per unanimitat dels assistents, S’ACORDA: 
 
Primer.-  Modificar la quantitat de les aportacions dels Ajuntaments del Consorci, per tal de 
finançar les despeses de funcionament per a l’exercici 2014: 

- Ajuntaments: 2.500,00 € 

 
Segon.- Donar trasllat de l’esmentat acord als ajuntaments integrants del Consorci, per tal de 
finançar les despeses de funcionament per a l’exercici 2014.” 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que ell no està d’acord en què 
paguin el mateix tots els municipis, i que si nosaltres proposem una cosa perquè 
pensem que no rebem cap contraprestació, si els altres, que si que en reben, 
s’abaixen la quota, a nosaltres ens l’han d’abaixar més, i que per tant ell creu que 
s’hauria de renegociar l’aportació. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu que vist l’escrit que 
vàrem fer, des d’aquí,  proposant de pagar 2.500 € que ara tots els altres Ajuntaments 
van dir que volien pagar el mateix, tot i que els que menys s’aprofiten del Pantà, de 
cara als esports d’aigua i tot això, són els Ajuntament de Oliana i Peramola. L’Alcalde 
Sr. Pallarès afegeix que a nivell de publicitat, fulletons, cartells,..., si que rebem el 
mateix que els altres municipis. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i opina que és una mica injust que se’n gaudeixin els 
altres i que paguem tots el mateix. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que si de cas en la 
propera reunió del Consorci es pot tornar a comentar aquest tema, però que per 
aquest any 2014 vam ser nosaltres que vàrem aprovar de proposar de pagar 2.500 €. 



 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per 5 vots a favor i 1 en contra, del Sr. 
Francesc Lopez Bach, acorda ratificar l’acord esmentat. 
 
 
4.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT , ANY 2013 - 
CAPÍTOL PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEI S. 
 
Per Resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, es va aprovar la distribució als municipis 
de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
de cooperació local de Catalunya, per a l’any 2013 (DOGC núm. 6622 de 14.05.2014). 
 
Segons la distribució feta d’acord amb l’article 51 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2013, pertoquen al nostre 
municipi 1.849,59 € per a la prestació supramunicipal de serveis. 
 
Els ajuntaments poden destinar aquests diners a les mancomunitats i comunitats de 
municipis, en les que participen, i al consell comarcal corresponent, també es pot fer a 
favor dels consorcis dels quals formin part.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i anuncia el seu vot en el sentit de 
què votarà en contra ja que ell creu que s’hauria de renegociar l’aportació com ja ha 
dit en l’acord anterior. 
 
Per tot això, el Ple l’Ajuntament per 5 vots a favor i 1 en contra, del Sr. Francesc 
Lopez Bach ACORDA: 
 
Primer.- ASSIGNAR la participació del municipi de Peramola en els ingressos de la 
Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013, relatiu 
al tram de foment de la prestació supramunicipal de serveis, d’acord amb el que 
estableix l’article 51 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per a l’any 2012, en el sentit següent: 
 
Destinar la dotació de 1.849,59 €, que correspon a l’Ajuntament de Peramola, al 
Consorci Segre Rialb .  
  
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consorci Segre Rialb i a la Direcció General 
d’Administració local, als efectes oportuns. 
 
 
5.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015. 
 
Vist l'escrit dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Empresa i Ocupació  
de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de maig de 2014 (R. E. núm. 128 de data 
16 de maig de 2014) sobre el calendari de festes laborals de l'any 2015. 
 
Atès el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors i el que estableix 
l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 



 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, publicada al 
DOGC núm. 6613, de 30 d’abril de 2014, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya per a l’any 2015. 
 
L'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer .- Proposar les següents festes locals: 
 

Peramola: 17 de febrer i 29 de setembre  
Tragó:  17 de febrer  i 12 de desembre  
Nuncarga: 17 de febrer i 12 de desembre  
  

Segon .- Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
A continuació se sotmet a debat la proposta d'alcaldia i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat dels membres presents, aprova la 
proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
6.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
 
L’Alcalde proposa atorgar: 
 

- un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola. 
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Tragó. 
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Nuncarga.  

 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si això és el que els vàrem 
donar l’any passat. L’Alcalde li respon que sí. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i demana si el Jovent  d’aquí Peramola han fet algun 
comentari sobre això. L’Alcalde li contesta que aquest any encara no s’han reunit per 
que estan d’exàmens, però que avui n’ha parlat amb la Cristina i que en principi li ha 
semblat bé. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que si ha Tragó i a Nuncarga els 
sembla bé. L’Alcalde diu que sí que ja els hi està bé. 
 
