
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 30 DE 
SETEMBRE DE 2014 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2014 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de setembre de 2014 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:35 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 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
Els regidors Sr. Joan Puig Lopez i  Sr. José Roca Sala s’incorporen a la sessió a 
l’acabar el punt de l’ordre del dia següent: “4.- GEOSILVA PROJECTES, S.L. - 
DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – SUBMINISTRAMENT “ORDENACIÓ DELS USOS 
PÚBLICS I DIFUSIÓ DELS VALORS NATURALS DE L'ESPAI NATURAL PROTEGIT 
DE LA SERRA D’AUBENÇ I ROC DE COGUL”. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE 
EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 



4.- GEOSILVA PROJECTES, S.L. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – SUBMINISTRAMENT 
“ORDENACIÓ DELS USOS PÚBLICS I DIFUSIÓ DELS VALORS NATURALS DE L'ESPAI 
NATURAL PROTEGIT DE LA SERRA D’AUBENÇ I ROC DE COGUL”. 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2013. 
6.- INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2014.  
7.- PROPOSTA DE COL·LOCACIÓ DURANT EL 2014 D’UN COMPTADOR EN LA 
INTERCONNEXIÓ DE LA TUBERIA D’AIGUA DE BOCA QUE HI HA ENTRE ELS 
MUNICIPIS DE PERAMOLA I BASSELLA SEGONS EL PRESSUPOST ADJUNT. 
8.- ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE LA FEDERACIÓ 
NACIONAL D’ASSOCIACIONS I MUNICIPIS AMB CENTRALS I EMBASSAMENTS I LA 
DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE. 
9.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

9.1.- EXP. 16/2014: FINCA CASES, SCP. GRANJA CAL PEREBOIX, POLÍGON 503 
PARCEL·LA 18- TRAGÓ DE PERAMOLA.  
9.2.- EXP. 29/2014:SR. JOSEP ESTEVE GUÀRDIA. MASIA DEL FORNER, POLÍGON 7 
PARCEL·LA 114. PERAMOLA. 
9.3.- EXP. 30/2014: SRA. MARIA LLUÏSA ARGERICH PELLICER. CM PONT DE L’EIXIU, 
6 - PERAMOLA. 
9.4.- EXP. 31/2014: SR. MANUEL PEREIRO TRABAZO. CAL MANEL, CM CAPELLA, 4  - 
PERAMOLA. 
9.5.- EXP. 32/2014: SRA. MONTSERRAT ORRIT PELLICER. BARRI DEL ROSER, 12 – 
PERAMOLA. 
9.6.- EXP. 33/2014: TROUTFACTORY, SL – POLÍGON 4 PARCEL·LA 40 - 
PISCIFACTORIA CARRETERA DE PERAMOLA. 
9.7.- EXP. 34/2014: SRA. MARIA DOLORS JUNYENT ARMENGOL/SR. FRANCESC 
GUALDO PORREDON. CARRER CAPELLA, 10-12 – PERAMOLA. 
9.8.- EXP. 35/2014: SRA. ISABEL FABREGAT APARICIO. CARRER NOU, 11 – 
PERAMOLA. 
9.9.- EXP. 36/2014: SR. JUAN MARSOL CAMPABADAL. CARRER NOU, 11 – CAL 
MATEU– PERAMOLA. 

10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
11.- FACTURES I PAGAMENTS. 
12.- INFORMES D’ALCALDIA. 
13.- 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 1 de 
setembre de 2014. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 30 de setembre 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 28 de juliol de 2014 (núm. 8/2014). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- MOCIÓ DE SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA 
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014. 
 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el 
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats 
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions 
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb 
la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les 
constitucions catalanes i les institucions pròpies.  
 
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el 
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va 
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una 
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior 
assassinat del president Companys. 
 
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que 
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts 
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per 
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La 
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble 
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud 
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la 
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del 
país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 
2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància 
i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha 
estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, 
han exercit de pressió constant per garantir el procés. 
 



Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a 
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo 
per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial 
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta 
al Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans 
i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi 
poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, 
per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter 
català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals. 
 
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i 
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una 
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el 
combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni 
excepcions, contra la corrupció. 
 
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, 
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. 
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de 
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  
 
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les 
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació 
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. 
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara 
legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la 
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta 
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans 
de forma reiterada.  
 
Sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres presents, s’ACORDA: 
 
Primer. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, 
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets 
democràtics. 
 
