
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 26 DE GENER DE 
2015 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 1/2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 26 de gener de 2015 
Hora d’inici: 21:00 hores  
Hora de fi: 22:03 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 
 
Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora 
 
Excusen la seva assistència: 
 
José Roca Sala  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
3.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI ALT URGELL XXI. 
4.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI SEGRE-RIALB. 
5.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET. 
6.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA TITULADA “SANEJAMENT D’AIGÜES 
PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU CANER I EL CAMÍ DE LES OLIVERES A PERAMOLA”. 
7.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA TITULADA “RESTAURACIÓ DEL 
CAMPANAR I MESURES DE SEGURETAT PER LA CAMPANA DE L’ESGLÉSIA SANT MIQUEL DE 
PERAMOLA”. 
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1/2015, D’ADHESIÓ AL CONSORCI GAL ALT 
URGELL-CERDANYA PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA LEADER 2014-2020. 
9.- MOCIÓ TÚNEL DELS “TRESPONTS”. 
10.- INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014. 
11.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

11.1.- EXP. 39/2014: SR. JOSEP RAMON FERRAGUT MUXÍ. CARRER FERRERIA, 3 - PERAMOLA.  
11.2.- EXP. 42/2014: CAN BOIX HOTELS-RESTAURANT, S.L. . CAN BOIX- PERAMOLA. 



11.3.- EXP. 44/2014: SR. JOSEP RAMON FERRAGUT MUXÍ. CARRER FERRERIA, 3 - PERAMOLA.  
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
13.- FACTURES I PAGAMENTS. 
14.- INFORMES D’ALCALDIA. 
15.- 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 CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el dilluns dia 5 de gener de 
2015. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple ordinari 
en data 26 de gener de 2015. 
   
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 dels membres presents continuar 
amb el mateix. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els va ésser 
distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors següents: 
 

- Sessió ordinària de data 17 de novembre de 2014 (núm. 10/2014). 
- Sessió extraordinària de data 17 de desembre de 2014 (núm. 11/2014). 

 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni observació. 
 
 
3.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI ALT URGELL XXI. 
 
La Disposició Addicional 20ena. de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, introduïda per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local 
-LRSAL-, regula el règim jurídic dels Consorcis.  
 
La Disposició Transitòria 6a. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local -LRSAL- exigeix que els Estatuts dels Consorcis que 
ja estiguessin creats el 31 de desembre de 2013 adaptin els seus Estatuts a allò previst en 
ella en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor.  
 
Tenint en compte que l’article 10 dels Estatuts del Consorci preveu que el càrrec de 
president recau de forma permanent en el President del Consell Comarcal o conseller 



comarcal en qui delegui, i tenint en compte en aquest sentit el que disposa la Disposició 
addicional 20 ena. de la Llei 30/1992 esmentada.  
 
El termini per adaptar els Estatuts del Consorci finalitza el proper 31 de desembre de 2014, 
i que, si escau, el nou règim aplicable al personal al seu servei o el pressupostari, 
comptable o de control, ha d'aplicar-se a partir de l'1 de gener de 2015.  
 
Considerant que per a la modificació dels Estatuts s'ha seguit el procediment previst als 
mateixos.  
 
Considerant que la modificació dels Estatuts exigeix acord plenari adoptat per la majoria 
absoluta de nombre legal de Regidors, per així establir-ho l’article 47.2. g) de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.  
 
Considerant que els acords plenaris l'aprovació dels quals exigeixi majoria absoluta del 
nombre legal de membres hauran de ser informats prèviament per la Secretaria, i tots 
aquells que suposin despesa o afectin als ingressos, a més per la Intervenció municipal, 
per així exigir-ho l’article 54.1.b) del Text Refós de les Disposicions Legals vigents en 
matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i 
l’article 173 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre -ROF-.  
 
A proposta de la Presidència, prèvia deliberació i amb el vot favorable de tots els membres 
presents de la corporació (6 de 7), que representen la majoria absoluta legal requerida, 
s'acorda: 
 
Primer.- APROVAR la modificació dels Estatuts del Consorci Alt Urgell XXI, acordada per 
l’Assemblea General del mateix en data 16/12/2014, segons consta a l’expedient 
administratiu, en els termes següents: 
 

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

 
Segon.- DELEGAR al Consorci Alt Urgell XXI la tramitació conjunta i coordinada de 
l’expedient de modificació d’estatuts. 
 
Tercer.- COMUNICAR aquest acord al Consorci Alt Urgell XXI per al seu coneixement i 
efectes. 
 