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.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEI DA PER FINANÇAR 
EL SERVEI DE SALVAMENT I SOCORRISME DE LES PISCINES  MUNICIPALS 
DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU DE L’ANUALITAT 2014. 
 
La Diputació de Lleida ha obert una línia per a la concessió d’ajuts directes per al 
finançament del servei de salvament i socorrisme de les piscines municipals durant la 
temporada d’estiu de l’anualitat 2014 (BOP de Lleida núm. 96 de 21 de maig de 2014). 
 
Atès que l’import màxim a percebre pels ajuntaments que ho sol·licitin serà el següent: 
 
 1 socorrista................................4.500,00 € 
 2 socorristes..............................7.500,00 € 
 3 socorristes..............................8.500,00 € 
 
Donat que davant la crisi econòmica l’Ajuntament es troba amb poca capacitat 
econòmica per a fer front a la despesa que suposa l’obligatorietat de tenir socorristes 
per a obrir les piscines municipals, tal com ho recull l’article 17 del Decret 95/2000, de 
22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús 
públic, modificat pel Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del decret 
95/2000. 
 
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Únic .-  Sol·licitar a la Diputació de Lleida, la concessió d’una subvenció de set mil 
cinc-cents euros  (7.500,00 €) per al finançament del servei de salvament i socorrisme 
de les piscines municipals de Peramola, durant la temporada d’estiu de l’anualitat 
2013. 
 
 
8.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEI DA PER A 
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DESTINADES A LA GESTIÓ SOST ENIBLE DE 
L’ENERGIA (PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES), ANUALIT AT 2014. 
 
Per Resolució de Presidència número 21/2014, d’11 de febrer  de 2014, s’ha aprovat 
la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a la gestió sostenible de 
l’energia ( Pacte d’alcaldes i alcaldesses ), anualitat 2014 (BOP de Lleida núm. 34  de 
data 19 de febrer  de 2014). 
 
Atès que dins de la convocatòria, a dalt esmentada, es pot presentar sol·licituds per a 
adquisició i instal·lació de tecnologies eficients per a l’enllumenat públic, entre altres. 
 
Donat que aquest Ajuntament està interessat en la realització de l’actuació 
“Substitució de 15 làmpades d’enllumenat municipal per de tipus més eficient (LED)”, 
amb un pressupost per import de  sis mil nou-cents cinquanta-vuit euros amb setanta-
un cèntims (6.958,71€) IVA (21%) inclòs.  



 
Donat que d’acord amb la Resolució a dalt esmentada la subvenció en cap cas podrà 
superar el 50% del cost total de l’actuació. 
 
Per tot l’exposat, el Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Únic .- Sol·licitar al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida un ajut 
per import de 3.479,35 € corresponent al 50% de l’import de l’actuació “Substitució de 
15 làmpades d’enllumenat municipal per de tipus més eficient (LED)”. 
 
 
9.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
9.1.- EXP. 18/2014: SR. JOAN ROVIRA CIURÓS. PARCEL· LA 663 POLÍGON 6 - 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Rovira Ciurós, en representació de la 
societat PROGESTEC, S.L., de data 13 de maig de 2014 (R.E. núm. 127 de data 
13/05/2014), per a les obres de “Disposició de rètol informatiu” a l’immoble de 
referència cadastral 25206A006006630000TD, ubicat al polígon 6 parcel·la 663,  de 
Peramola (Expedient núm. 18/2014). 
  
Atès l’informe tècnic de data 10 de juny 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 de data 11 de juny 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 societat PROGESTEC, S.L. llicència d’obres per a la 
“Disposició de rètol informatiu” a l’immoble de referència cadastral 
25206A006006630000TD, ubicat al polígon 6 parcel·la 663,  de Peramola, segons 
instància i pressupost presentats (Expedient núm. 18/2014). 
 
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.   
 
- 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. 
 
- Caldrà assegurar l’estabilitat de l’element de mane ra que no pugui afectar a la 
via pública . 
 
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 

        450,00 € 
              2% 
          9,00 € 

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. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens el regidor Sr. Jaume Angrill Esteve. 
 
9.2.- EXP. 19/2014: CAL ROSILL, SCP. PARCEL·LA 3 PO LÍGON 506- CAL ROSILL- 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Jaume Angrill Esteve actuant com a representant 
de la societat CAL ROSILL SCP, de data 27 de maig de 2014 (R.E. núm. 131 de data 
27/05/2014), per a les obres de Construcció d’una gossera, a Cal Rosill SCP, a 



l’immoble de referència cadastral 25206A506000030000RW, ubicat a la parcel·la 3 del 
polígon 506 de Peramola (Expedient núm. 19/2014). 
  
