
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 17 DE 
DESEMBRE 2014 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  11/2014 
Caràcter:  Extraordinari 
Data:  17 de desembre de 2014 
Hora d’inici: 19:00 hores  
Hora de fi: 19:14 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  
 
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
José Roca Sala 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE  CATALUNYA 
I LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, AMB QUÈ S’ESTABLEIX EL PL A EXTRAORDINARI 
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2014. 
2.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI ALT URGE LL GESTIÓ DEL 
MEDI AMBIENT. 
3.- LLICÈNCIA D’OBRES. 

3.1.- EXP. 41/2014: SR. ANTONI BACH FREIXES. CAL CA SANOVA, CARRER 
SANTA LLÚCIA, 9 – TRAGÓ (PERAMOLA).  

4.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 



 
 

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.- ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE LA GENERALITAT DE  CATALUNYA 
I LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, AMB QUÈ S’ESTABLEIX EL PL A EXTRAORDINARI 
D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2014. 
 
Vist el Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, amb 
què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014. 
 
Vista la relació de crèdits corresponents a aquest Ajuntament que es troben inclosos 
en aquest conveni: 
 
 

FONS DE COOPERACIÓ LOCAL 
Anualitat 2013 21.704,17 € 
Anualitat 2014 (31,6771276% del total) 26.251,50 € 
TOTAL 47.955,67 € 

 
 
Per tot l’exposat i sotmesa la proposta a votació, per unanimitat dels membres 
presents (6 de 7), s’ACORDA: 
 
Primer .- L’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya 
i la Diputació de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2014. 
 
Segon .- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació 
de Lleida un pagament per import de 47.955,67 € €, per compte dels crèdits que 
aquest Ajuntament té amb la Generalitat de Catalunya corresponents al Fons de 
Cooperació Local (FCL)-ajuntaments en data de 30 de setembre de 2014. 
 
Tercer .- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet 
els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de 
forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de 
fer efectius directament a aquesta Diputació. 
 
Quart .- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal de 
la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 
 
 



2.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI ALT URGE LL GESTIÓ DEL 
MEDI AMBIENT. 
 
Vist l'acord de l'Assemblea General del Consorci AUGEMA de data 24/09/2014 en el 
qual es determina l'adscripció del Consorci AUGEMA al Consell Comarcal de l'Alt 
Urgell als efectes d'allò previst a la disposició addicional 20ena. de la Llei 30/1992 en 
la redacció donada per la Llei 27/2013 de 27 de novembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL). 
 
Donat que per tal de seguir la tramitació de l'expedient cal que els òrgans plenaris dels 
ajuntaments consorciats i les assemblees de les mancomunitats acordin també la 
modificació estatutària en els termes que consten a l'acord a dalt esmentat del 
Consorci.  
 
Donat que per poder fer el tràmit de la modificació estatutària de forma conjunta i 
coordinada és necessari també que consti la delegació al Consorci de la tramitació 
d'aquest expedient. 
 
Considerant que la modificació dels Estatuts exigeix acord plenari adoptat per la 
majoria absoluta de nombre legal de Regidors, per així establir-ho l’article 47.2. g) de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-. 
 
A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable de tots els 
membres presents de la corporació (6 de 7), que representen la majoria absoluta legal 
requerida, s'acorda: 
 
Primer. - APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci Alt Urgell Gestió del 
Medi Ambient(AUGEMA), acordada per l’Assemblea General del mateix en data 
24/09/2014, segons consta a l’expedient administratiu, en els termes següents: 
 

Incloure el paràgraf 5 a l’article 1 del literal següent: 
“Article 1. 
5. Adscriure el Consorci al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.” 

 
 
Segon.- DELEGAR al Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient (AUGEMA) la 
tramitació conjunta i coordinada de l’expedient de modificació d’estatuts. 
 
Tercer .- COMUNICAR aquest acord al Consorci Alt Urgell Gestió del Medi Ambient 
(AUGEMA) per al seu coneixement i efectes. 
 
