
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 17 DE MARÇ 
DE 2014 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  3/2014 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  17 de març de 2014 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:08 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: 
 
El regidor Sr. José Roca Sala s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre del 
dia següent: “3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE L’OBRA 
“REPAVIMENTACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL 
CAMÍ FONT DE LA VILA”.  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ DE SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 



3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE L’OBRA “REPA VIMENTACIÓ I 
RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CAMÍ FO NT DE LA VILA”.  
4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PR ESSUPOST DE L’ANY 
2013. 
5.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

5.1.- EXP. 8/2014: SR. ALBERT ORTONOBES OLIVA –POLÍ GON 6 PARCEL·LA 788- 
GRANJA CAL VIUDA. 
5.2.- EXP. 9/2014: TROUTFACTORY, S.L. - CARRETERA D ’OLIANA A PERAMOLA, S/N 
– POLÍGON 4 PARCEL·LA 40 - PISCIFACTORIA PERAMOLA. 
5.3.- EXP. 10/2014: TROUTFACTORY, S.L. - CARRETERA D’OLIANA A PERAMOLA, S/N 
– POLÍGON 4 PARCEL·LA 40 - PISCIFACTORIA PERAMOLA. 
5.4.- EXP. 14/2014: SRA. DOLORS SARRI PUIGPINÓS – P LAÇA SANT JOAN, NÚM. 10 
DE PERAMOLA.  

6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
7.- FACTURES I PAGAMENTS. 
8.- INFORMES D’ALCALDIA. 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Desenvolupament de la sessió i acords 

 
 

En primer lloc, l’alcalde Sr. Pallarès en nom de tota la Corporació dóna el condol al Sr. 
Puig per la mort de la seva mare. 
 
Acte seguit, 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 3 
de març de 2014. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 17 de març 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 17 de febrer de 2014 (núm. 2/2014). 



 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE L’OBRA “REPA VIMENTACIÓ I 
RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL CAMÍ FO NT DE LA 
VILA”.  
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l’actuació 
"REPAVIMENTACIÓ I RECONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT DEL 
CAMÍ FONT DE LA VILA”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de 
trenta mil quatre-cents noranta-quatre euros amb noranta cèntims (30.494,90 €) IVA 
21% inclòs. 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a 
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

RIBALTA I FILLS, S.A. (R.E. 69 de data 12/03/2014) 30.494,90 €  IVA 21% inclòs 

 
D'acord amb el que disposen l'article 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic; l’article 72 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
del règim local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple Municipal per unanimitat 
dels membres presents ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“Repavimentació i reconstrucció de la xarxa de sanejament del camí Font de la Vila”, 
amb un pressupost  de trenta mil quatre-cents noranta-quatre euros amb noranta 
cèntims (30.494,90 €) IVA 21% inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-
25202680 per import de 30.494,90 € (IVA 21% inclòs). 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 30.494,90  € amb càrrec a la partida número 161-619 
del pressupost de l'exercici 2014.  
 
Tercer.-  Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Manel Cecília i Averós, 
amb títol professional d’Arquitecte, amb una relació administrativa amb la corporació 
en concepte d’arquitecte municipal. 
 



Quart.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari. 
 
Cinquè.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. José Roca Sala. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PR ESSUPOST 
DE L’ANY 2013. 
 
Es dóna compte al Ple que per Decret de l'Alcaldia núm. 6/2014, de data 12 de març 
de 2014, s’ha aprovat la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, següent: 
 
“  ANTECEDENTS  
 
1.  Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2013 essent 
a 31 de desembre de 2013, el següent resultat: 
 
Pressupost de despeses exercici en curs : 
 
- Pressupost inicial ......................................................................     358.693,45 
- Modificacions de despeses .......................................................... .. 56.786,29 
- Pressupost definitiu ...................................................................     415.479,74 
- Despeses compromeses ............................................................    330.981,11 
- Obligacions reconegudes ...........................................................    274.194,82 
- Pagaments realitzats ................................................................... .. 230.288,08 
- Obligacions pendents de pagament ............................................     43.906,74 
 
Pressupost d’ingressos exercici en curs : 
 
- Pressupost inicial ....................................................................        358.693,45 
- Modificacions d’ingressos ...........................................................      56.786,29 
- Pressupost definitiu .....................................................................    415.479,74 
- Drets reconeguts  .......................................................................     403.929,05 
- Drets anul·lats ............................................................................                0,00 
- Drets cancel·lats........................................................................                0,00 
- Drets reconeguts nets ...............................................................      403.929,05 
- Recaptació neta .........................................................................     300.071,28 
- Drets pendents de cobrament ....................................................     103.857,77 
 