Atès l’informe tècnic de data 10 de juny 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 de data 11 de juny 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 societat CAL ROSILL SCP llicència d’obres per a la 
Construcció d’una gossera, a Cal Rosill SCP, a l’immoble de referència cadastral 
25206A506000030000RW, ubicat a la parcel·la 3 del polígon 506 de Peramola 
(Expedient núm. 19/2014), d’acord amb la memòria valorada, signada per l’Enginyer 
Tècnic Agrícola Sr. Jordi Lopez Bach, de data abril de 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.   
 
- 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. 
 
- Si la gossera ultrapassa l’ocupació de 15 gossos caldrà que es tramiti també com a 
activitat. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 29,73 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     1.486,52 € 
              2% 
        29,73 € 

 
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. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte el regidor Sr. 
Jaume Angrill Esteve. 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens el regidor Sr. José Roca Sala. 
 
9.3.- EXP. 21/2014: CAN ROCA, SCP. CARRER RAVAL, S/ N – PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Carol Gilibert seguint indicacions del Sr. 
Josep Roca Sala actuant com a representant de la societat CAN ROCA SCP, de data 
29 de maig de 2014 (R.E. núm. 133 de data 30/05/2014), per a les obres de 
Rehabilitació d’edificació existent i transformació del seu ús en allotjament turístic 
Casa de Poble Independent, a l’immoble de referència cadastral 
6777914CG5567N0001QH, ubicat al Carrer del Raval, s/n, de Peramola (Expedient 
núm. 21/2014). 
  
Atès l’informe tècnic de data 10 de juny 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 de data 11 de juny 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 societat CAN ROCA SCP llicència d’obres per a la 
Rehabilitació d’edificació existent i transformació del seu ús en allotjament turístic 
Casa de Poble Independent, a l’immoble de referència cadastral 
6777914CG5567N0001QH, ubicat al Carrer del Raval, s/n, de Peramola (Expedient 
núm. 21/2014), d’acord amb el Projecte Bàsic, signat  per l’arquitecte Sr. Joan Carol 
Gilibert, de data 10 de febrer de 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.   
 
- 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. 
 
- Abans de l'inici de les obres , donat que  el projecte presentat per la tramitació de la 
llicència és només un projecte bàsic, caldrà presentar a l’Ajuntament el projecte 
executiu convenientment visat, així com el full d’a ssumeix direcció d’arquitecte 
tècnic, coordinació de seguretat i full d’estadísti ca. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 2.000,57 €. 
 



Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

 100.028,72 € 
              2% 

     2.000,57 € 

 
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. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte el regidor Sr. José 
Roca Sala. 
 
9.4.- EXP. 22/2014: MERCÈ RAUSCHER COMELLES. CAL FO RNER – PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Mercè Rauscher Comelles, de data 10 de juny 
de 2014 (R.E. núm. 152 de data 10/06/2014), per a les obres de Pintar la façana, a 
l’immoble de referència cadastral 6777917CG5567N0001TH, ubicat la Plaça Josep 
Roca núm. 5, a l’habitatge conegut com Cal Forner de Peramola (Expedient núm. 
22/2014). 
 
Atès l’informe tècnic de data 10 de juny 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 de data 11 de juny 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. Mercè Rauscher Comelles llicència d’obres per a la 
Pintar la façana, a l’immoble de referència cadastral 6777917CG5567N0001TH, ubicat 
la Plaça Josep Roca núm. 5, a l’habitatge conegut com Cal Forner de Peramola, 
segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 22/2014). 
 
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.   
 
- 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 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 dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
10.- ASSOCIACIÓ CULTURAL I FESTIVA JOVENT DE PERAMO LA - ACTIVITAT DE 
TIR AL PLAT PER LA FESTA MAJOR.  
 
Vista la petició formulada per la Sra. Anna Bonet Pelàez en representació de 
l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola, per poder realitzar una activitat de 
“Tir al plat”, el dia 24 d’agost de 2014, de les 16:00 a les 19:30 hores aproximadament, 



amb motiu de la Festa Major de Peramola, en el terreny ubicat a la parcel·la 30 del 
polígon 501 d’aquest terme municipal. 
 
Vist el Reglament d’Armes (RD 137/1993, de 29 de gener, modificat per RD 976/2011, 
de 8 de juliol).  
 
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer .- Autoritzar a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola a realitzar 
una activitat de “Tir al plat”, el dia 24 d’agost de 2014, de les 16:00 a les 19:30 hores 
aproximadament, amb motiu de la Festa Major de Peramola, en el terreny ubicat a la 
parcel·la 30 del polígon 501 d’aquest terme municipal. 
 