Segon. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització 
de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la Llei 10/2014, del 26 de 
setembre de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada pel 
Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels 
seus representants. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al 
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i 



als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 
i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al 
president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari 
general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del 
Consell de la UE i al president de la Comissió Europea. 
 
 
4.- GEOSILVA PROJECTES, S.L. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA – 
SUBMINISTRAMENT “ORDENACIÓ DELS USOS PÚBLICS I DIFUSIÓ DELS 
VALORS NATURALS DE L'ESPAI NATURAL PROTEGIT DE LA SERRA 
D’AUBENÇ I ROC DE COGUL”. 
 
Vist l’expedient format per a la devolució de la fiança constituïda per l’empresa 
GEOSILVA PROJECTES, S.L., per respondre del subministrament “ORDENACIÓ 
DELS USOS PÚBLICS I DIFUSIÓ DELS VALORS NATURALS DE L'ESPAI NATURAL 
PROTEGIT DE LA SERRA D’AUBENÇ I ROC DE COGUL”. 
 
Donat que es pot procedir a la devolució i cancel·lació de les garanties aportades pel 
contractista a l’Administració contractant per a realitzar dita obra.  
 
L’alcalde proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Procedir a la devolució de la fiança de mil cent setanta-quatre euros amb 
vuitanta-quatre cèntims (1.174,84 €), constituïda per l’empresa  GEOSILVA 
PROJECTES, S.L., per respondre del subministrament “ORDENACIÓ DELS USOS 
PÚBLICS I DIFUSIÓ DELS VALORS NATURALS DE L'ESPAI NATURAL PROTEGIT 
DE LA SERRA D’AUBENÇ I ROC DE COGUL”,  prestat mitjançant aval per l’entitat 
Caixabank, S.A., constituït el dia 23 de setembre de 2013, i inscrit al Registre Especial 
d’Avals amb el número 9340.03.1767258-61.   
 
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’incorporen a la sessió els regidors Sr. Joan Puig Lopez i  Sr. José 
Roca Sala. 
 
 
5.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2013. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen en 
data 16 de juliol de 2014. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 149 de 5 d’agost de 2014, pel període reglamentari, no se’n varen 
formular reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 



S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració 
local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Peramola, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2013, integrats pels següents estats bàsics: 
 
BALANÇ DE SITUACIÓ: 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material ............................................................................           294,21 € 
Immobilitzat immaterial .......................................................................                0,00 € 
Inversió en infraestructura i béns d’us general  .................................. 1.878.173,56 € 
Existències ............................................................................................             0,00 €       
Deutors .................................................................................................   200.205,81 € 
Tresoreria .............................................................................................       3.160,59 € 
Inversions financeres temporals.............................................................            0,00 €     
Ajustos per periodificació.......................................................................             0,00 € 
 
TOTAL ACTIU ....................................................................................  2.081.834,17 € 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves ..............................................................................   528.680,03 € 
Resultats d’exercicis anteriors.............................................................. 1.269.574,84 € 
Provisions .............................................................................................              0,00 €      
Deutes a llarg termini ...........................................................................      56.786,29 € 
Deutes a curt termini ............................................................................      74.838,24 € 
Ajustos per  periodificació ....................................................................               0,00 €      
Estalvi de l’exercici ...............................................................................    151.954,77 € 
 
TOTAL PASSIU ..................................................................................   2.081.834,17 € 
 
COMPTE DE RESULTATS: 
 
Vendes i ingressos ................................................................................   397.334,67 €      
Despeses explotació .............................................................................   245.379,90 € 
              
Resultats de l’exercici ...........................................................................    151.954,77 €     
 
ESTAT DE DESPESES EXERCICI EN CURS: 
 
Pressupost inicial de despeses:........................... 358.693,45 € 
Modificacions de despeses:................................... 56.786,29 € 
Pressupost definitiu de despeses:.......................  415.479,74 € 
Obligacions reconegudes:...................................  274.194,82 € 
Despeses pagades:.............................................. 230.288,08 € 
Obligacions pendents de pagament: ....................  43.906,74 € 
 



 
ESTAT DE DESPESES D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Obligacions reconegudes netes ........................................................... 253.444,09 €     
Pagaments ordenats .............................................................................   27.435,67 € 
Obligacions pendents d’ordenar el pagament ...................................... 226.008,42 € 
Pagaments realitzats .............................................................................   27.435,67 € 
 
ESTAT  D’INGRESSOS EXERCICI EN CURS: 
 
Pressupost inicial d’ingressos: .............................   358.693,45 € 
Modificacions d’ingressos: ...................................     56.786,29 € 
Pressupost definitiu d’ingressos:..........................    415.479,74 € 
Drets reconeguts:.................................................    403.929,05 € 
Recaptació neta: ..................................................   300.071,28 € 
Drets pendents de cobrament:............................... 103.857,77 € 
 