Resultat pressupostari : 
 
1.- Drets reconeguts nets.................................................................     403.929,05 
2.- Obligacions reconegudes netes ..................................................    274.194,82 
3.- Resultat pressupostari .......................................................... .....     129.734,23 
4.-  Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria...........               0,00 



5.- Desviacions de finançament positiu de l'exercici ………………..       56.786,29 
6.- Resultat  pressupostari ajustat ..................................................        72.947,94 
 
Estat de romanent de crèdit : 
 
1.- Pressupost definitiu .................................................................      415.479,74 
2.- Obligacions reconegudes netes .............................................       274.194,82 
3.- Romanent de crèdit disponible..................................................     141.284,92 
4.- Romanent de crèdit retingut.......................................................               0,00 
5.- Romanent de crèdit autoritzat............ .......................................               0,00 
6.- Romanent de crèdit compromès.................................................     56.786,29 
7.- Total romanent de crèdit ...........................................................      84.498,63 
 
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.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI...........    207.060,97 
2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI ..........      74.040,64 
3.- (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI .................        3.160,59 
4.- (-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTADA A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT FINALISTA  .........................................................................      56.786,29 
5.- (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT...................................................       7.652,76 
6.-ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS ...............      71.741,87 
 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  ...............................................               71.741,87 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els 
pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 
de desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 



• El romanent de tresoreria 
 
4. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
5. Per la  secretària interventora s’han emès els corresponents informes d’acord amb 
l'art. 191.3 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. 
 
Ateses les disposicions vigents en matèria d’hisendes locals i en ús de les atribucions 
que hem confereix la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer .- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2013 que inclou tota la 
documentació, estats i justificants. 
 
Segon .- Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer. - Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Provincial 
del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a Lleida.” 
 
 
5.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
5.1.- EXP. 8/2014: SR. ALBERT ORTONOBES OLIVA –POLÍ GON 6 PARCEL·LA 
788- GRANJA CAL VIUDA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Albert Ortonobes Oliva, de data 17 de febrer de 
2014 (R.E. núm. 36 de data 17/02/2014), per a les obres de Construcció d’un mur de 
contenció i un paviment, a l’entrada de la Granja Cal Viuda ubicada a la parcel·la 788 
del polígon 6 de Peramola (Expedient núm. 8/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 11 de març 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 12 de març de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Albert Ortonobes Oliva llicència d’obres per a la 
Construcció d’un mur de contenció i un paviment, a l’entrada de la Granja Cal Viuda 
ubicada a la parcel·la 788 del polígon 6 de Peramola (Expedient núm. 8/2014), d’acord 
amb la memòria valorada, signada per l’Enginyer Tècnic Agrícola Sr. Jordi Lopez 
Bach, de data 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. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 48,66 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.432,80 € 
              2% 
        48,66 € 

 
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 la presidència i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de la 
presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 



 
 
5.2.- EXP. 9/2014: TROUTFACTORY, S.L. - CARRETERA D ’OLIANA A PERAMOLA, 
S/N – POLÍGON 4 PARCEL·LA 40 - PISCIFACTORIA PERAMO LA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Vasileios Soilemetzidis, en nom i representació de 
la societat TROUTFACTORY,S.L., de data 25 de febrer de 2014 (R.E. núm. 47 de 
data 26/02/2014), per a les obres de Reparacions diverses a la Piscifactoria de 
Peramola ubicada a Carretera d’Oliana a Peramola, s/n, al polígon 4 parcel·la 40 
(Expedient núm. 9/2014). 
  
Atès l’informe tècnic de data 3 de març 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 5 de març 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 TROUTFACTORY,S.L. llicència d’obres per a les 
Reparacions diverses a la Piscifactoria de Peramola ubicada a Carretera d’Oliana a 
Peramola, s/n, al polígon 4 parcel·la 40 (Expedient núm. 9/2014), d’acord amb la 
memòria valorada, signada per l’Arquitecte Tècnic Sr. Josep Maria Ribalta i Sentoll, de 
data 24 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. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 210,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   10.500,00 € 
              2% 

        210,00 € 

 
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. 
 