 
4.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI SEGRE-RIALB. 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Segre-Rialb del que 
l’Ajuntament de Peramola en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que la Junta de Govern del Consorci Segre-Rialb, en sessió de 19 de desembre de 
2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Segre Rialb, que queden redactats tal i 



com s’estableix de forma annexa. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte de modificació d'Estatuts a informació pública pel termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant publicació d'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al tauler d'edictes i un extracte al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la presentació d'al·legacions i reclamacions per a les 
persones interessades de conformitat amb els articles 313.3, i) i el 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitat i serveis dels ens locals (ROAS),  
 
Tercer.- Notificar aquest acord a les entitats que formen el Consorci, a efectes de la seva ratificació, amb la 
indicació que en l'acord de ratificació deleguin al Consorci la tramitació conjunta de la informació pública. 
 
Quart.- Centralitzar i tramitar el procediment de publicació i informació pública dels ens consorciats  al 
Consorci Segre Rialb en relació amb l'aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci. 
 
Cinquè.- En cas que no es presentin al·legacions i/o reclamacions, l'acord esdevindrà definitiu. 
 
Sisè.- Una vegada aprovat definitivament l'acord de modificació dels estatuts es publicarà la modificació dels 
Estatuts en el BOP de Lleida i referència de la mateixa en el DOGC, i es trametrà còpia de l'expedient o 
certificat dels acords adoptats juntament amb els estatuts a la Direcció General d'Administració Local als 
efectes de la inscripció a la secció complementària del Registre d'Ens locals, de conformitat amb el que 
disposa l'article 313.5 del Decret 179/1995, ROAS. 
 
Setè.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester el president del Consorci per a la signatura de tots 
els documents que siguin necessaris per a l'execució del present acord. 
 
ANNEX: 
 
Article 5 Seu social del Consorci Segre Rialb  
Es modifica el redactat. 
 
El Consorci mantindrà el seu domicili a les dependències de l’Ajuntament de Tiurana, Plaça de 
l’Alzinera s/n (comarca de la Noguera) i domicili de representació a les dependències de l’Ajuntament 
d’Oliana, Plaça de la Reguereta s/n. (Consell Comarcal de l’alt Urgell). Això, no obstant, per acord de la 
Junta de Govern, aquest domicili pot ser canviat.” 
 
Article 10  Funcions del president  
Es suprimeix el 2on paràgraf. Queda així: 
 
El President es el responsable tècnic de la gestió i Administració del consorci , es nomenat per la 
Junta de Govern i ha d’actuar d’acord amb les directrius de la Junta de Govern i les instruccions del 
president o vicepresident 
 
Article 13 Personal del consorci  
Es modifica el redactat.  
 
El personal al servei del Consorci Segre Rialb podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament 
d’una reassignació de llocs de treball de les administracions participants al Consorci, el seu regim 
jurídic serà el de l’administració pública d’adscripció i les seves retribucions en cap cas podran 
superar les establertes per a llocs de treball equivalents a aquella. 
 
Article 14  Regim econòmic financer 
S’afegeixen dos paràgrafs. Queda com segueix: 
 
El règim econòmic financer del Consorci és el que estableix la normativa vigent per als ens locals en 
matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics 
 
L’adscripció del Consorci a una de les administracions consorciades, d’acord amb la Disposició 
addicional  20 de la Llei 30/1992, determina la subjecció  al règim pressupostari, de comptabilitat i 
control de l’administració d’adscripció, sens perjudici de la subjecció a la Llei orgànica 20/2012, de 27 
d‘abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 



 
El control intern dels actes susceptibles de produir drets o obligacions de contingut econòmic o 
moviment de fons i valors, serà exercit per qui tingui encomanades les funcions d’intervenció del 
Consorci, essent competència i responsabilitat de l’administració d’adscripció dur a terme l’auditoria 
dels comptes anuals. El Consorci forma part del pressupost consolidat i s’ha d’incloure en el compte 
general de l’administració pública d’adscripció” 
 
Capítol V Aprovació, modificació, separació i dissolució del Consorci  
Es modifica el títol  
 
Article 18 
Se suprimeix el segon paràgraf que passa a ser el nou redactat de l’article 19  
 
Article 19  
Es deixa sense efecte el redactat anterior. El nou redactat queda com segueix: 
 
La modificació d’aquests estatuts ha de ser aprovada per la junta de Govern del consorci i 
posteriorment ratificada  per totes les entitats consorciades, amb les mateixes formalitats que per 
l’aprovació 
 
Article 20  
Es deixa sense efecte el redactat anterior. Queda de la següent forma:  
 
