
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 17 DE FEBRER 
DE 2014 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  2/2014 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  17 de febrer de 2014 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:56 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Joan Pallarès Oliva 
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve 
Josep Bonet Calderó 
Francesc Lopez Bach 
José Roca Sala  
 
Mª Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- RATIFICACIÓ DE SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTE NIBLE (PAES) DEL 
MUNICIPI DE PERAMOLA. 
4.- MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET. 
5.- INFORMES DE MOROSITAT CORRESPONENTS AL PRIMER, SEGON, TERCER, I 
QUART TRIMESTRE DE 2013. 
6.- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA COMPUTABLE PE R AL PRESSUPOST 2014. 
7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’A NY 2014. 
8.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE L’OBRA “INST AL·LACIÓ DE BÀSCULA 
MUNICIPAL A PERAMOLA”.  



9.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2013. 
10.- LLICÈNCIES D’OBRES. 

10.1.- EXP. 2/2014: SRA. MONTSERRAT LAHOZ PALANQUES . CA L’ELISA – CARRER 
CLARIANA, 13 -PERAMOLA. 
10.2.- EXP. 3/2014: SR. JOAN PUIG LOPEZ. POLÍGON 7 PARCEL·LES 200, 201, 203, 
204 I 186 – PERAMOLA.  
10.3.- EXP. 4/2014: SR. JOSEP ANGRILL ESTEVE. POLÍG ON 506 PARCEL·LA 21 - 
PERAMOLA. 
10.4.- EXP. 5/2014: CAL ROSILL SCP. POLÍGON 506 PAR CEL·LA 3 - PERAMOLA. 
10.5.- EXP. 6/2014: SR. MODESTO ESTEVE ARMENGOL. CA RRER SANT MIQUEL, 3, 
EDIFICI BELLAVISTA B, BAIXOS, 1a - PERAMOLA. 
10.6.- EXP. 7/2014: CAN BOIX HOTELS – RESTAURANT, S .L.. CAN BOIX - 
PERAMOLA. 

11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
12.- FACTURES I PAGAMENTS. 
13.- INFORMES D’ALCALDIA. 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Desenvolupament de la sessió i acords 

 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre 
del dia. 
 
 
1.- RATIFICACIÓ DE SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el passat dilluns dia 3 
de febrer de 2014. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 
ordinari en data 17 de febrer de 2014 degut a que es volia passar el pressupost. 
   
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 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 13 de gener de 2014 (núm. 1/2014). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat sense cap esmena ni observació. 
 
 
 



3.- APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA SOSTE NIBLE (PAES) DEL 
MUNICIPI DE PERAMOLA. 
 
El municipi de Peramola està adherit al Pacte d’Alcades per a l’Energia Sostenible.  
 
L’empresa BENSOCIVIL ha redactat el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 
del municipi de Peramola, el qual inclou l’Inventari de Referència d’Emissions (IRE) 
municipals de Peramola. 
 
La redacció d’aquest Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) està 
subvencionada per la Diputació de Lleida, amb un ajut de 800,00€, en el marc dels 
Ajuntaments signataris del Pacte d’Alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita 
contra el canvi climàtic (expedient núm. 201300382). 
 
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del 
municipi de Peramola; i sotmetre’l a informació pública, amb publicació al BOP, 
DOGC, a la seu electrònica municipal www.peramola.cat , i al tauler d'anuncis de la 
Corporació, per tal que, en el termini de 30 dies hàbils des de l’endemà de la seva 
darrera publicació oficial, pugui ser consultat a la secretaria d'aquesta corporació i es 
puguin formular les al·legacions pertinents. Cas de què no se’n presenti cap, quedarà 
elevada automàticament la present aprovació a definitiva.  
 
Segon.-  Acceptar l’ajut de la Diputació de Lleida per import de 800,00 € per a la 
redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) del municipi de Peramola. 
 
Tercer.- Aprovar els documents acreditatius de la redacció del Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES), per un import total de 1.600,00 €, i procedir a la 
corresponent comptabilització amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de 
la Corporació de l’exercici econòmic de l’any 2014. 
 
Quart.- Trametre la justificació de l’actuació a la Diputació de Lleida a efectes del 
pagament de la subvenció atorgada. 
 