 
5.3.- EXP. 10/2014: TROUTFACTORY, S.L. - CARRETERA D’OLIANA A 
PERAMOLA, S/N – POLÍGON 4 PARCEL·LA 40 - PISCIFACTO RIA PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Vasileios Soilemetzidis, en nom i representació de 
la societat TROUTFACTORY,S.L., de data 25 de febrer de 2014 (R.E. núm. 48 de 
data 26/02/2014), per a les obres d’Instal·lació de xarxes de protecció antiocells i 
antidepredació a la Piscifactoria ubicada a Carretera d’Oliana a Peramola, s/n, al 
polígon 4 parcel·la 40 (Expedient núm. 10/2014). 
  
Atès l’informe tècnic de data 3 de març 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 5 de març 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 TROUTFACTORY,S.L. llicència d’obres per a la 
Instal·lació de xarxes de protecció antiocells i antidepredació a la Piscifactoria ubicada 
a Carretera d’Oliana a Peramola, s/n, al polígon 4 parcel·la 40 (Expedient núm. 
9/2014), d’acord amb la memòria valorada, signada pel Biòleg Sr. Juan Baró Porres, 
de data 25 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. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 191,74 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     9.586,80 € 
              2% 

        191,74 € 

 
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. 
 
 
5.4.- EXP. 14/2014: SRA. DOLORS SARRI PUIGPINÓS – P LAÇA SANT JOAN, 
NÚM. 10 DE PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. Dolors Sarri Puigpinós, de data 10 de març de 
2014 (R.E. núm. 65 de data 10/03/2014), per a les obres de Reforma cuina, a 
l’habitatge ubicat a la Plaça Sant Joan núm. 10 de Peramola (Expedient núm. 
14/2014). 
 
Atès l’informe tècnic de data 11 de març de 2014, subscrit per l’arquitecte municipal 
Sr. Manel Cecília i Averós, que informa favorablement la concessió de la llicència 
d’obres sol·licitada.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 12 de març 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. Dolors Sarri Puigpinós llicència d’obres per a la Reforma 
cuina, a l’habitatge ubicat a la Plaça Sant Joan núm. 10 de Peramola, segons 
instància i pressupost presentats (Expedient núm. 14/2014). 
 
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 36,00 €.  
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

        1.800,00 € 
              2% 
        36,00 €  

 
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. 
 
 
6.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm.  4 a 9 de l’any 2014 
que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 4/2014, de data 19 de febrer de 2014, d’inici de 
l’expedient de la liquidació de l’exercici 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 5/2014, de data 12 de març de 2014, de declaració 
d’aprovació definitiva del pressupost de 2014  

- Decret de l’Alcaldia núm. 6/2014, de data 12 de març de 2014, d’aprovació de la 
liquidació de l’exercici 2013. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 7/2014, de data 12 de març de 2014, d’inici de 
modificació del Pressupost per incorporació de romanents. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 8/2014, de data 12 de març de 2014, de contractació 
de personal temporal. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 9/2014, de data 12 de març de 2014, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 17 de març de 2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 10/2014, de data 12 de març de 2014, pel qual 
s’aprova la incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2013 al pressupost 
de 2014. 

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

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

CORREUS SEGELLS 23,19 € 
ENDESA ENERGIA, S.A. FACTURES  5.739,14 € 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. FACTURES  223,99 € 
RIBALTA I FILLS, S.A. FRA 135 119,79 € 
ANTONI COLL I TOMÀS FRES 1488 i 1490 254,92 € 
JOSEFA TORESCASSANA - CAL BOIXET MATERIAL NETEJA, PILES 361,91 € 
CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE 
L’EBRE 

CÀNON ABOCAMENT 2012 I 
2013 4.251,06 € 

GESTION Y FORMACION HOSTELERIA, 
S.L. 

QUOTA MARÇ 
103,32 € 

ENTITAT AUTÒNOMA DIRARI OFICIAL PUBLICACIÓ EDICTE DOGC 200,00 € 
E.S. OLIANA - BARS CAMPI GASOLINA 94,48 € 
TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ 

MATERIALS 
68,73 € 

RAQUEL CODINA MIQUELA SERVEI MENJADOR FEBRER 304,92 € 
TASHIA, S.L. ÀCID DESINCRUSTANT  241,72 € 
REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L. CÒPIES 118,71 € 
PELLICER INFORMÀTICA, S.L. TINTA CONSULTORIS 64,21 € 
PAPELAND GRAFICS SL FULLS ACTES 390,23 € 
RANKING LA TIENDA DEL DEPORTE CISTELLES BÀSQUET 3.149,39 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA  MÒBIL FEBRER 30,00 € 
ANA MARIA GRADOS CABEZAS NETEJA FEBRER 33,00 € 
  

TOTAL 15.772,71 € 

 
 
8.- 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 8.637,15 €. 



