
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 DE 
JULIOL DE 2015 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  7/2015 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  27 de juliol de 2015 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 21:48 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  
 
Secretària interventora: 
Maria Teresa Solsona Vila 

 
No assisteixen:  
 
Jaume Angrill Esteve, regidor 
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIOR S. 
2.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
3.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016. 
4.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE RIALB, 



ANUALITAT 2015.   
5.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

5.1.- EXP. 10/2015: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS. PORTA DA D’AIGUA A LA 
MASIA “L’ARTILLERIA DEL ROCA”- PERAMOLA.  
5.2.- EXP. 11/2015: JOSEP I RAMON BOIX, CB. POLÍGON  4 PARCEL·LA 187 - 
PERAMOLA. 
5.3.- EXP. 12/2015: FINCA CASES, SCP. CARRER CARRET ERA-TRAGÓ 5 - 
PERAMOLA.  

6.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
7.- APROVACIÓ DE FACTURES. 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
8.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VA LORADA DE L’OBRA 
TITULADA “DISPOSICIÓ DE TANCA I BANCADA A L’ENTORN DE L’ERMITA DE 
SANTA LLÚCIA”. 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La senyora Alcaldessa proposa que d’acord amb l’article 103.3 del 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 s’inclogui en l’Ordre del dia el següent punt:  
 

8.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA 
TITULADA “DISPOSICIÓ DE TANCA I BANCADA A L’ENTORN DE L’ERMITA DE 
SANTA LLÚCIA”. 
 

El Ple per unanimitat dels membres presents (6 de 7), reunint el quòrum de 
majoria absoluta, acorda la seva inclusió en l’Ordre del dia. 
 
A continuació, la presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes 
inclosos en l’Ordre del dia. 
 
 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIOR S. 
 
L’Alcaldessa sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van 
ésser distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors 
següents: 
 

- Sessió extraordinària constitutiva de data 13 de juny de 2015 (núm. 
5/2015). 

- Sessió extraordinària d’organització i funcionament de l’Ajuntament de data 
8 de juliol de 2015 (núm. 6/2015). 

 



El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
 
L’Alcaldessa proposa atorgar: 
 

- un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola. 
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Tragó. 
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Nuncarga.  

 
Demana la paraula el Sr. Puig i opina que ell ho troba una mica fluix. L’Alcaldessa 
Sra. Orrit li diu que hi està d’acord, però que aquest any no han volgut tocar els 
imports que es van donar l’any passat, i afegeix que de cara a l’any vinent ja 
miraran de revisar-ho.  
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres 
presents, ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de 
Peramola.  
 
Segon .- Atorgar 900 € per la Festa Major de Tragó. 
 
Tercer.-  Atorgar 900 € per la Festa Major de Nuncarga. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords als interessats als efectes del seu coneixement 
i als previstos en els apartats anteriors. 
 
 
3.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016. 
 
Vist l'escrit dels Serveis Territorials a Lleida del Departament d’Empresa i 
Ocupació  de la Generalitat de Catalunya, de data 10 de juny de 2015 (R. E. núm. 
135 de data 16 de juny de 2015) sobre el calendari de festes laborals de l'any 
2016. 
 
Atès el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors i el que estableix 
l'article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, 
publicada al DOGC núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la qual s’estableix el 
calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2016. 
 
L'Alcalde proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 



Primer .- Proposar les següents festes locals: 
 

Peramola: 9 de febrer i 29 de setembre (dimarts de Carnaval i Sant 
Miquel) 
Tragó:  9 de febrer  i 13 de desembre (dimarts de Carnaval i Santa 
Llúcia) 
Nuncarga: 9 de febrer i 13 de desembre (dimarts de Carnaval i Santa 
Llúcia) 
  

Segon .- Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del 
Departament d’Empresa i Ocupació. 
 
A continuació se sotmet a debat la proposta d'alcaldia i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat dels membres presents, 
aprova la proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
4.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE 
RIALB, ANUALITAT 2015.   
 

La Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, reunida en sessió ordinària de data 
19 de desembre de 2014, va prendre amb el quòrum vigent requerit per la 
normativa local, el següent acord: 
 
“4. Aprovació de les aportacions dels membres del Co nsorci Segre Rialb per 
l’anualitat 2015. 
 
L’article 320 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, disposa que el Consorci Local “aprovarà un 
pressupost anual de l’explotació i d’inversions (..)”. 
 