 
4.- MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de Peramola en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
  



Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, 
en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no se’n 
presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat 
termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a 
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes 
de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
 
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons 
el règim actual. 
 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan 
desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició 
dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin 
integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 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, la Llei 26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als 
Consorcis. 
 



Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar 
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents A C O R D S  
 
Primer.-  Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre 
de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.-  Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
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 (7 de 7), reunint el quòrum de majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
5.- INFORMES DE MOROSITAT CORRESPONENTS AL PRIMER, SEGON, 
TERCER, I QUART TRIMESTRE DE 2013. 
 
Es dóna compte de què per part de la Secretària Interventora municipal s’ha procedit a 
emetre l’ informe de tresoreria previst a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, corresponent al 1er, 2on, 
3er, i 4art trimestre de 2013, 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 dels informes emesos són els següents:  
 
Corresponent al 1er trimestre de 2013: 
 
      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini 
legal 56 11.233 95,21% 
Resta de pagaments 1 566 4,79% 
Pagaments totals durant el trimestre 57 11.799 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el 
termini legal a la data de tancament del trimestre natural 7 16.307   

 



 
Corresponent al 2on trimestre de 2013: 
 
      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini 
legal 72 14.706 34,53% 
Resta de pagaments 26 27.883 65,47% 
Pagaments totals durant el trimestre 98 42.588 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el 
termini legal a la data de tancament del trimestre natural 8 120.176   

 
Corresponent al 3er trimestre de 2013: 
      
      

   Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini 
legal 

125 30.791 90,01% 

Resta de pagaments  3 3.416 9,99% 

Pagaments totals durant el trimestre 128 34.208 100,00% 

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

8 116.958  

 
Corresponent al 4art trimestre de 2013: 
 
      Nombre Import % 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini 
legal 106 26.607 18,18% 
Resta de pagaments 18 119.728 81,82% 
Pagaments totals durant el trimestre 124 146.335 100,00% 
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el 
termini legal a la data de tancament del trimestre natural 5 46.802   

 
 
Del seu contingut els regidors en queden assabentats. 
 
 
6.- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA COMPUTABLE PE R AL 
PRESSUPOST 2014. 
 
La Llei Orgànica 2/2012 modificada per la Llei Orgànica 4/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera preveu que totes les administracions 
públiques, i també per tant els ajuntaments, aprovin el límit de la despesa no financera 
computable per l’exercici 2014. 
 
Per això, el Ple l’Ajuntament per unanimitat ACORDA: 
 
Únic .-  Aprovar i fixar el Límit de Despesa no Financera, també anomenat SOSTRE 
DE DESPESA, en  369.945,11 €  €  per a l’exercici 2014,  i donar-ne compte al 
Ministeri d’Hisenda, en compliment del que es disposa per l’article 30 de la LOEPSF. 
 
 
 
 



7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’A NY 2014. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els articles 
162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i 
els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
L'alcalde presenta l'avantprojecte de pressupost per l'any 2014 i la documentació 
annexa necessària, prèviament informat per la secretària interventora. 
 
Després de llegir íntegrament l'estat de despeses i ingressos continguts en el Projecte 
de Pressupost presentat, s'inicia un debat sobre el tema i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. 
 
El Ple per unanimitat, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici  2014, i les bases d'execució 
que l'acompanyen, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la 
despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el següent: 
 
 

INGRESSOS 
 

A) OPERACIONS CORRENTS € 

Cap 1 Impostos directes...................................143.208,56  

Cap 2 Impostos indirectes................................5,769,11  

Cap 3 Taxes i altres ingressos.......................32.385,65  

Cap 4 Transferències corrents.....................142.976,83  
Cap 5 
  

Ingressos patrimonials.............................501,51 
  

B) OPERACIONS DE CAPITAL  

Cap 7 Transferències de capital.....................105.655,26  

  
 TOTAL 430.496,92  

 
 

 DESPESES  

A) OPERACIONS CORRENTS  € 

Cap 1 Despeses de personal............................90.000,00  

Cap 2 Despeses corrents en béns i serveis....178.036,30  

Cap 3 Despeses financeres.............................3.800,00  

Cap 4 Transferències corrents...........................29.500,00  

B) OPERACIONS DE CAPITAL   

Cap 6 Inversions reals....................................129.160,62  

  
TOTAL 430.496,92  

 



 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball.   
                        
