
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 14 D’ABRIL DE 
2014 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  4/2014 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  14 d’abril de 2014 
Hora d’inici: 22:00 hores  
Hora de fi: 22:24 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 
Dolors Espluga Espluga  
Joan Puig Lopez  
Jaume Angrill Esteve 
Francesc Lopez Bach 
 
Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència : 
 
Joan Pallarès Oliva 
Josep Bonet Calderó 
José Roca Sala  
 
 
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.- ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMIN ISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJU DICAT PEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL  A L’EMPRESA ENDES A ENERGIA SAU (Exp. 
2012/01).  
4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A  MIG TERMINI PEL 
PERÍODE 2015 A 2017. 
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS  ILERDENCS PER A LA 
RESTAURACIÓ I MESURES DE SEGURETAT DEL CORONAMENT D EL CAMPANAR DE 
L’ESGLÉSIA DE PERAMOLA. 
6.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA. 



7.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
7.1.- EXP. 15/2014: SR. ANTONIO MAS BUCHACA – CARRE R FREDERIC RIBÓ, 1, 
PERAMOLA. 

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

 
Desenvolupament de la sessió i acords 

 
La secretària interventora dóna compte al Ple de què per Decret de l’Alcaldia núm. 
15/2014, de data 14 d’abril de 2014, s’ha facultat a la Sra. Dolors Espluga Espluga, 
Tinent d’Alcalde, per tal que al Ple d’avui dia 14 d’abril de 2014, substitueixi en la 
presidència de la sessió a l’Alcalde. 
 
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 7 
d’abril de 2014. 
 
La Presidenta Sra. Espluga exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest 
Ple ordinari en data 14 d’abril de 2014. 
   
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions de la Sra. Tinent 
d’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. 
 
La Presidenta Sra. Espluga 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 març de 2014 (núm. 3/2014). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
3.- ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMIN ISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATA LUNYA 
ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT L OCAL  A 



L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01).  
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.-  En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en 
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 
Terme 
d´energia 

Terme de 
potència 

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 
Sublot 3 (2.1 
DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
Tercer.- En data 27 de maig de 2013 aquest ajuntament va aprovar l’adhesió a l’Acord 
marc de subministrament d’electricitat (Exp. 2012/01), adjudicat a Endesa Energia 
SAU. 



 
Quart.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat 
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.-  Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens 
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del 
contracte. 
 
Segon.-  Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.-  Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.-  Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.-  Capítol II de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
local, que regula el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
  
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment aquest Ajuntament adopta amb el vot favorable dels 4 
membres presents en la sessió, dels 7 que legalment la componen, el següent 
ACORD: 
 
Primer.-  Que el municipi de Peramola prorroga l’adhesió a l’Acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de 
l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, amb les següents condicions econòmiques: 
 
Terme 
d´energia 

Terme de 
potència 

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     



177,553   86,943 
Sublot 3 (2.1 
DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
 
Preus terme d’energia (sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, la part no regulada dels preus 
serà actualitzada aplicant la variació del preu mig respecte del mateix mes de l’any 
anterior.  
 
Segon.-  Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Tercer . Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU, com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat. 
 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si allò que es va arranjar a 
l’Escola funciona. La Presidenta Sra. Espluga li respon que s’ha espatllat un parell de 
vegades però que ara funciona. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A  MIG 
TERMINI PEL PERÍODE 2015 A 2017. 
 
Es dóna compte al Ple que per Decret de l'Alcaldia núm. 12/2014, de data 25 de març 
de 2014, s’ha aprovat el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, 
següent: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
En data 17 de març s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari a mig 
termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig termini 
per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base el pressupost liquidat de l’exercici 2013 i la previsió 
de la liquidació de l’exercici 2014. Així mateix, a l’informe d’intervenció es detallen les hipòtesis que s’han 



considerat per la seva realització. 
 
Alhora, es considera que aquest pla pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos d’actuació 
d’aquest mandat.  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute 
comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en 
el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una 
programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.  
 
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres 
paràmetres: 
 
- Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives 
Administracions Públiques. 
 
- Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució 
tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures 
previstes per al període considerat 
 
- Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses. 
 
-  Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les 
finances públiques. 
 
2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, determinava l’obligació 
de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris. 
 
2.3. La norma general estableix que, per aplicació de l’art. 32 de la LOEPSF, modificat per la Llei 
Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial en el sector públic, en el supòsit 
que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest es destinarà, en el cas de l’Estat, 
Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit 
del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute. 
  
La nova disposició addicional sexta de la LOEPSF, que introdueix la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de 
desembre, de control del deute comercial en el sector públic, determina les regles especials per al destí 
del superàvit pressupostari, és a dir, la possibilitat d'invertir  quan es tracti d'ajuntaments que tinguin 
capacitat de finançament, romanent de tresoreria positiu, ràtio del deute viu inferior al 110% dels 
ingressos corrents liquidats en termes consolidats i període mig de pagament inferior a 30 dies. En 
aquests casos, podran invertir sempre i quan es destini el percentatge de superàvit necessari a 
amortitzar operacions d'endeutament per a què l'ajuntament no incorri en dèficits en termes de 
comptabilitat nacional.  
 
A la mateixa disposició, s'estableixen per a l'any 2014, les consideracions a tenir en compte en relació a 
la distribució d'aquest superàvit. 
 
Per tant, RESOLC:  
 
Primer .- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017, d’acord amb el següent 
detall: 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Segon .- Trametre, abans del 31 de març,  el pla pressupostari a mig termini (període 2015-2017) al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012.” 
 
 
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS  ILERDENCS PER A 
LA RESTAURACIÓ I MESURES DE SEGURETAT DEL CORONAMEN T DEL 
CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DE PERAMOLA. 
 
Atès que per resolució de la Presidència número 115, de 10 de març de 2014, s’ha 
aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts a atorgar per a restauració i 
remodelació de béns mobles i immobles. Aquesta resolució s’adopta per delegació 
expressa de la Junta Rectora número 1/14, de 6 de febrer de 2014. (BOP de Lleida 
núm. 53 de data 18 de març de 2014).  
 
Atès que dins de la convocatòria, a dalt esmentada, es pot presentar sol·licituds per a 
obres de remodelació, restauració, rehabilitació, conservació i consolidació d’objectes 
mobles i del patrimoni documental i bibliogràfic, així com també, de béns immobles o 
conjunts històrics, que tinguin un interès històric-artístic, paleontològic i arqueològic. 
 
Atès que per acord del Ple, de data 11 d’abril de 2011, es va aprovar el projecte reduït 
d’obra municipal ordinària titulat “RESTAURACIÓ I MESURES DE SEGURETAT DEL 
CORONAMENT DEL CAMPANAR ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT MIQUEL 
NOU – PERAMOLA”, redactat per l’arquitecte Sr. Carles Pubill Pociello, amb un 
pressupost total d’execució per contracte de quaranta mil sis-cents cinquanta-un euros 
(40.651 €) IVA 18% inclòs.  
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 25/2013, de data 18 d’abril de 2013, es va 
adaptar el pressupost de licitació al nou tipus d’IVA aprovat pel Reial Decret Llei 



20/2012, de 13 de juliol, com segueix: 
 

A - Pressupost d'execució material + despeses generals + benefici industrial, segons 

projecte ……………………………………………………………………….. 34.450,00 € 

    

B - IVA (21 % x A) …………………………………………………………………….. 7.234,50 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (A + B) ………………… ……. 41.684,50 € 
 
Per tot l’exposat, la Presidenta Sra. Espluga proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
Únic .- Sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida un ajut per 
import de 37.516,05 € corresponent al 90% del cost de l’actuació següent: 
RESTAURACIÓ DEL CORONAMENT DEL CAMPANAR ESGLÉSIA PARROQUIAL 
DE SANT MIQUEL NOU – PERAMOLA. 
 
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. 
 
 
6.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA. 
 