 
3.- LLICÈNCIA D’OBRES. 
3.1.- EXP. 41/2014: SR. ANTONI BACH FREIXES. CAL CA SANOVA, CARRER 
SANTA LLÚCIA, 9 – TRAGÓ (PERAMOLA).  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Antoni Bach Freixes, de data 20 de novembre de 
2014 (R.E. núm. 297 de data 20/11/2014), per a les obres d’Eixamplament d’una 



finestra petita, a l’immoble conegut com Cal Casanova ubicat al Carrer Santa Llúcia, 9 
de Tragó (Peramola), de referència cadastral 9181308CG5598S0001LU (Expedient 
núm. 41/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 5 de desembre 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 desembre 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. Antoni Bach Freixes llicència d’obres per a l’Eixamplament 
d’una finestra petita, a l’immoble conegut com Cal Casanova ubicat al Carrer Santa 
Llúcia, 9 de Tragó (Peramola), de referència cadastral 9181308CG5598S0001LU 
(Expedient núm. 41/2014), segons instància i pressupost presentats. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament  a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats . Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna  compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es p rocedirà 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 

        500,00 € 
              2% 
        10,00 € 
        20,00 € 

 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
4.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

CORREUS TIQUETS SEGELLS 58,22 € 
RELLOTGERIA J. ESTER PLAQUES FESTA JUBILATS 145,20 € 
SEMIC SERVEIS INFORMÀTICS ORDINADOR 1.005,38 € 
BAMBÚ - PILAR TARRÉS FLORS FESTA JUBILATS 155,84 € 
EDITORIAL GAVARRES, S.L. EXEMPLARS CADÍ PEDRAFORCA 104,00 € 
PROGESTEC, S.L. LLOGUER LOCAL FESTA MAJOR 

2012-2013-2014 544,50 € 
HOTELS PERAMOLA, S.L. DINAR DIA 20 OCTUBRE CHE I 

DIPUTAT 384,00 € 
PELLICER INFORMÀTICA LLIBRES ESCOLA, PAPER 

VEGETAL FESTA JUBILATS 215,08 € 
IMDISA REPARACIÓ BASSA 496,10 € 
STO LA SEU, S.L. INSTAL·LACIÓ PROGRAMARI 

ABSIS 122,21 € 
EUROFINS AGROAMBIENTAL, S.A. ANALÍTIQUES AIGUA POTABLE 224,68 € 



MONTSERRAT BACH VILARDELL QUILOMETRATGE CURS 
FORMACIÓ 27,49 € 

CONSELL COMARCAL ALT URGELL 1R SEMESTRE SERVEIS SOCIALS 
I SAT/ SERVEI ASSISTÈNCIA 
JURÍDICA 2014 5.905,48 € 

MANEL CECÍLIA AVERÓS 4T TRIMESTRE 1.633,50 € 
ENDESA ENERGIA, S.A. FRES NOVEMBRE 1.828,43 € 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. FRES NOVEMBRE 265,08 € 
TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. FRA DESEMBRE 7,26 € 
TASHIA, S.L. ÀCID DESINCRUSTANT, 

REPARACIÓ CLORADORS 654,70 € 
DISTRIBUIDORA JOAN SA MATERIAL NETEJA 859,26 € 
E.S. OLIANA - BARS CAMPI, S.L. GASOLINA 52,84 € 
TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ, S.L. 

MATERIALS REPARACIONS VIES 
322,72 € 

ANA GRADOS CABEZAS SERVEI NETEJA OCTUBRE I 
NOVEMBRE 619,50 € 

RAQUEL CODINA MIQUELA SERVEI MONITORATGE 
NOVEMBRE 321,86 € 

JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL NOVEMBRE I OCTUBRE 60,00 € 

TOTAL 16.385,21 € 

 
A banda, s’informa que els saldos, a dia d’avui, dels comptes de la Caixa de 
Catalunya, de la Caixa de Pensions, i de Bantierra són per un import total de 
36.247,57 €. 
 
 
I no havent-hi més assumptes en l’ordre del dia, el senyor Alcalde aixeca la sessió a 
les 19:14  hores, de la qual, com a secretària interventora, estenc aquesta acta amb el 
vistiplau del Sr. Alcalde. 
  
La secretària interventora    Vist i plau 

L'alcalde 


