
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 27 D’ABRIL 
DE 2015 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 27 d’abril de 2015 
Hora d’inici: 21:00 hores  
Hora de fi: 21:43 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 
 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. José Roca Sala s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre 
del dia següent: “14.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “SANEJAMENT 
D’AIGÜES PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU DEL CANER I EL CAMÍ DE LES 
OLIVERES A PERAMOLA””.  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- ELECCIONS LOCALS 2015 - MEMBRES MESES ELECTORALS.   



4.- ADHESIÓ AL CONVENI PER AL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA ALS 
AJUNTAMENTS I AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL. 
5.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT, ANY 2014 - CAPÍTOL 
PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS. 
6.- SUBVENCIÓ “I PREMI GUILLEM DE BELIBASTA”. 
7.- AMPA ESCOLA SANT MIQUEL – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CURSET DE 
PIRAGÜISME. 
8.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 
PEL PERIODE 2016 A 2018. 
9.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’ANY 2014. 
10.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

10.1.- EXP. 5/2015: SR. JOAN PUIG LÓPEZ. CM FINCA LES SALADES.  
10.2.- EXP. 7/2015: PUIGPINÓS PURGIMON, SCP. GRANJA PLA DE TRAGÓ. 
10.3.- EXP. 8/2015: SR. JOAN ARMENGOL BACH. CAL FORTUNY- NUNCARGA.  
10.4.- EXP. 9/2015: CAN BOIX HOTELS-RESTAURANT, SL. CAN BOIX- 
PERAMOLA.  

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

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
14.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “SANEJAMENT D’AIGÜES 
PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU DEL CANER I EL CAMÍ DE LES OLIVERES 
A PERAMOLA”. 
  
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
El senyor Alcalde 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:  
 

14.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “SANEJAMENT 
D’AIGÜES PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU DEL CANER I EL 
CAMÍ DE LES OLIVERES A PERAMOLA”. 

 
El Ple per unanimitat dels membres presents, 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.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el dilluns dia 13 



d’abril de 2015. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest 
Ple ordinari en data 27 d’abril 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
L’Alcalde sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de l’acta, que els va ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 2 de març de 2015 (núm. 2/2015). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
3.- ELECCIONS LOCALS 2015 - MEMBRES 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: 
 

 
 



4.- ADHESIÓ AL CONVENI PER AL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA ALS 
AJUNTAMENTS I AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL. 
 
En el Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell de data 9 d’octubre de 2008 es va 
aprovar el conveni marc per el servei d’assessoria jurídica, on diferents 
ajuntaments de la comarca es van adherir. 
 
En el Ple del Consell de data 13 de febrer de 2014 es va aprovar  la pròrroga a 
l’adhesió al conveni. 
 
Donat que per adherir-se a la Pròrroga, els ajuntaments de la comarca ho han de 
notificar al Consell Comarcal. 
 
Per tot l’exposat, l’alcalde proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Adherir-se a la Pròrroga del Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell i l’Ajuntament de la Seu per a l’assessoria jurídica als ajuntaments. 
 
Segon.- Trametre aquest acord i el document d’adhesió de pròrroga al Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell. 
 
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.- PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT, ANY 2014 - 
CAPÍTOL PER A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS. 
 
Per RESOLUCIÓ GRI/1178/2014, de 23 de maig, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons 
de cooperació local de Catalunya, any 2014. (DOGC núm. 6634 de 30.05.2014). 
 
Segons la distribució feta d’acord amb l’article 51 de la Llei 1/2014, del 27 de 
gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014, pertoquen al 
nostre municipi 1.848,01 € per a la prestació supramunicipal de serveis. 
 
Els ajuntaments poden destinar aquests diners a les mancomunitats i comunitats 
de municipis, en les que participen, i al consell comarcal corresponent, també es 
pot fer a favor dels consorcis dels quals formin part.  
 