Tercer.-  Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze 
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
Quart.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en 
vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 
112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 
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. 
 
 
8.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE L’OBRA “INST AL·LACIÓ DE 
BÀSCULA MUNICIPAL A PERAMOLA”.  
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l’actuació " INSTAL·LACIÓ 
DE BÀSCULA MUNICIPAL A PERAMOLA”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de 
trenta-un mil nou-cents noranta-tres euros amb seixanta-dos cèntims (31.993,62 €) 
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 les empreses següents, que s’ofereixen 
a executar l’esmentada obra pels preus i terminis d’execució que s’indiquen: 
 

Empresa Preu Termini 
d’execució 

RIBALTA I FILLS, S.A. (R.E. 23 de data 
05/02/2014) 

 
31.993,62 €  IVA 21% inclòs 

 
2 mesos 

JOSE LUCAS ROMERO (R.E. 24 de data 
05/02/2014) 

 
31.993,62 €  IVA 21% inclòs 

 
3 mesos 

Construccions Lleidatanes, S. Coop. 
Ltda. (R.E. 25 de data 05/02/2014) 

 
31.993,62 €  IVA 21% inclòs 

 
6 mesos 

 
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 
ACORDA:   
 



Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“INSTAL·LACIÓ DE BÀSCULA MUNICIPAL A PERAMOLA”, amb un pressupost  de 
trenta-un mil nou-cents noranta-tres euros amb seixanta-dos cèntims (31.993,62 €) 
IVA 21% inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680 per import 
de 31.993,62 € (IVA 18% inclòs), i un termini d’execució de DOS (2) mesos a partir de 
la signatura del contracte. 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 31.993,62 € amb càrrec a la partida número 1/609/169 
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 i a les empreses que no han resultat 
adjudicatàries. 
 
Cinquè.-  Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
 
9.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2013. 
 
Atès que s’ha procedit a la confecció del padró fiscal corresponent a l’exercici 2013 
per al cobrament de la Taxa per subministrament d’aigua, havent-se introduït al mateix 
les altes i baixes corresponents, així com les alteracions que s’han detectat i demanat.  
 
L’import total de dit padró és de 28.006,11 €, dels quals 10.787,11 € s’han d’ingressar 
a l’Agència Catalana de l’Aigua  (ACA). 
 
Per això, el  Ple, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer. - Aprovar el padró fiscal corresponent a l'exercici 2013 de la Taxa per 
subministrament d’aigua, per un import total de 28.006,11 €. 

 
Segon. - Notificar col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró, de conformitat 
amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària. 
  
Tercer.-  Exposar al públic el padró corresponent durant el termini d’un mes, mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província. Els padrons estaran a disposició dels 
interessats a la Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina. 
 
Quart.-  Establir el termini de cobrament en període voluntari des de l’1 d’abril  al 31 de 
maig de 2014  (ambdós inclosos). 
 
Cinquè.- Contra l’acte d’aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà 
formular davant del mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al 



contenciós administratiu,  en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
finalització del termini d’exposició pública, d'acord amb l'establert a l'article 14.2.c) del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei  
de les hisendes locals. 
 
 
10.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
10.1.- EXP. 2/2014: SRA. MONTSERRAT LAHOZ PALANQUES . CA L’ELISA – 
CARRER CLARIANA, 13 -PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Coma i Solé actuant com a representant de 
la Sra. Montserrat Lahoz Palanques, de data 10 de gener de 2014 (R.E. núm. 6 de 
data 10/01/2014), per a les obres de Reformes interiors, a l’habitatge ubicat a la casa 
coneguda com Ca l’Elisa del Carrer Clariana núm. 13 de Peramola (Expedient núm. 
2/2014). 
 
Atès l’informe tècnic de data 14 de gener 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 29 de gener 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. Montserrat Lahoz Palanques llicència d’obres per a les 
Reformes interiors, a l’habitatge ubicat a la casa coneguda com Ca l’Elisa del Carrer 
Clariana núm. 13 de Peramola (Expedient núm. 2/2014), d’acord amb la memòria 
valorada, signada per l’arquitecte Sr. Josep Coma i Solé, de data desembre de 2013. 
 