- Que la Sra. Ramona Sala Codina torna a dir que està ocupant una massa 
comuna perquè li falten metros. L’Alcalde diu que ja no sap que fer-hi més, que 
ja es va mesurar per un tècnic, i se li va comunicar l’informe. I que, a més, des 
d’Agricultura diuen que està tot bé.  

- Que s’han començat les obres de la bàscula, s’ha fet tota la cimentació, i que 
aquesta setmana el Joan i l’Antonio faran el muret . 

- Que avui ha començat a treballar el Sr. Joan Bullich. 
- Que van fer una excavació allà al desaigües aquell i no van trobar cap tub; i, li 

diu al Sr. Roca que si quan hagin fet la collita li sembla que el tub passa per allà 
al mig que ja ho miraran. Demana la paraula el Sr. Josep Roca i diu que ell 
empalma a la reguera amb el desaigües de la claveguera. 

- Que divendres vinent hi ha una reunió a les 12 i quart del migdia al local social 
de la CHE amb el Sr. President de la Confederació, amb el Sr. Ignasi Llorens 
que està a Agricultura a Madrid, amb la Subdelegada del Govern i amb el 
Conseller  d’Agricultura de la Generalitat, a la qual hi estan convocats els 
Alcaldes dels Ajuntaments de Oliana, Bassella i Peramola i els Presidents de les 
Comunitats de Regants.  

- Que, com que teníem uns bancs guardats , s’han posat 3 bancs al cementiri de 
Peramola i 2 al cementiri de Tragó. 

- Que l’altre dia hi va haver una reunió per fer una explicació sobre l’obra del reg 
amb els regants, l’advocat de REGSA i el Sr. d’Infraestructures. 

- Que les cistelles de bàsquet estan col·locades. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta que avui que s’ha obert el 
termini de les subvencions de l’IEI  que si està previst de demanar alguna cosa pel 
Castell, i per la oferta cultural. L’Alcalde li diu que, si els hi sembla bé, es podria tornar 
a demanar pel Campanar, que ens el van denegar l’últim cop, i que pel Castell també 
s’hauria de fer alguna actuació, però que de moment fins que no tinguem la cessió 
signada al Notari, que de moment ell allà no hi faria res més. Reprèn la paraula el Sr. 
Francesc Lopez Bach i pregunta que si el Bisbat faria alguna aportació per 
l’arranjament del Campanar. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ell ja va parlar amb 
Mossèn Mauri d’aquest tema i que li va dir que l’únic que podien aportar des del Bisbat 
era 2.000 euros. 
 
Reprèn la paraula el Francesc Lopez Bach i pregunta que si en relació al tema de 
l’assumeix de la llicència d’obres, si han portat alguna cosa. L’Alcalde li respon que de 
moment no. 
 
El Sr. Francesc Lopez Bach, pregunta que com està el tema de canvis del POUM. 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ho estan preparant els particulars. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i diu que vol fer un comentari en 
relació a l’últim dia, que se li va dir una cosa i que ell creu que no és certa, de la 
pregunta que va fer, la qual va entrar per registre, i li diu a la secretària Sra. Solsona 
que el silenci administratiu és per a procediments administratius, i que ell no obra cap 



procediment administratiu, i que, per tant, com a regidor se li té que contestar, ja que 
la Llei al Text refós en l’article 105 diu que hi ha de termini un mes per contestar, i 
afegeix que a ell que l’enganyin no li agrada. El Sr. Francesc Lopez Bach es dirigeix a 
l’Alcalde Sr. Pallarès, i li diu que la pregunta li va fer a ell, i que li ha de contestar ell i 
no la secretària Sra. Solsona. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i comenta que el camí que va de la Palanca fins a 
Rumbau està molt malament.  
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que allà al Barri del Cané, tot allò del Sr. 
Manolo està molt mal endreçat. Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina 
que si se li diu a ell se’ls hi haurà de dir a molta altra gent. L’Alcalde Sr. Pallarès diu 
que allà el problema és amb la runa.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:08 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 