Per tot això, el Ple l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- ASSIGNAR la participació del municipi de Peramola en els ingressos de 
la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014, 
relatiu al tram de foment de la prestació supramunicipal de serveis, d’acord amb el 



que estableix l’article 51 de la Llei 1/2014, del 27 de gener, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2014, en el sentit següent: 
 
Destinar la dotació de 1.848,01 €, que correspon a l’Ajuntament de Peramola, al 
Consorci Segre Rialb.  
  
Segon.- COMUNICAR aquest acord al Consorci Segre Rialb i a la Direcció 
General d’Administració local, als efectes oportuns. 
 
 
6.- SUBVENCIÓ “I PREMI GUILLEM DE BELIBASTA”. 
 
Donat que s’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Peramola una aportació econòmica per 
import de 1.000,00 € per al projecte “I PREMI GUILLEM DE BELIBASTA. Narrativa 
d’aventures a la Natura”, amb un pressupost per import de 2.300,00 €. 
 
El regidor Sr. Francesc Lopez Bach anuncia el seu vot en el sentit de què votarà 
en contra, ja que ell creu que ara a final de legislatura no és el moment d’aprovar-
ho. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per 5 vots a favor i 1 en contra del 
regidor Francesc Lopez Bach, ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar una aportació econòmica de 1.000,00 € al projecte “I PREMI 
GUILLEM DE BELIBASTA. Narrativa d’aventures a la Natura”.  
 
 
7.- AMPA ESCOLA SANT MIQUEL – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ CURSET 
DE PIRAGÜISME. 
 
Es dóna lectura de l’escrit presentat pel Sr. Jordi Orrit Bach, actuant en nom i 
representació de l’AMPA de l’Escola Sant Miquel de Peramola (R.E. núm.  95 de 
data 23 d’abril de 2015), en relació a la sol·licitud d’un ajut econòmic a 
l’Ajuntament de Peramola per realitzar un curs de piragüisme amb els nens de 
l’Escola, el qual té un cost de 180 €.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 180 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 180 € a l’AMPA de l’Escola Sant Miquel de Peramola, 
per realitzar un curs de piragüisme amb els nens de l’Escola.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i 
als previstos en els apartats anteriors. 
 



 
8.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG 
TERMINI PEL PERIODE 2016 A 2018. 
 
Es dóna compte al Ple que per Decret de l'Alcaldia núm. 19/2015, de data 18 de 
març de 2015, s’ha aprovat el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 
2018, següent: 
 
“1. ANTECEDENTS 

En data 9 de març s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del pla 
pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 

2. FONAMENTS DE DRET 

 
2.1. L’article 29.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les 
Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini en el qual 
s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 
pressupostària, de deute públic i de conformitat amb la regla de la despesa.  
 
2.2 L'article 29.2 de la LOEPSF enuncia que els marcs pressupostaris a mig 
termini tindran un període mínim de 3 anys i que com a mínim han de contenir:  
 
2.2.1. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la 
despesa de les respectives Administracions Públiques. 
 
2.2.2. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en 
compte tant la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no 
subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al període 
considerat. 
 
2.2.3. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions 
d'ingressos i despeses. 
 
2.2.4 Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat 
a llarg termini de les finances públiques. 
 
2.3. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de 
març de cada any, els plans pressupostaris a mig termini en els quals 
s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals. 
 



Per tant, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar el pla pressupostari a mig termini pel període 2016 a 2018, 
d’acord amb el següent detall: 

 

 
 

Segon.- Trametre, abans del 15 de març,  el pla pressupostari a mig termini al 
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, de l'aprovació 
del pla pressupostari a mig termini.” 
 
 
9.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE L’ANY 2014. 
 