L’Esplai de Peramola sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola, per una 
activitat de colònies l’any 2014 i per comprar material per l’Esplai. 
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.000 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 1.000 € a l’Esplai de Peramola, per sufragar les despeses 
derivades de la realització d’una activitat de colònies l’any 2014 i les despeses de 
material per l’Esplai. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’Esplai de Peramola als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta si finalment es va tocar res 
a la Sala de baix. La Presidenta Sra. Espluga li contesta que no, que està tot igual. 
 
 
7.- LLICÈNCIES D’OBRES. 
7.1.- EXP. 15/2014: SR. ANTONIO MAS BUCHACA – CARRE R FREDERIC RIBÓ, 1, 
PERAMOLA. 
 



Vista la instància presentada pel Sr. Antonio Mas Buchaca, de data 18 de març de 
2014 (R.E. núm. 75 de data 18/03/2014), per a les obres de Reformes exteriors en la 
façana posterior, a l’immoble ubicat al Carrer Frederic Ribó, 1 de Peramola (Expedient 
núm. 15/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 8 d’abril 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 9 d’abril de 2014, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidència proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Antonio Mas Buchaca llicència d’obres de Reformes 
exteriors en la façana posterior, a l’immoble ubicat al Carrer Frederic Ribó, 1 de 
Peramola (Expedient núm. 15/2014), d’acord amb la memòria valorada, signada per 
l’arquitecte Josep Coma i Solé, de data 17 de març 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 138,24 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     6.912,00 € 
              2% 

        138,24 € 
 
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. El regidor Sr. Francesc 
Lopez Bach anuncia el seu vot en el sentit de què s’abstindrà, ja que es cobreix dos 
balcons amb elements desmuntables segons la memòria valorada, i que ell no veu 
clar que bigues de ferro i teulada de xapa amb teula ceràmica a sobre sigui un 
element desmuntable. Ell entén que l’informe del tècnic sigui favorable perquè es diu 
que és un element desmuntable, però ell opina que això és molt subjectiu. 
 
Acte seguit es procedeix  a la votació. El Ple per 3 vots a favor i amb l’abstenció del 
Sr. Francesc Lopez Bach aprova la proposta de la presidència en idèntics termes als 
que ha estat formulada. 
 
 
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decret de l’Alcaldia núm. 11 a 15 de l’any 
2014 que restaven pendents de ser retuts al Ple: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 11/2014, de data 25 de març de 2014, de sol·licitud de 
subvenció a l’Institut Català de les Dones. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 12/2014, de data 25 de març de 2014, d’aprovació del 
pla pressupostari a mig termini pel període 2015 a 2017.  

- Decret de l’Alcaldia núm. 13/2014, de data 25 de març de 2014, de sol·licitud de 
subvenció al Consell Català de l’Esport. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 14/2014, de data 9 d’abril de 2014, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 14 d’abril de 2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 15/2014, de data 14 d’abril de 2014, de substitució en 
la presidència de la sessió de Ple ordinari, pel dia 14 d’abril de 2014, a l’Alcalde. 

 
 
 

 



9.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i anuncia el seu vot en el sentit de què 
votarà en contra de la factura d’Hotels Peramola, S.L., pel tema de sempre de pagar 
dinars, i perquè es barreja el tema del reg amb l’Ajuntament, ja que en segons quines 
coses sembla que no es pugui fer res, des de l’Ajuntament en el tema del reg, però 
per pagar sí, i que ell creu que ens hi fiquem en tot o no ens hi fiquem en res. 
 