ESTAT D’INGRESSOS D’EXERCICIS TANCATS: 
 
Drets reconeguts.................................................................................  248.866,72 €           
Drets anul·lats ....................................................................................         120,53 €        
Drets reconeguts nets ......................................................................... 248.746,19 €          
Drets de recaptació ............................................................................  152.579,88 €      
Baixes per insolvència i altres ...........................................................              0,00 €          
Total de liquidacions cancel·lades ........................................................          0,00 €        
Drets reconeguts pendents nets ..........................................................  96.166,31 €    
 
RESULTAT PRESSUPOSTARI: 
 
Drets reconeguts nets.....................................................................  403.929,05 € 
Obligacions reconegudes netes .....................................................  274.194,82 € 
Resultat pressupostari ..................................................................... 129.734,23 € 
Ajustaments positius: .......................................................................   56.786,29 € 
Ajustaments negatius:.......................................................................            0,00 € 
Despeses finançades amb romanent de tresoreria..........................            0,00 € 
Resultat  pressupostari ajustat ....................................................        72.947,94 € 
 
ESTAT TRESORERIA: 
 
1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris .................    468.393,91  € 
2.- Existències finals .........................................................................        3.160,59 € 
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris ................    461.474,64€ 
4.- Existències inicials .......................................................................     10.079,86 € 
 
ESTAT ROMANENT DE TRESORERIA: 
 
1. (+) FONS LÍQUIDS TRESORERIA FINAL EXERCICI  3.160,59 €
2. (+) DEUTORS PENDENT COBR. FINAL EXER.  207.060,97 €
    (+) Press. ingrés exer. Corrent 103.857,77 € 
    (+) Press. ingrés exer. Tancats 96.166,31 € 
    (+) D´altres operacions no pressupostàries 7.036,89 € 
    (-) Cobraments realitzats pendents 
         d’aplicació definitiva 

0 € 

3. (-) CREDIT. PENDENT PAG. FINAL EXER.  74.040,64 € 



    (+) Press. desp. exer. Corrent 43.906,74 € 
    (+) Press. desp. exer. Tancats 27.435,67 € 
    (+) D'altres operacions no pressupostàries 3.495,83 € 
    (-) Pagaments realitzats pendents d’aplic. definitiva 797,60 € 
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)  136.180,92 €
II. Saldos de dubtós cobrament  7.652,76 €
III. Excés de finançament afectat  56.786,29 €
IV.ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III) 71.741,87 €
 
Segon.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2013, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
6.- INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON 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 2on 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 2on trimestre de 2014: 
 

  Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini 
legal 

80 16.130 32,33%

Resta de pagaments  20 33.758 67,67%
Pagaments totals durant el trimestre 100 49.887 100,00%
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el 
termini legal a la data de tancament del trimestre natural 

5 184 

 
Del seu contingut els regidors presents en queden assabentats. 
 
 
7.- PROPOSTA DE COL·LOCACIÓ DURANT EL 2014 D’UN COMPTADOR EN LA 
INTERCONNEXIÓ DE LA TUBERIA D’AIGUA DE BOCA QUE HI HA ENTRE ELS 
MUNICIPIS DE PERAMOLA I BASSELLA SEGONS EL PRESSUPOST ADJUNT. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès llegeix literalment l’escrit presentat pel grup municipal del PSC, 
en data 12 d’agost de 2014 (R.E. núm. 222), següent:  



 
 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta, i demana la paraula el Sr. Francesc 
Lopez Bach i comenta que com ja diu en l’escrit presentat  aquesta proposta es per tal 



de tenir un major control de l’aigua de boca del municipi, per tal de controlar la gestió 
d’un recurs que és primordial pel municipi, i així es veuria si hi ha pèrdues d’aigua, si hi 
ha comptadors que no funcionen, i ho considera una inversió de futur. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès opina que ell no està d’acord en posar aquest comptador, i 
afegeix que allà hi ha un cadenat i que des de que ell és Alcalde només s’ha 
traspassat aigua a Bassella en tres ocasions, i que sempre l’han pagat. A banda, 
l’Alcalde Sr. Pallarès diu que pel que fa a l’altre tema de controlar tant l’aigua que a dia 
d’avui  només hi ha quatre persones que reguen l’hort, i que la major part és amb gota 
a gota. A més, l’Alcalde Sr. Pallarès diu que no entén tantes ganes de fiscalitzar la 
gent, quan tothom té aigua.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i exposa que ell diu tenir un control, i 
que ell no diu fiscalitzar la gent sinó controlar l’aigua que es gasta al municipi, i que 
desprès l’Ajuntament decideixi el que vol fer.  
 