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 240,00 €.  
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

       12.000,00 € 
              2% 

        240,00 €  

 
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. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
 
10.2.- EXP. 3/2014: SR. JOAN PUIG LOPEZ. POLÍGON 7 PARCEL·LES 200, 201, 
203, 204 I 186 – PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Puig Lopez, de data 23 de gener de 2014 
(R.E. núm. 10 de data 23/01/2014), per a les obres de Rompuda terreny forestal, al 
paratge Les Salades ubicat al polígon 7 parcel·les 200, 201, 203, 204 i 186 del 
municipi de Peramola (expedient 3/2014). 
 
Atès l’informe tècnic de data 7 de febrer 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 sempre que s’obtingui informe 
favorable del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora de data 12 de febrer de 2014 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada, en els termes de 
l’informe de l’arquitecte municipal a dalt esmentat. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Joan Puig Lopez llicència d’obres per a la Rompuda terreny 
forestal, al paratge Les Salades ubicat al polígon 7 parcel·les 200, 201, 203, 204 i 186 
del municipi de Peramola, segons instància i pressupost presentats (Expedient núm. 
3/2014). 
 
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: 
 
- Indicar que la llicència d’obres atorgada en l’apartat primer és independent de les 
autoritzacions o llicències de competència d’altres organismes o entitats públiques, o 
de particulars, necessàries per a dur a terme la Rompuda terreny forestal. 
 
- 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 100,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     5.000,00 € 
              2% 
       100,00 € 

 
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. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte el regidor Sr. Joan 
Puig Lopez. 
 
 
10.3.- EXP. 4/2014: SR. JOSEP ANGRILL ESTEVE. POLÍG ON 506 PARCEL·LA 21 - 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Angrill Esteve, de data 27 de gener de 
2014 (R.E. núm. 13 de data 27/01/2014), per a les obres de Construcció d’un mur de 
contenció del camí, a la finca ubicada a la parcel·la 21 del polígon 506 de Peramola 
(Expedient núm. 4/2014). 
 
Atès l’informe tècnic de data 7 de febrer 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 12 de febrer 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. Josep Angrill Esteve llicència d’obres per a la Construcció 
d’un mur de contenció del camí, a la finca ubicada a la parcel·la 21 del polígon 506 de 
Peramola (Expedient núm. 4/2014), d’acord amb la memòria valorada, signada per 
l’Enginyer Tècnic Agrícola Sr. Jordi Lopez Bach, de data gener 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 83,02 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     4.150,80 € 
              2% 
        83,02 € 

 
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. 



En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens el regidor Sr. Jaume Angrill Esteve. 
 
 
10.4.- EXP. 5/2014: CAL ROSILL SCP. POLÍGON 506 PAR CEL·LA 3 - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Jaume Angrill Esteve actuant com a representant 
de la societat CAL ROSILL SCP, de data 27 de gener de 2014 (R.E. núm. 14 de data 
27/01/2014), per a les obres de Construcció d’un mur, un paviment i una caseta, a 
l’explotació de vacum de llet Cal Rosill SCP, ubicada a la parcel·la 21 del polígon 506 
de Peramola (Expedient núm. 5/2014). 
  
Atès l’informe tècnic de data 7 de febrer 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 12 de febrer de 2014 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la societat CAL ROSILL SCP llicència d’obres per a la 
Construcció d’un mur, un paviment i una caseta, a l’explotació de vacum de llet Cal 
Rosill SCP, ubicada a la parcel·la 21 del polígon 506 de Peramola (Expedient núm. 
4/2014), d’acord amb la memòria valorada, signada per l’Enginyer Tècnic Agrícola Sr. 
Jordi Lopez Bach, de data gener 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 79,64 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     3.981,92 € 
              2% 
        79,64 € 

 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats 
anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte el regidor Sr. 
Jaume Angrill Esteve. 
 