L’Article 16 dels Estatuts del Consorci determina que: “La hisenda del Consorci estarà 
constituïda pels recursos següents: 
 

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i els altres de dret privat. 
b) Les aportacions de les entitats consorciades, que han de cobrir les despeses 

de funcionament del Consorci. El volum de l’aportació de cada entitat 
consorciada s’ha de fixar anualment en el pressupost d’ingressos del Consorci, 
prèvia conformitat de l’òrgan competent de cada ens consorciat. 

c) Les subvencions que obtingui d’entitats públiques o privades. 
d) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis. 

 
Per tot l’anterior, i a proposta del President, per unanimitat dels assistents, S’ACORDA : 
 
Primer.-  Que el secretari interventor, elabori la proposta de Pressupost del Consorci 
Segre Rialb per a l’anualitat 2015. 
 



Segon.- Establir que cadascuna de les Administracions Consorciades aporti la quantitat 
següent al Consorci, per tal de finançar les despeses de funcionament per a l’exercici 
2015: 

- Ajuntaments: 2.500,00 € 

- Consell Comarcal de la Noguera: 5.000,00 € 

- Consell Comarcal de l’Alt Urgell: exempt atès la prestació del Servei 
d’Assistència Tècnica del Consell Comarcal a nivell de Secretaria i 
d’Intervenció al Consorci Segre Rialb. 

- Diputació de Lleida: 10.000,00 € 

 
Tercer.- Sol·licitar que per part de l’òrgan competent de cadascuna de les Administracions 
Consorciades es ratifiqui l’acord d’aportació de cada ens local al Consorci.” 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents 
acorda ratificar l’acord esmentat. 
 
 
5.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
5.1.- EXP. 10/2015: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS. PORTA DA D’AIGUA A 
LA MASIA “L’ARTILLERIA DEL ROCA”- PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Ramon Muntada Tarrés, de data 27 d’abril de 
2015 (R.E. núm. 99 de data 27 d’abril de 2015), per la qual sol·licita autorització 
per a les obres de Portada d’aigua a la Masia “L’Artilleria del Roca” (Expedient 
núm. 10/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 12 de maig 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 13 de maig de 
2015, 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. Ramon Muntada Tarrés llicència d’obres per a la 
Portada d’aigua a la Masia “L’Artilleria del Roca” (Expedient núm. 10/2015), 
segons instància i pressupostos 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. 
 
- Indicar que la llicència atorgada a 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 portada d’aigua. 
 
- 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.  
 
- Durant l’execució de les obres els sol·licitants prendran mesures de protecció, 
seguretat i senyalització per garantir la seguretat dels usuaris del camí, fent-se 
responsable dels danys que com a conseqüència de les obres es puguin produir a 
tercers. 
 
- La canonada és soterrarà un mínim d’un metre. 
 
- Un cop realitzades les obres es tornarà a deixar el ferm del camí en bones 
condicions. 
 
- El manteniment i el correcte funcionament de la instal·lació seran responsabilitat 
de la propietat, així com el correcte estat del vial en els punts de la intervenció. 
 
- 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 72,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     3.600,00 € 
              2% 
          72,00 €   

 
Cinquè .- AUTORITZAR A PRECARI la disposició de la canonada sota vials 
públics, de manera que mai pugui gravar futures operacions de l’Ajuntament, i de 
manera que, si una futura actuació municipal afectés aquestes canonades, les 
modificacions i obres oportunes no suposin un cost addicional per l’Ajuntament, si 
no que siguin a càrrec del promotor actual. 
 
Sisè .- 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. 
 
Setè.- 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. 
 
 
5.2.- EXP. 11/2015: JOSEP I RAMON BOIX, CB. POLÍGON  4 PARCEL·LA 187 - 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la societat Josep i Ramon Boix, C.B., de data 6 
de maig de 2015 (R.E. núm. 103 de data 7 de maig de 2015), per la qual sol·licita 
autorització per a les obres de Construcció de cobert ramader, a la parcel·la 187 
del polígon 4 (Expedient núm. 11/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 12 de maig 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 13 de maig 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 Josep i Ramon Boix, C.B. llicència d’obres per a 
la Construcció de cobert ramader, a la parcel·la 187 del polígon 4 (Expedient núm. 



11/2015), 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 
24 d’abril 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 691,96 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   34.598,00 € 
              2% 
        691,96 €   

 
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. 
 