Segon .- Condicionar  l’activitat al compliment dels següents requisits: 
 

- Autorització de la Intervenció d’Armes i Explosius de la Guardia Civil 
corresponent a aquesta localitat. 
- Autorització del propietari del terreny. 
- Autoritzacions de l’Administració General de l’Estat o Comunitat Autònoma, 
que s’escaiguin. 
- Es prendran les mesures adequades per no efectuar abocaments al medi. 
- Obligació de deixar els llocs utilitzats en les mateixes condicions naturals 
en què els van trobar. 
- Es donarà compliment al Reglament d’Armes (RD 137/1993, de 29 de 
gener, modificat per RD 976/2011, de 8 de juliol). 

 
Tercer .- Posar a disposició  de l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola el 
terreny ubicat a la parcel·la 30 del polígon 501 d’aquest terme municipal per tal de dur 
a terme l’activitat autoritzada a l’acord primer. 
 
Quart .- Notificar  aquest acord a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola, 
als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
 
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 22 a 29 de l’any 
2014 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 22/2014, de data 13 de maig de 2014, de declaració 
d’admissió a tràmit de reclamació de responsabilitat patrimonial, exp. 1/2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 23/2014, de data 14 de maig de 2014, d’aprovació 
d’expedient de contractació, aprovació de plecs de clàusules i obertura de la 
licitació, expedient CSUB-1/2014-NSP.  

- Decret de l’Alcaldia núm. 24/2014, de data 29 de maig de 2014, d’autorització 
d’ocupació de la via pública amb la instal·lació d’una terrassa, expedient 
20/2014. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 25/2014, de data 4 de juny de 2014, d’aprovació de la 
relació classificada de les ofertes presentades en l’expedient CSUB-1/2014-
NSP. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 26/2014, de data 5 de juny de 2014, d’assabentat 
d’activitat ramadera, expedient 11/2014 – CAL ROSILL SCP. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 27/2014, de data 5 de juny de 2014, d’assabentat 
d’activitat ramadera, expedient 17/2014 – CAL PONT. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 28/2014, de data 5 de juny de 2014, d’assabentat 
d’activitat d’Estació base de telefonia mòbil, expedient 12/2014 – ORANGE 
ESPAGNE, S.A.U. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 29/2014, de data 11 de juny de 2014, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 16 de juny de 2014. 

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

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

CORREUS TIQUETS 81,14 € 
ENDESA ENERGIA, S.A. FACTURES 3.603,63 € 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. FACTURES 214,90 € 
TASHIA, S.L. 141950- ÀCID DESINCRUSTANT 241,72 € 
RAQUEL CODINA MIQUELA MONITORATGE MENJADOR MAIG 338,80 € 
E.S. OLIANA - BARS CAMPI GASOLINA 67,20 € 
TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ 

1402706 MATERIALS 
184,31 € 

GESTIÓN Y FORMACIÓN 
HOSTELERIA, S.L. 

GESTORIA ABRIL I MAIG 
174,58 € 

CARLES ESPUÑES I CASAS MEMÒRIA AJUTS FORESTALS 242,00 € 
AUTO REPARACIONS JORDI REPARACIÓ RODA DÚMPER         9,08 €  
SERVEI ANÀLISI EL PLÀ, S.L.U. ANÀLISI AIGUA POTABLE 222,61 € 
REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L. FOTOCÒPIES 109,14 € 
ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI 
OFICIAL I DE PUBLICACIONS 

PUBLICACIÓ DOS ANUNCIS DOGC 
400,00 € 

HORTICULTURA BELLMUNT, S.L. FLORS 96,80 € 
RIBALTA I FILLS, S.A. MATERIALS 165,53 € 
ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA ABRIL 239,75 € 
MONTSE BACH VILARDELL KM CURS LLEIDA 8/05 54,00 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL MAIG 30,00 € 

TOTAL  = 6.475,19 € 

 
 
13.- 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 31.832,74 €. 
- Que va anar a la Diputació amb l’estudi econòmic que tenim fet per 

l’arranjament de la Palanca, per veure si podien ajudar-nos per treure una mica 
el perill, i que li va dir el President que s’ho  estudiarien els serveis tècnics per 
veure si podien fer el projecte, i donar alguna subvenció per les obres. 

- Que proposa el dia 21 de juny per obrir les piscines i el dia 7 de setembre per 
tancar-les. I, que de socorristes hi haurà la Cristina i el David. A banda, diu que 
les quotes proposa que quedin com l’any passat. 