 
10.5.- EXP. 6/2014: SR. MODESTO ESTEVE ARMENGOL. CA RRER SANT 
MIQUEL, 3, EDIFICI BELLAVISTA B, BAIXOS, 1a - PERAM OLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Modesto Esteve Armengol, de data 28 de gener 
de 2014 (R.E. núm. 17 de data 30/01/2014), per a les obres de Redistribució interior 
d’habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Miquel, 3 – Edifici Bellavista B, Baixos 1a 
de Peramola (Expedient núm. 6/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 7 de febrer 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 data12 de febrer 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. Modesto Esteve Armengol llicència d’obres per al 
Redistribució interior d’habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Sant Miquel, 3 – Edifici 
Bellavista B, Baixos 1a de Peramola (Expedient núm. 6/2014), d’acord amb el 
projecte, signat per l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Ribes Masana, de data desembre de 
2013, visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de 
Lleida amb el núm. 201400048, de data 23 de gener 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 314,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

    15.700,00€ 
              2% 

        314,00 € 

 



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 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. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens l’Alcalde – President Sr. Pallarès i 
presideix la Sra. Espluga. 
 
10.6.- EXP. 7/2014: CAN BOIX HOTELS – RESTAURANT, S .L.. CAN BOIX - 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Pallarès i Oliva, en nom i representació de 
la societat CAN BOIX HOTELS-RESTAURANT,SL, de data 7 de febrer de 2014 (R.E. 
núm. 28 de data 7/02/2014), per a les obres d’Adequació de l’entorn de la platja de la 
piscina de l’Hotel Can Boix de Peramola, a Can Boix de Peramola (Expedient núm. 
7/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 7 de febrer 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 data12 de febrer de 2014, 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidenta, Sra. Espluga proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer .- ATORGAR a  la societat CAN BOIX HOTELS-RESTAURANT,SL llicència 
d’obres per a l’Adequació de l’entorn de la platja de la piscina de l’Hotel Can Boix de 
Peramola, a Can Boix de Peramola (Expedient núm. 7/2014), d’acord amb la memòria 
valorada, signada per l’arquitecte Sr. Carles Pubill Pociello, 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 208,10 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   10.404,97 € 
              2% 

        208,10 € 

 
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 dels membres presents aprova 
la proposta de la presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte l’Alcalde-President 
Sr. Pallarès. 
 
 
 
 



11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm.  2 i 3 de l’any 2014 
que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 2/2014, de data 12 de febrer de 2014, per tal de 
sotmetre el pressupost general a informe de la Intervenció i trametre’l 
posteriorment al Ple de la corporació. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 3/2014, de data 12 de febrer de 2014, de convocatòria 
de Ple ordinari pel dia 17 de febrer de 2014. 

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

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ANA MARIA GRADOS CABEZAS GENER 248,50 € 
LAICCONA, S.L. ANALÍTIQUES AIGUA 222,61 € 
TASHIA S.L REPARACIÓ SONDA CLORADORS 359,90 € 
TASHIA S.L CLOR 360,02 € 
BERTA ENJUANES SORINAS REDACCIÓ PAES 1.600,00 € 
RIBALTA I FILLS, S.A. FRA 1338, FRA 96 530,40 € 
AUTOREPARACIONS JORDI REPARACIÓ DÚMPER 29,65 € 
BAR CASINO SOPAR DE REIS 301,50 € 
RAQUEL CODINA MIQUELA MENJADOR GENER 304,92 € 
MAQUINARIA AGROFORESTAL PUJOL MATERIALS  39,86 € 
ELÈCTRICA RAVI REPARACIONS ENLLUMENAT 345,94 € 
TUGUES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ SAC TERRA VEGETAL 14,40 € 
E.S. OLIANA - BARS CAMPI GASOLINA 85,39 € 
SEMIC SERVEIS INFORMÀTICS TÓNER 117,95 € 
LOCALRET APORTACIÓ 2014 100,00 € 
TELEFÒNICA DE ESPAÑA TELÈFON GENER 195,38 € 
FUSTERIA MANEL ESTEVE REPARACIÓ LLOTGES JOVENT 546,92 € 
ABSIS INFORMÀTICA S.L. CONTRACTE ANUAL MANTENIMENT 3.323,12 € 
ASSOCIACIÓ CATALANA MUNICIPIS QUOTA 2014 153,00 € 
INDESOL DEL SOLSONÈS, S.L. REPARACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 461,31 € 
INSTALVILANA.CAT REPARACIÓ CALDERA COL·LEGI 18,94 € 
GESTIÓN Y FORMACIÓN HOSTELERIA, S.L. TREBALLS GESTORIA GENER 133,57 € 
ENDESA ENERGIA, S.A. FACTURES GENER 2.015,96 € 
AUGEMA TAXA REFUGI 1R SEMESTRE 361,62 € 
CORREUS TIQUETS GENER 12,68 € 

