
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’1 DE 
SETEMBRE DE 2015 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  8/2015 
Caràcter:  Extraordinari 
Data:  1 de setembre de 2015 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 21:40 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
Hi assisteixen:  
 

Alcaldessa Presidenta: 
Gemma Orrit Capdevila, alcaldessa 
 
Regidors/es: 
Anna Bonet Peláez, regidora 
Josep Codina Solé, regidor 
Imma Ortonobes Alsedà, regidora  
Dolors Espluga Espluga, regidora  
Joan Puig López, regidor  
Jaume Angrill Esteve, regidor 
 
Secretària interventora: 
Maria Teresa Solsona Vila 

 
No assisteixen:  
 
Cap 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2015 - MEMB RES MESES 
ELECTORALS. 
2.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT  MUNICIPAL EN L’ASSEMBLEA GENERAL 
DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT A L’A LT URGELL 
(AUGEMA).   



3.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
3.1.- EXP. 18/2015: SR. MATEU LLINÀS GUALDO. C/ CAP  DEL CARRER, 8, CAL 
PONET- PERAMOLA.  
3.2.- EXP. 19/2015: MONTSERRAT CALL ORRIT. C/ MAJOR , 21 - PERAMOLA. 
3.3.- EXP. 20/2015: FINCA CASES, SCP. EXPLOTACIÓ CA L PEREBOIX, POLÍGON 
1 PARCEL·LA 17- PERAMOLA.  

 
 

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.- ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2015 - MEMB RES MESES 
ELECTORALS. 
 
Reunit l'Ajuntament en sessió pública a fi de complir el que indica l'article 26 de la 
vigent Llei orgànica de règim electoral general i complertes totes les formalitats 
legals determinades queda formada la mesa electoral que s'indica amb les 
persones  que s'expressen i per els càrrecs que es detallen: 
 

 

 
 
2.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT  MUNICIPAL EN L’ASSEMBLEA 



GENERAL DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL MEDI AMBIE NT A L’ALT 
URGELL (AUGEMA).   
 
Atès que, de conformitat amb el que disposen els seus Estatuts  Reguladors, 
aquest Ajuntament forma part del Consorci per a la gestió del medi ambient a l’Alt 
Urgell (AUGEMA). 
 
Donat que per acord del Ple d’aquesta Corporació, de data 8 de juliol de 2015, es 
va designar com a representant municipal en l’Assemblea General del Consorci 
per a la gestió del medi ambient a l’Alt Urgell (AUGEMA)  a l’alcaldessa senyora 
Gemma Orrit Capdevila. 
 
Donat que l’alcaldessa senyora Gemma Orrit Capdevila com a presidenta de la 
Mancomunitat de Residus forma part de la Comissió Executiva Consorci 
AUGEMA. 
 
Donat que cal designar un nou representant municipal en l’Assemblea General del 
Consorci per a la gestió del medi ambient a l’Alt Urgell (AUGEMA).  
 
Atès que com a membre integrant de les esmentades Entitats, i de conformitat 
amb el que disposen els seus Estatuts Reguladors, correspon a aquest municipi 
designar els representants municipals en cadascuna. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
acords següents: 
 
Primer .- Designar, de conformitat amb l’establert a l’article 8 dels seus Estatuts 
reguladors, com a representant municipal en l’Assemblea General del Consorci 
per a la gestió del medi ambient a l’Alt Urgell (AU GEMA)  al regidor senyor 
JOSEP CODINA SOLÉ . 
 
Segon .- Comunicar aquest acord al Consorci esmentat en l’apartat anterior pel 
seu coneixement i efectes. 
 