Els ens consorciats poden separar-se del Consorci en qualsevol moment. L’entitat que vulgui separar-
se ho haurà de manifestar per escrit i comunicar- ho a la Junta de Govern,  
 
L’exercici del dret de separació per part de qualsevol entitat consorciada, implicarà la dissolució del 
Consorci, a menys que la Junta de Govern, per majoria simple, decideixi la seva continuïtat i segueixin 
pertanyent al Consoci dues administracions públiques. Si és l’entitat consorciada a la qual consta 
adscrit el Consorci, la que exercita el dret de separació, la Junta de Govern haurà de decidir, en el seu 
cas, a més de la continuïtat del Consorci, a quina de les entitats consorciades  quedarà adscrit, de 
conformitat amb els criteris establerts a la Llei. 
  
La quota de separació corresponent a l’entitat consorciada que es separi, es calcularà amb termes 
anàlegs als de la quota de liquidació que es regula a l’article 21.  
 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, si 
aquesta resulta positiva, o una vegada s’hagi pagat el deute, si la quota resulta negativa, 
 
Article 21 
S’afegeix amb el següent redactat: 
 
El Consorci es dissoldrà en els supòsits següents:  
      -- Quan  hagi complert les finalitats previstes en aquests Estatuts. 
      --  Per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum assenyalat a l’article 19 d’aquests 
Estatuts. 
      -- Quan s’exerciti el dret de separació per part de qualsevol entitat consorciada i la Junta de 
Govern no acordi la seva continuïtat. 
 
La dissolució del Consorci implicarà la seva liquidació i extinció. La Junta de Govern nomenarà un 
liquidador  que formularà la proposta de liquidació. 
 
La quota de liquidació es calcularà per a cada entitat d’acord amb la participació en el saldo resultant 
del patrimoni net derivat de la liquidació. 
 
Capitol VI  Adscripció 
S’afegeix aquest Capítol i article següent: 
 
Article 22 



 
El Consorci queda adscrit a la Diputació de Lleida  d’acord amb el que disposa Disposició addicional 
20a de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en la redacció donada per la Disposició final segona de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sost Disposició Addicional  
 
Disposició addicional 
S’afegeix la següent disposició: 
 
En el cas de dissolució del Consorci, el personal funcionari i laboral provinent de les Administracions 
o entitats consorciades incorporats al Consorci Segre Rialb reingressaran  a les seves 
administracions d’origen d’acord amb l’establert a la normativa vigent. 
 
Sotmesa a votació la esmentada proposta és aprovada per unanimitat pels membres presents.” 
 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 
al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
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. 
 
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 Segre-Rialb, 
acordada per la Junta de Govern d’aquest Consorci en sessió plenària de 19 de desembre 
de 2014, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.- DELEGAR al Consorci Segre-Rialb la tramitació conjunta i coordinada de 
l’expedient de modificació d’estatuts. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Segre-Rialb 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 amb el vot favorable de tots els membres presents de la 
corporació (6 de 7), que representen la majoria absoluta legal requerida aprova la proposta 
de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada.  
 
 
 
 
5.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET. 
 



Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Peramola en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 
2014 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 següent 
redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la condició 
de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves finalitats, i 
que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 
plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa que 
correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 
laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat 
a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc de la 
normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 



26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona o pel 
personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi titulació 
superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i 
pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o per 
funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a la 
normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa vigent 
per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos econòmics i a la 
normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part 
dels pressupostos i s’inclou en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als dipòsits 
del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en pagaments. Tots els 
actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de totes les entitats 
depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n 
derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la 
fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i 
pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i 
funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la denominació 
d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la direcció 
de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals”.  
 



Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret 

de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del 
Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en 
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 
 

Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 

restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria 

absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A manca 
d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc el 
pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la 
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els objectius del 
Consorci”. 

 
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 de forma 
conjunta, 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”. 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 
al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
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 d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 
de desembre 2014. 
 
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 d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.- DELEGAR al Consorci Localret la tramitació conjunta i coordinada de l’expedient 
de modificació d’estatuts. 
 
Tercer- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci 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 amb el vot favorable de tots els membres presents de la 
corporació (6 de 7), que representen la majoria absoluta legal requerida aprova la proposta 
de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada.  
 
 
6.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA TITULADA 
“SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU CANER I EL 
CAMÍ DE LES OLIVERES A PERAMOLA”. 
 



Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l’actuació "SANEJAMENT 
D’AIGÜES PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU CANER I EL CAMÍ DE LES 
OLIVERES A PERAMOLA”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de trenta-
dos mil cinc-cents quaranta-sis euros amb cinquanta-dos cèntims (32.546,52 €) 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 

Garantia 

RIBALTA I FILLS, S.A. (R.E. 8 de 
data 21/01/2015) 

 
32.546,52 €  IVA 21% inclòs 

 
20 dies 

 
4 anys 

CONSTRUCCIONS M-J. ANGRILL, 
S.L. (R.E. 9 de data 21/01/2015) 

 
32.546,52 €  IVA 21% inclòs 

 
1 mes 

 
2 anys 

JOSE LUCAS ROMERO (R.E. 10 de 
data 21/01/2015) 

 
32.546,52 €  IVA 21% inclòs 

 
1 mes 

 
1,5 anys 

 
Debatut l’assumpte, i d'acord amb el que disposen l'article 111 i 138.3 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; 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 dels membres 
presents ACORDA:   
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU CANER I EL CAMÍ 
DE LES OLIVERES A PERAMOLA”, amb un pressupost  de trenta-dos mil cinc-cents 
quaranta-sis euros amb cinquanta-dos cèntims (32.546,52 €) IVA 21% inclòs, a l’empresa 
RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680 per import de 32.546,52 € (IVA 21% inclòs), 
un termini d’execució de vint (20) dies a partir de la signatura del contracte, i un termini de 
garantia de l’obra de 4 anys. 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 31.993,62 € amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost de l'exercici 2015.  
 
Tercer.- Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Cesc Rosell Miret (col·legiat 
núm. 563), del despatx TREBALLS I PROJECTES D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA, 
SLP, amb títol professional d’Arquitecte Tècnic. 
 
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. 
 
 
7.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA TITULADA 
“RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR I MESURES DE SEGURETAT PER LA CAMPANA 
DE L’ESGLÉSIA SANT MIQUEL DE PERAMOLA”. 
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l'obra titulada “RESTAURACIÓ 
DEL CAMPANAR I MESURES DE SEGURETAT PER LA CAMPANA DE L’ESGLÉSIA 
SANT MIQUEL DE PERAMOLA”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de catorze 
mil set-cents euros amb onze cèntims (14.700,11€), IVA 21% inclòs. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que el Bisbat d’Urgell ens farà un donatiu de 2.400,00 € per 
dur a terme l’obra a dalt esmentada. 
 
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 l’empresa següent, que s’ofereix a executar 
l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

Construccions MONJO, SCCL 12.148,85 € + 2.551,26 € (IVA 21%)= 14.700,11€ (IVA inclòs) 

 
Debatut l’assumpte, i d'acord amb el que disposen l'article 111 i 138.3 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; 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 dels membres 
presents ACORDA:   
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR I MESURES DE SEGURETAT PER LA CAMPANA DE 
L’ESGLÉSIA SANT MIQUEL DE PERAMOLA”, amb un pressupost  de catorze mil set-
cents euros amb onze cèntims (14.700,11€), IVA 21% inclòs, a l’empresa Construccions 
MONJO, SCCL, amb CIF F-25044306, per un import de 14.700,11€ (IVA 21% inclòs), 
d’acord amb la seva oferta, amb el següent desglossament: 
 

 

 Preu sense IVA 
(pressupost execució material) 

12.148,85 € 
 

(1) 

Tipus IVA 
(21 %) 

Import IVA    2.551,26 € (2) 

 Preu del contracte 14.700,11€ (1) + (2) 



Segon.- Aplicar la despesa de 14.700,11€ amb càrrec a la partida corresponent del 
pressupost de l'exercici 2015.  
 
Tercer.- Designar com a coordinador de seguretat de l'obra el senyor Carles Pubill 
Pociello, amb títol professional d’Arquitecte, de VINT ARQUITECTURA, S.L.P. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari i al coordinador de seguretat. 
 
Cinquè.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
 
8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 1/2015, D’ADHESIÓ AL 
CONSORCI GAL ALT URGELL-CERDANYA PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROGRAMA LEADER 2014-2020. 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 1/2015, de data 14 de gener de 2015, es va resoldre el 
següent: 
 
“Consorci Alt Urgell - Cerdanya pel desenvolupament del nou programa Leader 
 
En data 14 d’agost de 2008 es va constituir el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya, els Estatuts del 
qual van ser publicats al BOP de Lleida de 9 d’agost, al BOP de Girona de 12 d’agost i al DOGC de 
14 d’agost del mateix any. Posteriorment, a instància del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural es va procedir a la modificació d’aquests estatuts que es van 
publicar al BOP de Lleida de 23 de juny de 2011, al BOP de Girona de 29 de juny de 2011 i al 
DOGC de 27 de juny de 2011.  
Aquest Consorci està format inicialment pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i de la Cerdanya, dos 
Ajuntaments de l’Alt Urgell i un de la Cerdanya, i les associacions i entitats privades sense afany de 
lucre, i té entre els seus objectius específics, entre altres, gestionar i optimitzar els recursos 
econòmics que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa Leader de la Unió Europea, 
assumint a aquest efecte les funcions de “Grup d’Acció Local” d’acord amb els Reglaments 
comunitaris. 