- Que la Cristina Ortonobes li ha demanat per fer un curs de natació a les 
piscines. 

- Que la Raquel de Cal Molleví i una noia d’Oliana li han demanat per fer unes 
colònies d’anglès per a nens, que duraran dos mesos, i que per dur a terme 
aquesta activitat necessitaran l’Esplai. 

- Que van estar treballant al terreny del Sr. Roca, i que han fet la portada d’aigües 
nova i al mateix fer han posat un tub nou. I en relació al desaigües d’aigües 
fecals s’ha trobat, i s’ha arranjat. 

- Que han portat una carta, al registre d’entrada de l’Ajuntament, de gent que es 
queixa de què s’ha tret l’aigua del Torrent. 

- Que avui ha vingut la inspectora de l’ACA per tres temes: 
1.Que volen fer un pressupost per un programa per neteja de lleres, i s’ha 
mirat per netejar la Bassa de les Sargues, i de les Sargues fins a la 
Carretera de Tragó, desprès també s’ha mirat del Pont de l’Eixiu a fins a la 
Font del Cané. 
2. Que han anat al pou que tenien legalitzat el Gracio i ell, el qual s’havia 
donat de baixa, i que ha tirat fotos conforme no hi havia ni bomba ni res. 
3. Que ha anat a la Font del Cané a veure si ja havien posat el comptador, i 
que ha vist el ciment aquell que van posar allà a la llera, i el munt de terra 
que han deixat allà, diu que la inspectora ha dit que allò no es podia fer i 
menys sense demanar permís. Afegeix que de moment la inspectora no ha 
fet res, però que s’haurà de parlar amb el Miquel d’aquest tema. 

- Que la bàscula nova ja funciona. 
- Que la bàscula que està en terreny del Sr. Roca s’ha de treure, i que potser 

seria convenient de posar-hi un cartell de què està en venda. 
- Que l’obra de la baixada del poliesportiu ja s’està acabant, i que només hi falta 

les escales. 
 
 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i li pregunta a l’Alcalde a veure quina 
posició té l’Ajuntament que què n’opina de l’escrit, ja que aquí hi posa que és per la 
desviació de l’aigua, i, a més li pregunta que quina concessió té l’Ajuntament, ja que 
de la Font de Cristo hi ha una concessió per l’Ajuntament no sap de quants metres 
cúbics i una per la Comunitat de Regants de 5.000 m³/hectàrea.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ell hi va anar amb el Miquel quan ja ho havien fet, i 
que la concessió que és tingui no hi té res a veure ja que en tema d’aigua la llei diu 



que primer són les persones i les granges, encara que hi hagi concessió pel reg, 
afegeix  que ell pensa que pot existir tot, i que a la gent se’ls hi ha d’explicar que hi 
haurà vuit dies a l’any que es necessita l’aigua.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que si pels jardins també és 
prioritari. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que amb l’aigua del dipòsit 
municipal també es reguen jardins i horts. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que si es volia fer 
una actuació allà s’havia d’haver dit abans de fer-ho, ja que es va arrancar un ciment 
que havia posat l’Ajuntament.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que van trucar al matí però 
que ell no va contestar. L’Alcalde li respon que també podien trucar el dia abans, o 
quan fos i parlar-ne.  
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i diu que només es parla d’això d’aquí quan de la 
Bassa del seu germà cap avall només hi baixa que porqueria.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que l’escrit ha arribat avui, i que se l’ha llegit molt per alt 
i que ja se’l miraran. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i  ja que es 
queixen en l’escrit que no baixa aigua pel torrent, pregunta que si d’aigua pel torrent 
més o menys no baixa la mateixa que els 5 anys enrere. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que 
l’aigua del torrent tampoc la trauran mai tota. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta que la llei diu que s’ha de deixar un cabdal 
ecològic. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que si el tema de la 
modificació del POUM desprès de la informació pública ha de tornar a passar pel Ple, i 
que si passarà el proper Ple. La secretària Sra. Solsona li respon que de moment s’ha 
posat a informació pública i que s’ha sol·licitat a Urbanisme els informes sectorials, 
afegeix que un cop hagi passat el termini d’informació pública i que Urbanisme ens 
enviï els informes sectorials rebuts, o ens digui que no són necessaris i que podem 
continuar l’expedient, llavors s’ha de passar pel Ple l’aprovació provisional.   
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que a la bàscula nova s’hauria de ficar una 
mica de teuladeta, ja que quan plou queda el paper moll. Afegeix que també s’haurien 
de fer soldar al ferrer les reixetes, ja que si no se les poden emportar.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:45 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 