 
5.3.- EXP. 12/2015: FINCA CASES, SCP. CARRER CARRET ERA-TRAGÓ 5 - 
PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada per la societat Finca Cases, SCP, de data 25 de juny 
de 2015 (R.E. núm. 140 de data 25 de juny de 2015), per la qual sol·licita 
autorització per a les obres de Reforç de sostre en Paller existent, a l’immoble 
ubicat al Carrer Carretera – Tragó 5, amb referència cadastral número 
9181701CG5598S0001KU (Expedient núm. 12/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 14 de juliol 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 15 de juliol 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 al Reforç 
de sostre en Paller existent, a l’immoble ubicat al Carrer Carretera – Tragó 5, amb 
referència cadastral número 9181701CG5598S0001KU (Expedient núm. 
12/2015), segons instància i pressupostos 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 49,82 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     2.490,75 € 
              2% 
          49,82 €   

 
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. 
 
 
6.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 30 a 53 de 
l’any 2015 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 
27 d’abril de 2015 i la data d’avui, i que són els següents: 
 



- Decret de l’Alcaldia núm.  30/2015, de data 5 de maig de 2015, d’aprovació 
de pagament fraccionat de l’ICIO de l’expedient d’obres 17/2009. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 31/2015, de data 5 de maig de 2015, d’atorgament 
de llicència de primera ocupació parcial de l’expedient d’obres 17/2009. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 32/2015, de data 5 de maig de 2015, de sol·licitud 
de subvenció a la Direcció General de Joventut. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 33/2015, de data  5 de maig de 2015, de sol·licitud 
de subvenció a l’Institut Català de les Dones. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 34/2015, de data 13 de maig de 2015, de 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida pel funcionament i 
administració dels consultoris locals. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 35/2015, de data 19 de maig de 2015, 
d’amortització anticipada del prèstec amb BANTIERRA. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 36/2015, de data 20 de maig de 2015, de 
sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida pels socorristes, anualitat 
2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 37/2015, de data 3 de juny de 2015, de delegació 
de competència per celebrar un matrimoni civil. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 38/2015, de data 4 de juny de 2015, de 
convocatòria de Ple extraordinari pel dia 10 de juny de 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 39/2015, de data 5 de juny de 2015, per tal 
efectuar l’acta d’arqueig extraordinari. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 40/2015, de data 10 de juny de 2015, de 
convocatòria de Ple extraordinari pel dia 13 de juny de 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 41/2015, de data 10 de juny de 2015, d’aprovació 
de factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 42/2015, de data 15 de juny de 2015, de 
nomenament de Tinents d’Alcaldessa. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 43/2015, de data 18 de juny de 2015, de 
contractació de socorrista aquàtic. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 44/2015, de data 18 de juny de 2015, de 
contractació de socorrista aquàtic. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 45/2015, de data 1 de juliol de 2015, de 
convocatòria de Ple extraordinari pel dia 8 de juliol de 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 46/2015, de data 1 de juliol de 2015, d’autorització 
d’ocupació de via pública, exp. 14/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 47/2015, de data 1 de juliol de 2015, d’autorització 
per a realitzar una activitat de “Tir al Plat”. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 48/2015, de data 8 de juliol de 2015, d’assabentat 
d’activitat d’habitatge d’ús turístic, exp.16/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 49/2015, de data 15 de juliol de 2015, per tal de 
sotmetre a informació pública l’expedient d’obres 13/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 50/2015, de data 15 de juliol de 2015, per tal de 
sotmetre a informació pública i veïnal l’expedient d’activitats 17/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 51/2015, de data 15 de juliol de 2015, d’inici de la 
tramitació del Compte General, exercici 2014 . 



- Decret de l’Alcaldia núm. 52/2015, de data 16 de juliol de 2015, de 
convocatòria de la Comissió Especial de Comptes. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 53/2015, de data 22 de juliol de 2015, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 27 de juliol de 2015. 

 
 