TOTAL    = 11.883,54 € 

 
 
 



13.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcalde informa al Ple dels assumptes següents: 
 

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya, de la Caixa de 
Pensions, i de Bantierra són per un import total de  6.106,20 €. 

- Que la factura de la bomba de Tragó torna a pujar molts diners, mil i pico euros, 
i que s’haurà de mirar si hi ha alguna averia. Demana la paraula el regidor Sr. 
Roca i pregunta si aquesta instal·lació va també a Bassella. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li respon que hi ha un cadenat a Nuncarga per si hi ha una  averia 
poder passar aigua d’un municipi a un altre.  I, que en principi l’únic que va de 
baix al riu aquí dalt a Peramola, és 7 o 8 dies a l’estiu, si és el cas que en fa 
falta. Reprèn la paraula el regidor Sr. Roca i pregunta que si té garantia la 
canonada que va de Tragó a Nuncarga. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no 
que aquesta obra la va fer la Confederació fa uns 10 anys, i que ell no coneix de 
cap obra que tingui una garantia de 10 anys. 

- Que el grup d’arqueologia d’aquí a Peramola han demanat de poder netejar la 
planta baixa del Castell, per poder-los-hi deixar, per guardar coses. En principi, 
allà es pot netejar i arranjar. 

- Que una noia del Pont li ha demanat el Centre Cívic pel dia 3 de maig per fer a 
la nit una festa amb jovent d’un casament. Ell comenta això per què ara tothom 
està demanant cada dia més el Centre Cívic, i ara falla una cosa i ara en falla 
un altra, i no es cobra res a la gent del municipi. Però ara allà es fan festes 
particulars i venen gent de fora, i en un moment donat es va parlar de fer pagar 
una quota per accés de 50 € a la gent del municipi i a la gent de fora alguna 
cosa més. Demana la paraula el regidor Sr. Puig i comenta que l’any passat el 
seu fill va fer una festa i que va pagar, i que n’hi ha molts que han fet festes i no 
han pagat, i ell opina que han de pagar o tots o ningú. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
diu que n’hi ha molts que no volen pagar, i que hauríem de pensar que fem amb 
això, deixar-ho tal com està o posar la quota.  

- Que demà té una reunió amb el cap d’infraestructures, amb el Sr. Enjuanes, 
l’Alcalde de Bassella i el President de la Comunitat de Regants. Demana la 
paraula el regidor Sr. Francesc Lopez Bach, i pregunta que si a aquesta reunió 
no hi pot anar ningú més. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que els regidors 
podent anar-hi. Reprèn la paraula el regidor Sr. Francesc Lopez Bach, i 
pregunta que si s’està parlant de l’obra de distribució. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
contesta que sí. Demana la paraula el regidor Sr. Roca i pregunta que a quin 
hora serà la reunió. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que demà a dos quarts 
d’onze del matí. 

- Que l’Antonio està netejant les cunetes. 
- Que ell proposaria de tornar a contractar al Sr. Juan Bullich de mig març a mig 

octubre més o menys. 
- Que aquest dimecres té una reunió aquí a l’Ajuntament a les tres de la tarda 

amb els propietaris de la piscifactoria i els germans Baró, per parlar del tema de 
la contractació de personal, i del tema de les obres que estan fent i que no ens 
han comunicat. L’alcalde convida als regidors a assistir-hi. 

- Que del tema del Castell tenim tota la documentació al Notari, però que no hi ha 
manera de què el Sr. Josep Baró vagi a signar. 



- Que desprès a l’acabar el Ple, vol entrar el Sr. Vilaro, el qual els vol fer una 
proposta. 
 