A banda, el Sr. Francesc Lopez Bach pregunta que quants dies ve l’arquitecte. Se li 
respon que 1 dia cada mes. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i comenta 
que potser s’hauria de fer una reflexió en el cost d’aquest servei ja que 3 dies són 
1.633,50 €, i que aquest plenari només ha passat una llicència d’obres. El Sr. Angrill 
diu que 3 dies es presencial, però que a banda, fora d’aquest horari fa altra feina per 
l’Ajuntament. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 
CORREUS TIQUETS 14,99 € 
ENDESA ENERGIA, S.A. FACTURES 1.851,58 € 
TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U. FACTURES 244,18 € 
TASHIA, S.L. 140975 - ÀCID DESINCRUSTANT 241,72 € 
MANEL CECÍLIA AVERÓS SERVEIS TÈCNIC 1R TRIM. 1.633,50 € 
E.S. OLIANA - BARS CAMPI GASOLINA 162,06 € 
TUGUES MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ LLOGUER TALLADORA QUITRÀ 84,12 € 
AUTOREPARACIONS JORDI REPARACIÓ DÚMPER 164,56 € 
RAQUEL CODINA MIQUELA MONITORATGE MENJADOR MARÇ 321,86 € 
FEDERACIÓ MUNICIPIS CATALUNYA QUOTA 2014 74,46 € 
GESTIÓN Y FORMACIÓN HOSTELERIA, S.L. SERVEIS GESTORIA MARÇ 56,13 € 
JOAN PALLARÈS OLIVA MÒBIL MARÇ 30,00 € 
ANA GRADOS CABEZAS NETEJA MARÇ 357,00 € 
  

TOTAL 5.236,16 € 

 
 
Examinats s’aproven, per 3 vots a favor i 1 en contra del Sr. Francesc Lopez Bach, els 
pagaments i les factures següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

HOTELS PERAMOLA,  S.L. 1/3 DINAR 21/03/14 400,00 € 
  

TOTAL 400,00 € 

 
S’informa que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya, de la Caixa de 
Pensions, i de Bantierra són per un import total de 6.670,04 €. 
 



 
10.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Donat que l’Alcalde no ha pogut assistir al Ple per unanimitat dels membres presents 
s’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que com està el tema del 
POUM, d’allò que es té que modificar. 
 
La secretària Sra. Solsona li diu que donat que aquest tema el porta l’Alcalde Sr. 
Pallarès i donat que avui no ha pogut assistir al plenari, que se li contestarà la 
pregunta el proper Ple. A banda, la secretària Sra. Solsona li comenta que pel que ella 
sap s’està preparant la documentació. El Sr. Francesc Lopez Bach li diu que a ell li 
sembla que el particular té pressa. La Sra. Solsona li comenta que el document creu 
que el presentarà el particular. El Sr. Francesc li diu que pel que ell té entès el 
document l’ha de preparar l’Ajuntament. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que avui s’ha trobat al Sr. Joan del Bernadí 
el qual li ha dit que hi ha un parell d’arquetes a la Carretera de Cortiuda que s’haurien 
de netejar.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i li pregunta al Sr. Puig en relació al 
tema del reg, ja que ell forma part de la Comunitat de Regants, si es fa alguna cosa 
per tal de legalitzar la Junta, ja que a ell li sembla que la Junta no està legal, i que 
desprès no sigui que es signi algun paper i que no sigui vàlid. El Sr. Puig li respon que 
a ell li sembla que legals n’estan, i que l’última assemblea es va fer el 10 de maig de 
fa 4 anys, i que el President va preguntar si algú volia fer algun canvi, i que allà tothom 
va estar conforme tal qual estava, i que no s’ha fet res més. El Sr. Francesc Lopez 
Bach diu que a ell li sembla que això no funciona així, i que ell creu que s’haurien de 
convocar eleccions, ni que en aquestes es presentés la mateixa Junta que hi ha ara. 
El Sr. Francesc Lopez Bach afegeix que s’ha de saber si s’està legal o no, perquè no 
hi hagi cap tipus de problema pel tema papers. El Sr. Puig li respon que el Sr. Carles 
Gabernet, l’advocat de REGSA, li va dir que tot estava legal, i que ningú podia 
impugnar cap acord. El Sr. Francesc Lopez Bach opina que ell amb una Junta que no 
està reafirmada no signaria cap paper. El Sr. Puig diu que ell com a secretari de la 
Comunitat de Regants signarà sense cap por, ja que té l’advocat de REGSA al darrera 
el qual li diu que està tot al corrent, i que com ja ha dit abans tot està legal. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:24 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 