L’Alcalde, a més, diu que el problema és qui ho controlaria això. El Sr. Francesc Lopez 
Bach diu que l’Ajuntament. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i opina que si aquest comptador funciona només quan 
es necessita aigua, podria ser que durant un any no funcionés, i que quan es vulgues 
fer funcionar estigués encallat, i que aquesta inversió no servís per res.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que això no es justificació per no 
fer-ho, i que si s’hi posen traves a aquesta proposta que ell veu molt lògica i de futur 
per algun motiu serà. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que el motiu és que si ell fa vuit anys 
que està aquí a l’Ajuntament només hi ha passat aigua tres vegades per allà, i que les 
tres vegades s’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Bassella. Reprèn la paraula 
el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que ell no està discutint això, que ell només diu que si 
n’hi ha passat tres vegades doncs que s’hauria de saber l’aigua que ha passat per allà 
aquestes tres vegades. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que si l’Ajuntament té pèrdues per varis motius pel 
tema de l’aigua, que bé s’ha de saber on hi ha les pèrdues de l’aigua, i comenta que 
s’està parlant d’un tema de control d’aigua, no de fiscalitzar.  
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que ell hi veu una despesa inútil de posar el 
comptador allà, i que ell creu que el dèficit que tenim de l’aigua aquí a Peramola no ve 
de Bassella. 
 
Acte seguit es procedeix a la votació. El Ple per 5 vots en contra i 2 a favor, del Sr. 
Francesc Lopez Bach i del Sr. Roca, desestima la proposta presentada pel grup 
municipal del PSC, en data 12 d’agost de 2014 (R.E. núm. 222) per tal de col·locar 
durant el 2014 un comptador en la interconnexió de la canonada d’aigua de boca que 
hi ha entre els municipis de Peramola i Bassella. 
 
 
8.- ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT ENTRE LA FEDERACIÓ 
NACIONAL D’ASSOCIACIONS I MUNICIPIS AMB CENTRALS I EMBASSAMENTS I 



LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE. 
 
Vist l'ofici del President de la Federació Nacional d'Associacions i municipis amb 
centrals hidroelèctriques i embassaments, mitjançant el qual es comunica a aquest 
Ajuntament la signatura, el dia 10 de juliol de 2014, del conveni de col·laboració entre 
la Direcció General del Cadastre i la pròpia Federació, que actua en representació i 
defensa dels municipis que la integren, en els termes municipals dels quals se situen 
centrals de producció hidroelèctrica, embassaments i altres instal·lacions 
energètiques, similars de les relacionades en l'article 23 del RD 417/2006, pel que 
concerneix tota la problemàtica derivada de l'existència de tals béns o a la seva futura 
implantació, en l'àmbit tributari i especialment de l'Impost sobre béns Immobles (IBI), i 
atès que aquest Ajuntament està afectat per aquest tipus de béns especials, per 
unanimitat S'ACORDA: 
 
Primer.- Adherir-se en tots els seus termes al conveni de col·laboració subscrit entre 
la Direcció general del Cadastre i la Federació Nacional d'Associacions i municipis 
amb centrals hidroelèctriques i embassaments, a Madrid, el 10 de juliol de 2014. 
 
Segon.- Delegar formalment en la Federació la representació en quants tràmits 
corresponguin a aquest Ajuntament en relació amb els treballs cadastrals dels béns 
immobles d'aquest municipi a que es refereix el conveni, i així es concreti entre la 
Federació i aquest Ajuntament, a través de la seva Assessoria Jurídica. 
 
Tercer.- Traslladar còpia certificada d'aquest acord íntegre al Consell Territorial de la 
Propietat immobiliària d'aquesta província, posant-ho en  el seu coneixement, i que al 
seu torn serveixi de sol·licitud d'informe d'aquest Consell, com preveu el conveni, i 
interessant una ràpida contestació favorable a aquest Ajuntament, o seguint el 
conveni, comunicat a la pròpia Federació. 
 
Quart.- Traslladar també copia certificada íntegra d'aquest acord a la Direcció general 
del Cadastre en compliment també del conveni, amb la finalitat d'iniciar al més aviat 
possible qualsevol dels tràmits de col·laboració previstos. 
 