En data 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Ordre AAM/387/2014, de 19 de 
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció local, es 
dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies de 
desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, i s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de desenvolupament local 

Atès que es considera necessari per a la promoció social i econòmica poder desenvolupar el futur 
programa LEADER, i atès que pel desenvolupament d’aquest programa es fa necessària la 
constitució d’un Grup d’Acció Local (GAL) d’àmbit territorial corresponent a la zona determinada pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, d’acord amb les 
directives comunitàries. 

Atès el disposat als articles 269 i concordants 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, i als articles 160 i 313 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, 

Atès el disposat a l’apartat 3 de l’article 2 dels Estatuts del Gal Consorci Alt Urgell – Cerdanya. 

Per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la Ordre AAM/387/2014 dins 



l’estratègia de desenvolupament local es necessari que els ajuntaments corresponents manifestin 
la seva adhesió. 

Per tot l’exposat, i en virtut de les atribucions que legalment tinc atribuïdes, RESOLC: 

 
Primer.- Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Peramola - al Consorci GAL Alt 
Urgell - Cerdanya per a gestionar en els pròxims anys els recursos econòmics que el programa 
Leader de la Unió Europea assigni a aquesta zona i altres projectes que se’n derivin. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya. 
 
Tercer.- Ratificar el present Decret al primer Ple municipal que se celebri després d’haver-lo 
dictat.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6 de 7) acorda ratificar el 
Decret esmentat. 
 
 
9.- MOCIÓ TÚNEL DELS “TRESPONTS”. 
 
Fa anys que els veïns de l’Alt Urgell estan esperant una solució definitiva, amb la 
construcció d’un túnel, davant la perillositat del tram als municipis d’Organyà i de Fígols i 
Alinyà de la Carretera C-14 i la constant caiguda de rocs al congost dels “Tresponts”. Els 
desprendiments de pedres, i la perillositat del seu traçat, fan més necessària que mai la 
construcció d’un nou túnel i la instal·lació de mesures de protecció per evitar accidents i 
destrosses als vehicles i danys personals. 
 
Aquest tram de carretera té una densitat molt elevada de vehicles, ja que és la principal via 
de comunicació amb Lleida. Això, juntament amb un traçat especialment perillós, fa que el 
risc d’accidents sigui elevat i, com a conseqüència, la integritat de les persones. 
 
Fa molts anys que es reclama la construcció d’un nou túnel. De fet, tant l’any 2009 com a 
l’actualitat, s’han iniciat recollides de signatures entre els veïns de la comara de l’Alt Urgell. 
El 2009 ja es van recollir 400 signatures, les quals es van presentar, juntament amb un 
escrit, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Com a solució, l’any 2010 el Departament va col·locar algunes xarxes en alguns trams del 
congost i es va comprometre a prioritzar la construcció del túnel dels “Tresponts” el més 
aviat possible. 
 
Ja han transcorregut quatre anys des que el Departament va comunicar que es construiria 
un túnel a l’indret dels “Tresponts” sense que s’hagi materialitzat. Tampoc hi ha 
coneixement que hi hagi previsió de fer-lo. Així mateix, les xarxes que s’hi ha col·locat són 
del tot insuficients per evitar la caiguda de rocs, tal com s’ha pogut anar constatant. 
 
Aquestes circumstàncies fan més necessari que mai que es comenci la construcció del 
túnel al congost dels “Tresponts” i que, mentre s’estiguin fent aquestes obres, es col·loquin 
les xarxes adequades en aquest tram de carretera. 



Aquesta reivindicació compta amb el suport de la majoria dels Ajuntaments i institucions de 
l’alt Urgell, els quals han aprovat resolucions en la mateixa línia. 
 
Pels motius anteriorment exposats, el Ple de la corporació per unanimitat adopta els 
següents acords: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Peramola insta al Govern de la Generalitat a rebre els Alcaldes 
dels municipis de l’Alt Urgell afectats per la perillositat del tram de carretera de la C-14 
entre Organyà i Montant de Tost, així com els representants de les persones que han fet 
recollida de signatures per tal de poder fer arribar la seva inquietud i trobar una solució 
definitiva. 
 