A continuació se sotmet a debat la qüestió i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat, aprova la proposta d'alcaldia en 
idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
3.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
3.1.- EXP. 18/2015: SR. MATEU LLINÀS GUALDO. C/ CAP  DEL CARRER, 8, 
CAL PONET- PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Mateu Llinàs Gualdo, de data 21 de juliol de 
2015 (R.E. núm. 159 de data 21 de juliol de 2015), per la qual sol·licita autorització 



per a les obres de Neteja i reparació paraments habitatge i celler , a l’immoble 
ubicat al Carrer Cap del Carrer, núm. 8, conegut com Cal Ponet, de referència 
cadastral 67789A3CG5567N0001BH (Expedient núm. 18/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 13 d’agost de 2015, 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 19 d’agost de 
2015, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Mateu Llinàs Gualdo llicència d’obres per a la Neteja i 
reparació paraments habitatge i celler , a l’immoble ubicat al Carrer Cap del 
Carrer, núm. 8, conegut com Cal Ponet, de referència cadastral 
67789A3CG5567N0001BH (Expedient núm. 18/2015), 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 ca s que no es compleixi es 
procedirà a la paralització de les obres.   
 



- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 50,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

        2.500,00 € 
                  2% 
             50,00 € 

 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
3.2.- EXP. 19/2015: MONTSERRAT CALL ORRIT. C/ MAJOR , 21 - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Montserrat Call Orrit, de data 22 de juliol 
de 2015 (R.E. núm. 161 de data 22 de juliol de 2015), per la qual sol·licita 
autorització per a les obres de Neteja i reparació paraments habitatge, a l’immoble 
ubicat al Carrer Major, núm. 21, de referència cadastral 
6778937CG5567N0001ZH (Expedient núm. 19/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 13 d’agost de 2015, 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 19 d’agost de 
2015, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a la Sra. Montserrat Call Orrit llicència d’obres per a la Neteja 
i reparació paraments habitatge, a l’immoble ubicat al Carrer Major, núm. 21, de 
referència cadastral 6778937CG5567N0001ZH (Expedient núm. 19/2015), 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 ca s que no es compleixi es 
procedirà a la paralització de les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- 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 € (El tipus de gravamen és del 2% 
segons l’apartat 3 de l’article 3r de l’ordenança  fiscal número 3 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. D’acord amb l’apartat 2 de 
l’article 3r de l’ordenança abans esmentada: “2. La quota de l’Impost és la 
resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. En cap cas la quota 
tributària a pagar serà inferior a 20 €.”). 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 
Quota de l’impost 

        978,00 € 
              2% 
          19,56 € 
          20,00 € 

 



Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
3.3.- EXP. 20/2015: FINCA CASES, SCP. EXPLOTACIÓ CA L PEREBOIX, 
POLÍGON 1 PARCEL·LA 17- PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada per la societat Finca Cases, SCP, de data 14 d’agost 
de 2015 (R.E. núm. 176 de data 14 d’agost de 2015), per la qual sol·licita 
autorització per a les obres de construcció de Cobert Agrícola, a l’explotació CAL 
PEREBOIX, ubicada al polígon 1 parcel·la 17 del municipi de Peramola (Expedient 
núm. 20/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 13 d’agost de 2015, 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 en els 
termes que especifica la memòria i el seu informe.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 19 d’agost de 
2015, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR a  la societat Finca Cases, SCP llicència d’obres per a la 
construcció de Cobert Agrícola, a l’explotació CAL PEREBOIX, ubicada al polígon 
1 parcel·la 17 del municipi de Peramola (Expedient núm. 20/2015), d’acord amb el 
projecte bàsic i d’execució signat per l’Enginyer Tècnic Agrícola, enginyer 
agrònom Sr. Ignasi Estany Serra (col. Núm. 2020 CAT), de data maig de 2015. 
 
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 ca s que no es compleixi es 
procedirà a la paralització de les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- 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 465,88 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   23.294,00 € 
              2% 
        465,88 €    

 
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. 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21:40 hores, l'alcaldessa aixeca la 
sessió de la qual, com a secretària interventora, n'estenc la present acta.   
  
La secretària interventora    Vist i plau 

L'Alcaldessa 