 
9.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
9.1.- EXP. 16/2014: FINCA CASES, SCP. GRANJA CAL PEREBOIX, POLÍGON 503 
PARCEL·LA 18- TRAGÓ DE PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Cases actuant com a representant de la 
societat FINCA CASES, SCP, de data 22 d’abril de 2014 (R.E. núm. 106 de data 
24/04/2014), per a les obres de Construcció d’una zona d’acumulació d’adob orgànic i 
sitges per a farratge per a l’explotació agrícola ramadera de Cal Pereboix, ubicada a la 
parcel·la 18 del polígon 503 de Peramola (Expedient núm. 16/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 13 de maig 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, 14 de maig de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a la societat FINCA CASES, SCP llicència d’obres per a la 
Construcció d’una zona d’acumulació d’adob orgànic i sitges per a farratge per a 
l’explotació agrícola ramadera de Cal Pereboix, ubicada a la parcel·la 18 del polígon 
503 de Peramola (Expedient núm. 16/2014), d’acord amb el projecte bàsic i 
d’execució, signat per l’Enginyer Tècnic Agrícola (col·legiat núm. 2020 CAT), Enginyer 
Agrònom Sr. Ignasi Estany i Serra, 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 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 427,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     21.350,00 € 
              2% 

        427,00 € 

 
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. 
 
 
9.2.- EXP. 29/2014:SR. JOSEP ESTEVE GUÀRDIA. MASIA DEL FORNER, 
POLÍGON 7 PARCEL·LA 114. PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Esteve Guàrdia, de data 3 de juliol de 2014 
(R.E. núm. 197 de data 22/07/2014), per a les obres de Pavimentació i tancat amb 
reixat metàl·lic d’espai adjacent a cobert agrícola, a la Masia del Forner, ubicada a la 
parcel·la 114 del polígon 7 de Peramola, de referència cadastral 
25206A007001140000TQ (Expedient núm. 29/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 12 d’agost 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, 20 d’agost de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Josep Esteve Guàrdia llicència d’obres per a la 
Pavimentació i tancat amb reixat metàl·lic d’espai adjacent a cobert agrícola, a la 
Masia del Forner, ubicada a la parcel·la 114 del polígon 7 de Peramola, de referència 
cadastral 25206A007001140000TQ (Expedient núm. 29/2014), d’acord amb la 
memòria valorada signada per l’arquitecte tècnic, Sr. Lluís Ribes Masana, de data juliol 
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 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 44,20 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.210,00 € 
              2% 
        44,20 € 

 
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. 
 
 
9.3.- EXP. 30/2014: SRA. MARIA LLUÏSA ARGERICH PELLICER. CM PONT DE 



L’EIXIU, 6 - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Lluïsa Argerich Pellicer, de data 23 de 
juliol de 2014 (R.E. núm. 199 de data 23/07/2014), per a les obres de Formació de 
garatge, a l’immoble ubicat al CM Pont de l’Eixiu, 6, de referència cadastral 
6777103CG5567N0001SH (Expedient núm. 30/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 12 d’agost 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, 20 d’agost de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a la Sra. Maria Lluïsa Argerich Pellicer llicència d’obres per a la 
Formació de garatge, a l’immoble ubicat al CM Pont de l’Eixiu, 6, de referència 
cadastral 6777103CG5567N0001SH, segons instància i pressupost presentats 
(Expedient núm. 30/2014). 
 
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. 
 
- 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 60,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     3.000,00 € 
              2% 
        60,00 € 

 
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. 
 
 
9.4.- EXP. 31/2014: SR. MANUEL PEREIRO TRABAZO. CAL MANEL, CM 
CAPELLA, 4  - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Manuel Pereiro Trabazo de data 30 de juliol de 
2014 (R.E. núm. 210 de data 30/07/2014), per a les obres de Substitució teules 
coberta inclinada i reparació paret, a l’immoble conegut com Cal Manel ubicat al CM 
Capella, 4, de referència cadastral 6880901CG5568S0001KK (Expedient núm. 
31/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 12 d’agost 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, 20 d’agost de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Manuel Pereiro Trabazo llicència d’obres per a la 
Substitució teules coberta inclinada i reparació paret, a l’immoble conegut com Cal 
Manel ubicat al CM Capella, 4, de referència cadastral 6880901CG5568S0001KK, 
segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 31/2014). 



 
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. 
 