Es dóna compte al Ple que per Decret de l'Alcaldia núm. 24/2015, de data 27 de 
març de 2015, s’ha aprovat la liquidació del pressupost de l'exercici 2014, següent: 
 
 
“ANTECEDENTS  
 
1.  Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2014 
essent a 31 de desembre de 2014, el següent resultat: 
 
 
 
Pressupost de despeses exercici en curs: 
 



Pressupost inicial 430.496,92 €
Modificacions de despeses 56.786,29 €
Pressupost definitiu 487.283,21 €
Despeses compromeses 399.535,30 €
Obligacions reconegudes 362.749,01 €
Pagaments realitzats 297.901,99 €
Obligacions pendents de pagament 64.847,02 €

 
Pressupost d’ingressos exercici en curs: 
 

Pressupost inicial 430.496,92 €
Modificacions d’ingressos 56.786,29 €
Pressupost definitiu 487.283,21 €
Drets reconeguts 415.240,99 €
Drets anul·lats 0,00 €
Drets cancel·lats 0,00 €
Drets reconeguts nets 415.240,99 €
Recaptació neta 257.728,57 €
Drets pendents de cobrament 157.512,42 €

 
Resultat pressupostari: 
 

1.- Drets reconeguts nets 415.240,99 € 
2.- Obligacions reconegudes netes 362.749,01 € 
3.- Resultat pressupostari 52.491,98 € 
4.-  Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 20.000,00 € 
5.- Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 12.956,05 € 
6.- Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 0,00 € 
7.- Resultat  pressupostari ajustat 85.448,03 € 

 
Estat de romanent de crèdit: 
 

1.- Pressupost definitiu 487.283,21 €
2.- Obligacions reconegudes netes 362.749,01 €
3.- Romanent de crèdit disponible 124.534,20 €
4.- Romanent de crèdit retingut 0,00 €
5.- Romanent de crèdit autoritzat 0,00 €
6.- Romanent de crèdit compromès 36.786,29 €
7.- Total romanent de crèdit 87.747,91 €

 
Estat tresoreria: 
 

1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris 425.435,86 € 
2.- Existències finals 10.771,59 € 
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris 433.046,86 € 
4.- Existències inicials 3.160,59 € 

 
Estat romanent de tresoreria: 



 
1.- (+) DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI 244.690,64 €
2.- (-) CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI 66.791,38 €
3.- (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI 10.771,59 €
4.-(-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTADA A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT FINALISTA 0,00 €
5.- (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 9.163,57 €
6.-ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 71.741,87 €

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL 179.507,28 €
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada 
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits 
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, 
els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, 
els drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 
31 de desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 
 Els romanents de crèdit 
 El romanent de tresoreria 

 
4. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, 
de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
5. Per la  secretària interventora s’han emès els corresponents informes d’acord 
amb l'art. 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Ateses les disposicions vigents en matèria d’hisendes locals i en ús de les 
atribucions que hem confereix la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2014 que inclou tota 
la documentació, estats i justificants. 
 
Segon.- Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 



Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació 
Provincial del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat a Lleida.” 
 
 
10.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens el regidor Sr. Joan Puig Lopez. 
 
10.1.- EXP. 5/2015: SR. JOAN PUIG LÓPEZ. CM FINCA LES SALADES .  
 
Vista la instància subscrita pel Sr. Joan Puig Lopez , de data 3 de març de 2015 
(R.E. núm. 53 de data 3 de març de 2015), per la qual sol·licita autorització per 
recuperar el traçat d’un camí situat al polígon 6 parcel·la 9045 i polígon 504 
parcel·la 9007, segons plànol adjunt a la sol·licitud.  
 
Atès l’informe tècnic, de data 14 d’abril 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 secretaria interventora de data 15 d’abril de 
2015.  
 
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR al Sr. Joan Puig Lopez a realitzar les obres per recuperar 
el traçat d’un camí situat al polígon 6 parcel·la 9045 i polígon 504 parcel·la 9007, 
segons instància i plànol presentats. 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions de l’autorització: 
 
- L’autorització 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 la modificació sol·licitada, l'execució de la qual 
s'ajustarà estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- Aquesta autorització és de caire municipal, i no eximeix de la necessitat de 
sol·licitar altres permisos, ja siguin a altres administracions o a particulars, en cas 
que sigui necessari. 
 
Tercer.- 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. 
 



Quart.- FER PÚBLIC aquests acord a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia, i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents 
aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte el regidor Sr. 
Joan Puig Lopez. 
 