7.- APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
N. Reg. Text Assentament NIF. Raó social interessat  Núm. Fac. Data Fac. Import 

líquid 

000147 ELECTRICITAT ESCOLA A81948077 ENDESA ENERGIA  S.A. PBA501N0019098 
  

05/05/2015 154,71  

000148 BOMBEIG TRAGÓ A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P5A501N0065477 05/05/2015 917,75  

000149 ELECTRICITAT AJUNTAMENT A81948077 ENDESA ENE RGIA S.A. P5A501N0065478 
  

05/05/2015 
290,57  

000150 ENLLUMENAT BARRI DEL CANÉ A81948077 ENDESA E NERGIA S.A. P3A501N0058565 
  

06/05/2015 204,48  

000151 ENLLUMENAT TRAGÓ A81948077 ENDESA ENERGIA S. A. P3A501N0059953 
  

08/05/2015 248,05  

000152 ENLLUMENAT PERAMOLA A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N0059300 
  

07/05/2015 532,56  

000153 ENLLUMENAT BARRI DEL ROSER A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N0058564 
  

06/05/2015 248,97  

000154 MATERIAL D'OFICINA B25437757 PELLICER INFORM ÀTICA, SL 63 30/04/2015 42,68  

000155 MÒBIL CLORADORS A78923125 TELEFÓNICA MÓVILES  28-F581-308701 01/06/2015 7,26  

000156 ELECTRICITAT AJUNTAMENT A81948077 ENDESA ENE RGIA S.A. P5A501N0081212 
  

03/06/2015 262,15  

000157 ELECTRICITAT CENTRE CÍVIC A81948077 ENDESA E NERGIA S.A. PBA501N0023678 
  

03/06/2015 136,08  

000158 BOMBEIG TRAGÓ A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P5A501N0081211 03/06/2015 976,69  

000159 PISCINES-POLIESPORTIU A81948077 ENDESA ENERG IA S.A. P3A501N0075290 
  

11/06/2015 27,58  

000160 PISCINES-POLIESPORTIU A81948077 ENDESA ENERG IA S.A. P3A501N0075294 
  

11/06/2015 44,92  

000161 ENLLUMENAT PERAMOLA A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N0075291 
  

11/06/2015 94,46  

000162 DISSEMINAT AFORES A81948077 ENDESA ENERGIA S .A. P3A501N0075292 
  

11/06/2015 277,49  

000163 ENLLUMENAT NUNCARGA A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N0075293 
  

11/06/2015 116,98  

000164 BOMBEIG CAN BOIX A81948077 ENDESA ENERGIA S. A. P5A501N0085768 11/06/2015 176,33  

000165 BOMBEIG TRAGÓ A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N0076783 16/06/2015 66,07  

000166 BOMBEIG TRAGÓ A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P5A501N0095998 03/07/2015 1.084,14  

000167 ELECTRICITAT AJUNTAMENT A81948077 ENDESA ENE RGIA S.A. P5A501N0095999 
  

03/07/2015 282,78  

000168 MATERIAL OFICINA B25437757 PELLICER INFORMÀT ICA, 89 30/06/2015 20,09  

000169 ENLLUMENAT BARRI DEL ROSER A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N0085553 
  

06/07/2015 190,60  

000170 ENLLUMENAT PERAMOLA A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P3A501N0085552 
  

06/07/2015 369,45  

000171 ENLLUMENAT BARRI CANÉ A81948077 ENDESA ENERG IA S.A. P3A501N0085554 
  

06/07/2015 159,59  

000172 ELECTRICITAT CENTRE CÍVIC A81948077 ENDESA E NERGIA S.A. PBA501N0028436 
  

06/07/2015 139,00  

000173 ENLLUMENAT TRAGÓ A81948077 ENDESA ENERGIA S. A. P3A501N0086098 
  

07/07/2015 170,04  

000174 MÒBIL CLORADORS A78923125 TELEFÓNICA MÓVILES  28-G581-321794 01/07/2015 7,26  

000175 
Certificat personal 
d'identificació Q0801175A 

Consorci Administració 
Oberta de Catalunya 1805 08/07/2015 29,89  

000176 Serveis comptables B59383596 ABSIS INFORMÀTI CA, S.L. 2015//653 13/07/2015 1.258,40  

000177 FOTOCÒPIES B59093211 REINPE BAIX LLOBREGAT, SL 1452 18/06/2015 65,06  

000178 SERVEI MONITORATGE 52309628S CODINA MIQUELA RAQUEL 7 22/06/2015 143,99  

000179 CÒPIES CLAUS 41086780V MORTÉS RIBERA LAURA 1 387 19/06/2015 50,89  

000180 TELÈFON AJUNTAMENT A82018474 TELEFONICA DE E SPAÑA 34889 28/06/2015 99,88  