- 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 

        650,00 € 
              2% 
        13,00 € 

20,00 € 

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  



 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
9.5.- EXP. 32/2014: SRA. MONTSERRAT ORRIT PELLICER. BARRI DEL ROSER, 
12 – PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Montserrat Orrit Pellicer de data 24 de juliol de 
2014 (R.E. núm. 215 de data 5/08/2014), per a les obres de Reforma cambra sanitària, 
a l’immoble ubicat al Barri del Roser, 12, de referència cadastral 
7181406CG5578S0001WX (Expedient núm. 32/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 14 d’agost 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, 20 d’agost de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a la Sra. Montserrat Orrit Pellicer llicència d’obres per a la 
Reforma cambra sanitària, a l’immoble ubicat al Barri del Roser, 12, de referència 
cadastral 7181406CG5578S0001WX, de Peramola, segons instància i pressupost 
presentats (Expedient núm. 32/2014). 
 
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. 
 
- 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 50,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.500,00 € 
              2% 
        50,00 € 

 
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. 
 
 
9.6.- EXP. 33/2014: TROUTFACTORY, SL – POLÍGON 4 PARCEL·LA 40 - 
PISCIFACTORIA CARRETERA DE PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Vasileios Soilemetzidis, en nom i representació de 
la societat TROUTFACTORY,S.L., de data 11 d’agost de 2014 (R.E. núm. 221 de data 
12/08/2014), per a les obres de Reforma de planta de transformació en la Piscifactoria 
ubicada a Carretera de Peramola, al polígon 4 parcel·la 40 (Expedient núm. 33/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 9 de setembre 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, 10 de setembre de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 



 
Primer.- ATORGAR a la societat TROUTFACTORY,S.L. llicència d’obres per a la 
Reforma de planta de transformació en la Piscifactoria ubicada a Carretera de 
Peramola, al polígon 4 parcel·la 40 (Expedient núm. 33/2014), d’acord amb el projecte 
executiu signat per l’enginyer agrònom Sr. Oscar Trindade Roca (col·legiat 831 – 
COEAC), de data agost de 2014, visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de 
Catalunya amb el número E1400632, Exp.: 201400562, de data 11/08/2014. 
 
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. 
 
- 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 670,21 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 

   33.510,67 € 
              2% 



Quota de l’impost 670,21€ 

 
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. 
 
 
9.7.- EXP. 34/2014: SRA. MARIA DOLORS JUNYENT ARMENGOL/SR. FRANCESC 
GUALDO PORREDON. CARRER CAPELLA, 10-12 – PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Dolors Junyent Armengol i pel Sr. 
Francesc Gualdo Porredon de data 13 d’agost de 2014 (R.E. núm. 225 de data 
13/08/2014), per a les obres de Construcció d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres, a 
l’immoble ubicat al CM Capella, 10-12 de Peramola, de referències cadastrals 
6880904CG5568S0001XK  i 6880905CG5568S0001IK  (Expedient núm. 34/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 9 de setembre 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, 17 de setembre de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a la Sra. Maria Dolors Junyent Armengol i al Sr. Francesc Gualdo 
Porredon llicència d’obres per a la Construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres, a l’immoble ubicat al CM Capella, 10-12 de Peramola, de referències 
cadastrals 6880904CG5568S0001XK  i 6880905CG5568S0001IK  (Expedient núm. 
34/2014), d’acord amb el projecte bàsic i d’execució, signat per l’arquitecte Sr. Josep 
Coma i Solé, de data juny de 2014, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb 
el núm. 2014500557 de data 12/08/2014. 
 
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. 
 
- 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 2.117,43 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

  105.871,71 € 
              2% 

        2.117,43 € 

 
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. 
 
 
9.8.- EXP. 35/2014: SRA. ISABEL FABREGAT APARICIO. CARRER NOU, 11 – 
PERAMOLA. 
 



Vista la instància presentada per la Sra. Isabel Fabregat Aparicio de data 20 d’agost 
de 2014 (R.E. núm. 229 de data 20/08/2014), per a les obres d’Enrajolat rebedor i 
cambra sanitària , a l’immoble ubicat al Carrer Nou, 11 de Peramola, de referència 
cadastral 6778924CG5567N0001MH (Expedient núm. 35/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 9 de setembre 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, 17 de setembre de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a la Sra. Isabel Fabregat Aparicio llicència d’obres per a 
l’Enrajolat rebedor i cambra sanitària , a l’immoble ubicat al Carrer Nou, 11 de 
Peramola, de referència cadastral 6778924CG5567N0001MH, segons instància i 
pressupost presentats (Expedient núm. 35/2014). 
 
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. 
 



- 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 43,20 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.160,00 € 
              2% 
        43,20 € 

 
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. 
 