Segon.- Que el Govern de la Generalitat prioritzi la construcció del túnel de la carretera C-
14 a l’alçada de “Tresponts”, entre Organyà i Montant de Tost.  
 
Tercer.- Que el Govern de la Generalitat reservi una partida pressupostària al Projecte de 
llei de pressupostos de la Generalitat del 2015 per tal de poder iniciar les obresdel nou 
túnel de la carretera C-14 a l’alçada de “Tresponts” aquest mateix any. 
 
Quart.- Que s’instal·lin, de manera immediata, xarxes protectores i altres mecanismes de 
protecció per evitar la caiguda de roques a la carretera C-14 a l’alçada de “Tresponts”. 
 
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als 
grups polítics del Parlament de Catalunya. 
 
 
10.- INFORME DE MOROSITAT CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2014. 
 
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 4t trimestre de 
2014, 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 de l’informe 
emès és el següent:  
 
Corresponent al 4r trimestre de 2014: 
 

Nombre Import %

116 37.312 53,72%
6 32.140 46,28%

122 69.452 100,00%

8 56.667
Obligacions pendents en les quals s'estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal

Resta de pagaments

Pagaments totals durant el trimestre

 
 
Del seu contingut els regidors presents en queden assabentats. 
 
 
11.-LLICÈNCIES D’OBRES.  
11.1.- EXP. 39/2014: SR. JOSEP RAMON FERRAGUT MUXÍ. CARRER FERRERIA, 3 - 
PERAMOLA.  



 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Ramon Ferragut Muxí de data 24 d’octubre de 
2014 (R.E. núm. 282 de data 27/10/2014), per a les obres de Reforma d’habitatge 
unifamiliar entre mitgeres, a l’immoble ubicat al Carrer Ferreria, 3 de Peramola, de 
referència cadastral 6778952CG5567N0001PH (Expedient núm. 39/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 13 de gener 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, amb la condició de mantenir la relació 
d’altura i nombre de plantes amb les edificacions veïnes i aportar el projecte executiu.   
    
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 13 de gener de 2015, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada, amb la condició que 
s’estableix en l’informe de l’arquitecte municipal, Sr. Manel Cecília i Averós, de data 
13/01/2015, a dalt transcrita. 
  
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Josep Ramon Ferragut Muxí llicència d’obres per a la Reforma 
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, a l’immoble ubicat al Carrer Ferreria, 3 de Peramola, 
de referència cadastral 6778952CG5567N0001PH (Expedient núm. 39/2014), d’acord amb 
el projecte bàsic, signat per l’arquitecte Sr. David Lladó i Porta, de data 6 d’octubre de 
2014, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb el núm. 2014500680, de data 22 
d’octubre 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: 
 
- Caldrà mantenir la relació d’altura i nombre de plantes amb les edificacions veïnes .  
 
- Abans de l'inici de les obres, donat que  el projecte presentat per la tramitació de la 
llicència és només un projecte bàsic, caldrà presentar a l’Ajuntament el projecte 
executiu convenientment visat. 
  



- 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 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 1.737,26 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   86.862,75 € 
              2% 

     1.737,26 € 

 
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.  
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i pregunta que si es pot fer això. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li respon que l’arquitecte informa favorablement l’atorgament d’aquesta 
llicència, i que l’obra està dins els paràmetres que pot estar, i que tampoc hi ha cap veí 
afectat. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i diu que a ell li sembla que el de 
davant sí que està afectat, que tindrà menys llum, i anuncia el seu vot en el sentit de què 
s’abstindrà perquè diu que no li queda clar si es pot fer. 
 
A continuació es procedeix a la votació. El Ple per 5 vots a favor i amb l’abstenció del Sr. 
Francesc Lopez Bach aprova la proposta de l’Alcaldia 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. 
 
 
11.2.- EXP. 42/2014: 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 11 de desembre de 2014 (R.E. 
núm. 317 de data 11/12/2014), per a les obres de Substitució parcial desguassos, 
reconstrucció paret i pintar, a Can Boix de Peramola (Expedient núm. 42/2014). 
 



Atès l’informe tècnic, de data 13 de gener 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 13 de gener de 2015, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, la presidenta proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a  la societat CAN BOIX HOTELS-RESTAURANT,SL llicència d’obres 
per a la Substitució parcial desguassos, reconstrucció paret i pintar, a Can Boix de 
Peramola (Expedient núm. 42/2014), segons instància i pressupost presentats. 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà ser 
invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui incorre el 
seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament si 
s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. Pel que 
fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es disposa a 
l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en contenidors adients i es 
traslladaran periòdicament a un abocador i/o gestor de residus autoritzats. Un cop 
començades les obres l’arquitecte municipal es personarà en les mateixes per 
comprovar que es dóna compliment a aquesta condició particular, i cas que no es 
compleixi es 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 76,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     3.800,00 € 
              2% 

          76,00 € 

 



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 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. 
 