 
10.2.- EXP. 7/2015: PUIGPINÓS PURGIMON, SCP. GRANJA PLA DE TRAGÓ. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Francesc Puigpinós, en nom i representació 
de la societat PUIGPINÓS PURGIMON, SCP, de data 19 de març de 2015 (R.E. 
núm. 74 de data 19/03/2015), per a les obres de Reforma de Granja Existent, a la 
Granja ubicada al Pla de Tragó, de referència cadastral 25206A502000370000RY 
(Expedient núm. 7/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 14 d’abril 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 15 d’abril 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 a la societat PUIGPINÓS PURGIMON, SCP llicència d’obres 
per a la Reforma de Granja Existent, a la Granja ubicada al Pla de Tragó, de 
referència cadastral 25206A502000370000RY (Expedient núm. 7/2015), 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 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 2.576,09 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

 128.804,33 € 
              2% 
     2.576,09 € 

 
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. 
 
 
10.3.- EXP. 8/2015: SR. JOAN ARMENGOL BACH. CAL FORTUNY- 
NUNCARGA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Joan Armengol Bach, de data 15 d’abril de 
2015 (R.E. núm. 80 de data 24 de març de 2015), per la qual sol·licita autorització 
per a les obres de Retirada Escala interior i ficar reixats finestres, a l’immoble 



conegut com Cal Fortuny de Nuncarga, de referència cadastral 
001401200CG55F0001XQ (Expedient núm. 8/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 14 d’abril 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 15 d’abril 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. Joan Armengol Bach llicència d’obres per a la Retirada 
Escala interior i ficar reixats finestres, a l’immoble conegut com Cal Fortuny de 
Nuncarga, de referència cadastral 001401200CG55F0001XQ (Expedient núm. 
8/2015), 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 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 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 

       800,00 € 
              2% 
          16,00 € 
          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 dels membres presents 
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. 
 
10.4.- EXP. 9/2015: CAN BOIX HOTELS-RESTAURANT, SL. 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 20 d’abril de 2015 
(R.E. núm. 92 de data 20/04/2015), per a les obres de Redistribució interior de la 
zona SPA en edifici Annexe”, a Can Boix de Peramola (Expedient núm. 9/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 21 d’abril 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 22 d’abril 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 Redistribució interior de la zona SPA en edifici Annexe”, a Can 
Boix de Peramola (Expedient núm. 9/2015), d’acord amb el projecte bàsic i 
executiu, signat per l’arquitecte Sr. Carles Pubill Pociello, de data 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 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 3.393,73 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

 169.686,59 € 
              2% 

     3.393,73 € 

 



Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de la presidència i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents 
aprova la proposta de la presidència en idèntics termes als que ha estat 
formulada. 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte l’Alcalde-
President Sr. Pallarès. 
 
 
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 15 a 29 de 
l’any 2015 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 2 
de març de 2015 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 15/2015, de data 3 de març de 2015, de sol·licitud 
de subvenció al Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 16/2015, de data 3 de març de 2015, per acordar 
la instrucció d’una informació prèvia en relació a uns desprendiments d’un 
teulat. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 17/2015, de data 9 de març de 2015, pel qual 
s’ordena unes mesures de seguretat i un ordre d’execució d’obres. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 18/2015, de data 18 de març de 2015, 
d’assabentat de canvi de nom d’una activitat d’habitatge d’ús turístic (exp. 
18/2010). 

- Decret de l’Alcaldia núm. 19/2015, de data 18 de març de 2015, d’aprovació 
del Pla Pressupostari a mig termini pel periode 2016 a 2018. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 20/2015, de data 24 de març de 2015, pel qual es 
declara l’aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació per a 
l’exercici 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 21/2015, de data 25 de març de 2015, pel qual 
s’inicia l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 22/2015, de data 25 de març de 2015, pel qual 
s’inicia l’expedient de modificació de crèdit per incorporació de romanents 
de crèdits d’exercicis anteriors. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 23/2015, de data 25 de març de 2015, d’aprovació 
de la modificació de crèdit per incorporació de romanents de crèdits 
d’exercicis anteriors. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 24/2015, de data 27 de març de 2015, d’aprovació 
de la liquidació del pressupost de l’exercici 2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 25/2015, de data 25 de març de 2015, d’adhesió a 
la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat 
als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel 
desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU (exp. 
2012/01). 