 
9.9.- EXP. 36/2014: SR. JUAN MARSOL CAMPABADAL. CARRER NOU, 19 – CAL 
MATEU– PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Juan Marsol Campabadal de data 4 de setembre 
de 2014 (R.E. núm. 237 de data 4/09/2014), per a les obres de Reformes i reparacions 
en habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Nou, 19 de Peramola, de referència 
cadastral 6778920CG5567N0001PH (Expedient núm. 36/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 9 de setembre 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, 17 de setembre de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Juan Marsol Campabadal llicència d’obres per a les 
Reformes i reparacions en habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Nou, 19 de 
Peramola, de referència cadastral 6778920CG5567N0001PH, segons instància i 
pressupost presentats (Expedient núm. 36/2014). 
 
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. 
 
- 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 225,92 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   11.295,90 € 
              2% 

        225,92 € 

 
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. 
 
 
10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 38 a 42 de l’any 
2014 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 38/2014, de data 10 de setembre de 2014, de 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per Tecnologia eficient 
enllumenat públic. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 39/2014, de data 15 de setembre de 2014, d’aprovació 
de factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 40/2014, de data 17 de setembre de 2014, de 
desestimació de reclamació de Responsabilitat Patrimonial, exp. 1/2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 41/2014, de data 17 de setembre de 2014, per tal 
d’incloure en l’ordre del dia del proper ple l’aprovació, si escau, del Compte 
General de l’exercici 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 42/2014, de data 24 de setembre de 2014, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 30 de setembre de 2014. 

 
 
11.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès en relació a la factura de “Reparació paviment de la pista 
poliesportiva” comenta que es proposa d’aprovar-la per tal de justificar la subvenció 
abans del proper 15 d’octubre, tot i que hi ha algun defecte al paviment reparat que es 
farà repassar. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i anuncia el seu vot en el sentit de què 
votarà en contra de la factura del Poliesportiu,  donat que ja s’ha aixecat una part del 
paviment reparat, i, que si no està arranjat abans del dia 14 que no aprova la factura.  
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que l’obra està en garantia, i que tot i que s’aprovi la 
factura no es pagarà fins que el contractista respongui de les deficiències de l’obra. 
 
Acte seguit, examinats s’aproven, per unanimitat, els pagaments i les factures 
següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

CORREUS Tiquets setembre 21,38 €
ENDESA ENERGIA, S.A. Factures setembre 527,01 €
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. Factures setembre 206,04 €
TASHIA, S.L. 143782 452,37 €
MANEL CECÍLIA AVERÓS Serveis arquitecte 3r trimestre 1.633,50 €



ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I 
DE PUBLICACIONS 

Publicació edicte  200,00 €

CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ Equip cloració i telecomandament 25.369,48 €

GESTIÓN Y FORMACIÓN HOSTELERIA, S.L. Serveis gestoria agost         87,29 € 
COMUNITAT DE REGANTS PERAMOLA-
BASSELLA 

Derrama 25€/ha parcel·les 
concentració 

184,37 €

SEGURETAT SM ALCARRAS, S.L. Revisió extintors 463,45 €

REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L. Còpies 188,22 €
FUSTERIA ESTEVE GRUP ESTEVE ESCOLÀ fra 58/14, 59/14 4.195,07 €

JOAN PALLARÈS OLIVA Mòbil setembre 30,00 €

TOTAL 33.558,18 €

 
Acte seguit, examinada s’aprova, per 6 vots a favor i 1 en contra del Sr. Francesc 
Lopez Bach, el pagament i la factura següent: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

RIBALTA I FILLS, S.A. 1022 - Reparació paviment pista 
poliesportiva 

5.000,00 €

TOTAL 5.000,00 €

 
 
12.- 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 32.666,16 €. 

- Que va arribar una carta del Sr. Llinàs referent a unes condicions que va posar 
aquí al cobert del Rotxé per la Festa Major, bàsicament era que ho deixessin 
net, no pengessin res a les bigues, i que es deixés net l’endemà que s’acabés la 
Festa Major, i desprès hi havia el  tema de quan es netejava allà amb els 
bombers que no sabíem si hi havia terra, i que algú si hagués pogut fer mal, i 
que  aquest any es va posar tot allà amb una capsa per què tingués tot terra. I 
que, passada la Festa Major va parlar amb ell i que no hi va haver cap queixa, i 
que va anar millor del que anava. 

- Que s’han arranjat els bancs antics de la Font del Cané, i que ha pagat l’obra la 
Marisa Pallarès. L’Alcalde afegeix que se li farà una carta donant-li les gràcies. 