000181 TELÈFON CONSULTORI A82018474 TELEFONICA DE E SPAÑA 34890 28/06/2015 103,50  

000182 FAX A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA 34891 28/06/2015 18, 46 

000183 TELÈFON ESCOLA A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑ A 34888 28/06/2015 40,52  

000184 SOPAR FUTBOL, DINARS ELECCIONS, 
DINARS BULLICH FEB-JUNY 

41064096B GUARDIA VIGATA NURIA 4725 30/06/2015 1.28 2,60  



000185 MATERIALS REPARACIONS B25468992 TUGUES MATERIALS DE 
CONSTRUCCIÓ S.L. 

1503030 30/06/2015 193,77  

000186 SERVEI NETEJA JUNY 46618500F GRADOS CABEZAS ANA MARIA 30/06/2015 07/07/1905 388,50  

000187 ASCENSOR - CANVI FLUORESCENTS B60600897 MARV I ASCENSORES S. L. 369 15/06/2015 48,13  

000188 TALLANTS I CAPÇALS TALLAGESPES 41081804D PUJ OL BALIELLAS CANDI 7445 30/06/2015 102,33  

000189 GASOLINA B25312331 BARS CAMPI S.L. 761 30/06 /2015 52,84  

000190 REPARACIONS ENLLUMENAT TRAGÓ 78148255M VILAGINES SALA PERE 3484 02/07/2015 54,76  

000191 MANTENIMENT ASCENSOR B60600897 MARVI ASCENSORES S. L. 12374 01/07/2015 77,85  

000192 CALIBRATGE PISCINES - POSADA EN 
MARXA 

B25052952 TASHIA, S.L. 152549 26/06/2015 119,49  

000193 SERVEIS GESTORIA JUNY B25376187 GESTIÓN Y FORMACIÓN 
HOSTELERIA, S.L. 

31 06/07/2015 221,67  

000194 CLOR I FILTRES PISCINES B25052952 TASHIA, S. L. 152711 30/06/2015 437,95  

000195 MATERIALS I TREBALLS A25202680 RIBALTA I FIL LS S.A. 793 30/06/2015 465,85  

000196 AIXETA FONT TRAGÓ I REPARACIÓ 
W.C. PISCINES 

41077258V COLL TOMAS ANTONI 1542 30/06/2015 125,03  

000197 CARPETES EXPEDIENTS B43072586 SUGRAÑES EDITO RS, S.L. 150689 03/07/2015 94,14  

000198 TALONARIS ENTRADES PISCINES IMPREMTA  IMPREMTA I ARTS GRAFIQUES 
OLIANA S.C.P. 

86 09/07/2015 33,88  

000199 REVISIÓ MANTENIMENT EQUIPS 
INFORMÀTICS 

B25325507 SEMIC SERVEIS 
INFORMÀTICS, S.L. 

696 17/07/2015 129,46  

 
Tiquets correus juny-juliol 

 
CORREUS 

  
51,56  

 
2N PAGAMENT OBRA REG 

 
COMUNITAT DE REGANTS DE 
PERAMOLA - BASSELLA  

30/06/2015 715,36  

TOTAL RELACIÓ: 13.654,49  

 
 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
8.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MEMÒRIA VA LORADA DE 
L’OBRA TITULADA “DISPOSICIÓ DE TANCA I BANCADA A L’ ENTORN DE 
L’ERMITA DE SANTA LLÚCIA”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Peramola està interessat en la realització de l’obra 
“DISPOSICIÓ DE TANCA I BANCADA A L’ENTORN DE L’ERMITA DE SANTA 
LLÚCIA”. 
 

Vist el projecte de l’obra esmentada redactat per  l’arquitecte Sr. Manel Cecília 
Averós, amb un pressupost total d’execució per contracte de vint-i-tres mil cent 
trenta euros amb vint-i-nou cèntims (23.130,29 €) IVA 21% inclòs. 

 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de l’actuació “DISPOSICIÓ DE TANCA I 
BANCADA A L’ENTORN DE L’ERMITA DE SANTA LLÚCIA”, redactat per  per  
l’arquitecte Sr. Manel Cecília Averós, amb un pressupost total d’execució per 
contracte de vint-i-tres mil cent trenta euros amb vint-i-nou cèntims (23.130,29 €) 
IVA 21% inclòs; i sotmetre’l a informació pública per un període de 30 dies, a 
comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP de Lleida i al tauler 
d’anuncis de la casa consistorial, per tal que es pugui presentar al·legacions i 



suggeriments fent constar que cas que no se’n presentin s’entendrà aprovada 
definitivament. 
 
Segon.- Facultar l’alcaldessa Sra. Gemma Orrit Capdevila per a la signatura dels 
documents que siguin necessaris per fer efectius l’acord precedent. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21:48 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 