 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i comenta en relació als contenidors de les 
escombraries que estan massa arramblats a la paret i la gent gran no poden obrir-los, 
i llavors deixen les bosses d’escombraries per allà terra. L’Alcalde Sr. Pallarès diu que 
potser s’hauria de posar algun tope, perquè no toquin a la paret. El Sr. Roca afegeix 
que allà a l’altra casa per poder entrar ha d’apartar els contenidors, i que s’hauria de 
solucionar. L’Alcalde diu que quan venen a buidar-los, enlloc de posar-los els tiren, i 
clar queden com queden, que ja els hi ha dit en repetides ocasions, però que no li fan 
cas. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Roca i pregunta que com el està el tema de la claveguera 
aquella que s’aboca a l’aire lliure. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que ja li va dir en un 
altre ple que la claveguera es va buscar i no es va trobar i quan vingués el Ribalta amb 
una màquina li faria mirar amb la retro per veure si trobava la claveguera més 
enfonsada. Demana la paraula el Sr. Roca i opina que ja fa mesos que dura la broma, 
i que ell una claveguera a casa no li vol. L’Alcalde li diu que ja ho faran. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta en relació a la reunió que 
va anar l’Alcalde a Urbanisme. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que allà es va parlar del 
volum de la casa, i de què enlloc de fer un pis fer 2 pisos, però que per això havien de 
canviar el projecte. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si quan 
ho ensorrin ha de quedar més baixa. L’Alcalde li respon que no ho sap, que hi haurà 
un escrit dient com ha d’anar, i que quan el tingui ja els hi ensenyarà. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i en relació a una llicència d’obres que 
es va atorgar el Ple passat, que l’informe de l’arquitecte condicionava a l’aportació 
d’una memòria valorada i un assumeix, comenta que s’ha mirat l’expedient i que ha 
vist que s’ha presentat una memòria valorada però que l’assumeix que ha d’estar visat 
pel col·legi d’arquitectes no hi és. El Sr. Francesc Lopez Bach diu que ell no entén 
com es pot donar el permís quan manca documentació. L’Alcalde Sr. Pallarès li diu 
que ha els hi demanarà. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que va fer una pregunta el dia 13 
de setembre per escrit, i que la secretària li va dir que tenien tres mesos per contestar, 
i que avui ja fa més de cinc mesos i encara no se li ha contestat. La secretària li diu 
que si no se li ha contestat en tres mesos hi ha silenci administratiu. El Sr. Francesc 
Lopez Bach, diu que si tanta transparència es vol donar ell no entenc que si una 
persona de l’Ajuntament fa una pregunta no se li pugui contestar. L’Alcalde Sr. 
Pallarès li diu que el que val de les llicències d’obres és el que s’aprova al Ple. Reprèn 
la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que ell va fer una pregunta de si hi ha una 
normativa i si s’ha incomplert aquella normativa, si l’Ajuntament pensa fer alguna 
cosa. La secretària Sra. Solsona diu que al seu parer s’haurien de revisar les llicències 
dels últims cinc anys, i que tothom pagui el 2 %. El  Sr. Francesc Lopez Bach exposa 



que és això el que se li hauria de contestar. La secretària Sra. Solsona diu que ja se li 
ha contestat al Ple. El Sr. Francesc Lopez Bach diu que ho va preguntar per escrit i 
que vol que se li contesti per escrit. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que ja va dir una vegada que a Nuncarga hi havia 
un pal de la llum que s’estava tombant, i que cada dia s’està tombant més. L’Alcalde 
Sr. Pallarès exposa que ha telefonat a Lleida dues vegades per aquest tema, i que 
l’única solució és agafar una empresa que faci pressupost, i fer-ho nosaltres. Reprèn 
la paraula el Sr. Puig i diu que ell considera que és una cosa d’ells i l’han de pagar 
ells. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i comenta que a la Palanca de Tragó hi ha moltes barres 
de la barana trencades i que s’haurien d’arranjar.  
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:56 hores, l'alcalde aixeca la sessió 
de la qual, com a secretària interventora, n'estenc la present acta.   
  
 
La secretària interventora    Vist i plau 

L'alcalde 