- Que avui s’ha fet la neteja del Camí de Tragó a Rumbau, que s’ha netejat també 
tota la zona de desaigües que passa del Camí de la Font de la Vila al Pont de 
l’Eixiu, i que s’han tornat a repassar els desaigües d’allà sota el Mangel de vora 
la Carretera. 

- Que Cultura ha acabat l’obra del tancament de les pintures de Rumbau. I que 
ara els de Cultura i el grup de bombers dels GRAE o els Mossos trauran les 
dues cordades existents sobre les pintures. 

- Que proposa per la Festa dels Jubilats d’enguany el dia 25 d’octubre. 
- Que ha arribat una carta en relació a que l’obra del reg de Peramola-Bassella 

del marge dret entrarà al Pressupost de l’Estat de l’any vinent.  



- Que la recaptació de la piscina aquest any 2014 ha estat de 8.066 €. 
- Que la recaptació de la bàscula d’aquest any, fins a dia d’avui, és per import de 

433,20 €. 
- Que l’arquitecte ha de fer una reunió amb els regidors pel tema dels PAU. 

Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina que en relació a la reunió 
de l’arquitecte, que s’hauria de marcar una data per aquest 2014. L’Alcalde Sr. 
Pallarès diu que serà abans del proper Ple, i que ja els avisarà. 
 

 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que com és que encara està 
penjat al tauler d’Anuncis l’edicte en relació a la modificació del POUM. La secretària 
Sra. Solsona li respon que ja el trauran, però que la tramitació segueix el seu curs, i 
que ja està tot enviat a Urbanisme per tal que ho puguin passar a aprovació definitiva 
en la propera Comissió d’Urbanisme que facin que segurament serà durant la primera 
quinzena d’octubre. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i pregunta a l’Alcalde si ja han portat 
l’assumeix del mur. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no. El Sr. Francesc Lopez 
Bach li recorda a l’Alcalde que va dir que se’n cuidaria, i que només vol recordar que si 
passa alguna cosa el responsable civil subsidiari serà l’Ajuntament. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta que el mur que hi ha a la pista del Casino 
està molt malament, i que s’hauria d’arranjar. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que sí, i que ell 
creu que l’Ajuntament hauria de fer alguna actuació. Reprèn la paraula el Sr. Roca i 
opina que ell faria una actuació de tot el mur, i que llavors s’hauria també de mirar 
d’allargar tota la pista cap aquí. Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina 
que abans de fer qualsevol actuació allà s’hauria de fer un canvi de titularitat, ja que 
ara és d’un privat, i un cop estigui fet aquest canvi d’estatus i sigui públic, llavors sí que 
s’hi podria actuar. L’Alcalde diu que vol recordar que tenim sobre la taula una proposta 
del Casino per tal de fer la cessió a l’Ajuntament per 50 anys, i que s’ha d’estudiar. 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i diu que l’actuació en aquest mur és primordial, ja que si 
plou podria caure. 
 
Demana la paraula el Sr. Joan Puig, i comenta que al Camí que hi ha davant la Granja 
de Guiatano s’hi hauria de posar una senyalització del tonatge màxim permès de pas, 
ja que el terreny ha cedit molt donat que per allà hi passen molts camions. Demana la 
paraula el Sr. Angrill i diu que sino allò acabarà baixant pel pes dels vehicles pesants. 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que si tots ho creuen oportú es podria instal·lar uns 
cartells que indiquessin la prohibició del pas de vehicles de més de 15 tones per aquell 
lloc. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i comenta que per la Festa Major de Nuncarga degut al 
mal temps es va demanar a Bassella el Local Social d’Aguilar, i que els hi van deixar, 
afegeix que amb aquest ja fa dos anys que hi van, i que només vol dir que no els hi 
han cobrat mai res. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que ja se’ls hi farà una carta d’agraïment 
a l’Ajuntament de Bassella. 



 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que com està allò del camió 
que es va comentar en l’altre Ple. L’Alcalde li respon que s’està a l’espera  de cobrar 
una subvenció de 20.000 € que ens deuen a la Diputació des de l’any 2011.  
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i pregunta que com està lo de la Via 
Ferrada, i l’Alcalde li respon que està tancada en vista de l’informe rebut dels Mossos 
on ens diu que hem de posar un cartell indicant que està tancada degut al seu 
deteriorament, i que hem de treure la propaganda de la pàgina web. L’Alcalde afegeix 
que estem pendents de què ens acabin de fer el cartell indicatiu de què la via està 
tancada per posar-lo, i en relació a la pàgina web diu que ja es va treure 
immediatament al rebre l’informe del seu mal estat. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:35 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 