 
11.3.- EXP. 44/2014: SR. JOSEP RAMON FERRAGUT MUXÍ. CARRER FERRERIA, 3 - 
PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Ramon Ferragut Muxí de data 29 de desembre 
de 2014 (R.E. núm. 325 de data 29/12/2014), per a les obres d’Arrebossar i enrajolar 
parets celler, a l’immoble ubicat al Carrer Ferreria, 3 de Peramola, de referència cadastral 
6778952CG5567N0001PH (Expedient núm. 44/2014). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 13 de gener 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, 13 de gener 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. Josep Ramon Ferragut Muxí d’obres per a d’Arrebossar i 
enrajolar parets celler, a l’immoble ubicat al Carrer Ferreria, 3 de Peramola, de referència 
cadastral 6778952CG5567N0001PH (Expedient núm. 44/2014), segons instància i 
pressupost presentats. 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà ser 
invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui incorre el 
seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament si 
s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. Pel que 
fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es disposa a 



l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el Programa de 
gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i 
gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada 
dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en contenidors adients i es 
traslladaran periòdicament a un abocador i/o gestor de residus autoritzats. Un cop 
començades les obres l’arquitecte municipal es personarà en les mateixes per 
comprovar que es dóna compliment a aquesta condició particular, i cas que no es 
compleixi es procedirà a la paralització de les obres.  
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a tercers. 
 
- Si les obres afecten o estan relacionades amb serveis públics, caldrà que siguin 
supervisades pel cap de la brigada municipal i que hi doni el vist i plau. Els paviments 
afectats de la via pública hauran de quedar, com a mínim, en el mateix estat inicial. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons ordenança, 
 l’import dels quals és de 36,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     1.800,00 € 
              2% 

          36,00 € 

 
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. 
 
 
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 51 a 59 de l’any 2014, i 
núm. 1 a 4 de l’any 2015 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els 
dies 17 de novembre de 2014 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 51/2014, de data 18 de novembre de 2014, d’aprovació de 
factura. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 52/2014, de data 2 de desembre de 2014, de pròrroga de 
llicència d’obres, exp. 17/2009. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 53/2014, de data 10 de desembre de 2014, de 
convocatòria de Ple extraordinari pel dia 17 de desembre de 2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 54/2014, de data 10 de desembre de 2014, d’acceptació 
de subvenció de la Diputació de Lleida, per l’actuació Socorristes 2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 55/2014, de data 23 de desembre de 2014, de 
compensació ingressos i despeses entre l’Ajuntament de Peramola i el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 56/2014, de data 23 de desembre de 2014, d’adjudicació 
del subministrament Millora enllumenat públic tecnologia eficient. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 57/2014, de data 23 de desembre de 2014, de proposta de 
l’expedient  2/2014 de modificació del pressupost general de l’any 2014, mitjançant 
transferència entre partides. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 58/2014, de data 24 de desembre de 2014, d’aprovació de 
l’expedient  2/2014 de modificació del pressupost general de l’any 2014 per mitjà de 
transferència entre partides. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 59/2014, de data 31 de desembre de 2014, d’aprovació de 
factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 1/2015, de data 14 de gener de 2015, d’adhesió al 
Consorci GAL ALT URGELL-CERDANYA pel desenvolupament del programa 
LEADER 2014-2020. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 2/2015, de data 14 de gener de 2015, d’assabentat 
d’activitat d’acampada per realitzar la Copa de Catalunya de Carpfishing al Panta 
d’Oliana. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 3/2015, de data 19 de gener de 2015, de declaració de 
caducitat d’una inscripció padronal d’estranger no comunitari sense autorització de 
residència permanent. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 4/2015, de data 22 de gener de 2015, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 26 de gener de 2015. 

 
 
13.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les factures 
següents: 
 

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

ABS INFORMÀTICA Manteniment anual programari 
absis 3.017,69 €

MARVI ASCENSORES Conservació i manteniment 
ascensor mes gener 77,85 €

BAR CASINO Sopar reis 
371,62 €

GESTION Y FORMACIÓN 
HOSTELERIA S.L. 

Serveis gestoria desembre 
63,09 €

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. Mòbil cloradors 
8,20 €



FONDA LA MASIA - NÚRIA GUÀRDIA 
VIGATÀ 

Dinars Joan Bullich jul-nov, 
menús cantaires, menús 
bombers i dinars Sant Miquel 

1.252,90 €
FONDA LA MASIA - NÚRIA GUÀRDIA 
VIGATÀ 

Dinars festa Jubilats 
1.716,00 €

PEPI TORRESCASSANA VILARDELL Despeses sopar dones 2014 
77,40 €

ENDESA ENERGIA, S.A. fra 4912 
354,91 €

TELEFÓNICA DE ESPAÑA Telf. Ajuntament 
74,24 €

TELEFÓNICA DE ESPAÑA Telf. Consultori 
100,83 €

TELEFÓNICA DE ESPAÑA Fax 
17,86 €

RAQUEL CODINA MIQUELA Servei monitoratge desembre 
254,10 €

ANA GRADOS CABEZAS Servei neteja desembre 
259,00 €

JOAN PALLARÈS OLIVA Mòbil desembre 
30,00 €

TOTAL 7.675,69 €

 
 
14.- 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 5.286,74 €. 

- Que mitjançant la via de compensació de deutes, s’ha pagat la liquidació pendent 
amb el Consell Comarcal del Camí de Cortiuda, per import de 24.000 €, que venia 
de legislatures anteriors, i s’ha fet amb els ingressos pendents de cobrar de la 
subvenció del mateix import de l’obra de les Escales del Casino. 

- Que va anar Saragossa amb els del Consorci Segre Rialb pel tema del Pla d’usos. I 
que de moment diuen que no es pot fer res, que està parat.  

- Que va anar també a Urbanisme de Lleida per mirar a veure si els PAU que hi ha 
més difícils aquí a Peramola, es podria fer alguna cosa, per si algú volia fer una 
obra. Finalment potser trauran una part de zona verda, i s’intentaria de poder marcar 
el carrer, i que la gent pagui la part que li toqui. 

- Que estan fent la nova llei de muntanya, però que de moment només té canvis amb 
càmpings i granges. 

- Que al reg van treballant, no és fàcil, hi ha veïns que no estan gaire d’acord de com 
es fa, i van amenaçar de fer-la parar. I, que a banda d’això avui ha anat a Saragossa 
i que allà tenen el projecte i se’l estant estudiant per veure com passen per la zona 
del Pont. 

- Que la Confederació netejarà totes les cunetes i arranjarà les tanques de la 
Carretera de Politg, farà una mica de reg asfàltic i ho entregarà a la Generalitat. 



 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i pregunta que de la gravera quan ens 
paguen. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que es va fer un document i paguen un tant per 
tona cas que puguin pel mig i surtin pel Pont. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que a l’Escola la calefacció va tot el 
cap de setmana. L’Alcalde opina que potser si hauria d’instal·lar un programador. 
 
A continuació el Sr. Francesc Lopez Bach entrega una còpia d’un informe fet per ell a tots 
els assistents, i llegeix parts del mateix informe, el qual que es reprodueix literalment a 
continuació: 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 
Finalment el Sr. Francesc Lopez Bach, i acabant el tema d’aigües opina que alguna cosa 
passa, que tenim un problema, i que potser les dades d’aquest informe no són exactes, 
però que demostren que alguna cosa falla, ja que són molts litres. L’Alcalde Sr. Pallarès li 
diu que si l’estudi aquest mirés encara més anys enrere que encara en sortiria més. 
L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que el problema més gros que hi havia era les punxades de 
Tragó. Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que per això ell creu que 
s’haurien de posar comptadors a les generals, per veure que passa amb aquesta 
diferència de metres cúbics. 



 
Demana altre cop la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina que es bastanta temeritat 
acabar la legislatura amb tants pocs diners al Banc, i diu que a ell li sembla molt bé fer 
obres, però que fer l’obra del Campanar amb els pocs diners que tenim al Banc, i pagar els 
24.000 aquells, S’havia d’haver parlat entre tots. I que ell creu que això que s’ha fet són 
decisions unilaterals de l’Alcalde, i que ell creu que se’n hauria d’haver parlat, per tal de 
decidir entre tots si es tiraven endavant o no. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que enlloc de comprar el vehicle polivalent, ell creu prioritari 
treure el perill del campanar, per això s’ha fet aquesta obra. I pel que fa als diners, la 
Generalitat ens deu molts diners, i si ens paga el que se’ns deu ja n’hi quedaran de diners 
al compte.  
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que els diners que paguen de la gravera s’haurien de 
gastar amb la Carretera del Mig i amb la Carretera de Tragó allà a Rumbau. L’Alcalde li diu 
que s’està parlant amb la Diputació i amb els del Reg per arreglar la Carretera del Mig. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:03 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 