- Decret de l’Alcaldia núm. 26/2015, de data 8 d’abril de 2015, d’aprovació de 
de factura de l’obra Millora vials aptes vehicles d’extinció d’incendis. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 27/2015, de data 15 d’abril de 2015, de sol·licitud 
d’ajut a la Diputació de Lleida per arranjar el Camí de Nuncarga a Tragó i a 
Peramola. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 28/2015, de data 23 d’abril de 2015, de 
nomenament de representant de l’Administració per a les eleccions locals 
2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 29/2015, de data 23 d’abril de 2015, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 27 d’abril de 2015. 

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

PROVEÏDOR FACTURES TOTAL 

SECRETARIA CORREUS Tiquets correus març 72,17 €
TELEFÓNICA MÓVILES Mòvil cloradors 7,26 €
GESTION Y FORMACIÓN HOSTELERIA 
S.L. 

 
Serveis gestoria febrer 157,77 €

BASCULAS MOR, S.C.P. Reparació avaria bàscula 190,33 €
SEMIC SERVEIS INFORMÀTICS, S.L. Adaptador de red 23,34 €
ENDESA ENERGIA Factures mes de març 4.032,96 €
E.S. OLIANA - BARS CAMPI Gasolina fra 181 49,35 €
INDUSTRIAS QUÍMICAS KIMINOR, S.L. Herbicida 485,10 €
SEMIC SERVEIS INFORMÀTICS, S.L. Revisió ordinador 50,32 €
MANEL CECÍLIA AVERÓS Serveis arquitecte 1r trimestre 1.633,50 €
NOMINALIA INTERNET, S.L. Domini.cat Fra 19759 48,40 €
E.S. OLIANA - BARS CAMPI Gasolina    13,20 €
E.S. OLIANA - BARS CAMPI Gasolina 74,62 €
HORTICULTURA BELLMUNT, S.L. Arbres 120,12 €
TUGUES MATERIALS CONSTRUCCIÓ Material construcció 245,35 €
TASHIA S.L. Filtres 39,86 €
TASHIA S.L. Àcid desincrustant, clor, 

desincrustant superfícies 1.083,61 €



ANNA MARIA GRADOS CABEZAS Servei neteja març 290,50 €
RAQUEL CODINA MIQUELA Servei monitoratge març 321,86 €
GESTION Y FORMACIÓN HOSTELERIA 
S.L. 

 
Serveis gestoria març 153,80 €

MARVI ASCENSORES Manteniment març 77,85 €
MARVI ASCENSORES Manteniment abril 77,85 €
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU Telèfon febrer, març abril 496,58 €
REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L. Fotocòpies 172,95 €
MONTSERRAT BACH VILARDELL Quilometratge curs formació 23,49 €
PIRENAICA, SCCL Gespa 20,60 €
JOAN PALLARÈS OLIVA Telèfon març 30,00 €

TOTAL = 9.992,74 €

 
 
 
13.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcalde informa al Ple dels assumptes següents: 
 
- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya, de la Caixa de Pensions, 
i de Bantierra són per un import total de 59.171,95 € 

 
-  Que des de la Federació d’Entitats d’ Excursionistes s’han posat en contacte 
amb l’Ajuntament per que estan interessats en arranjar la Via Ferrada Regida 
ubicada a Peramola, la qual de moment està tancada. 
 
Diu que de moment s’està buscant al propietari cadastral dels terrenys on està 
ubicada, per tal que donat el cas pugui donar el permís pertinent.  
 
L’Alcalde diu que li va dir que ara s’acabava la legislatura i que avui al Ple en 
parlaria, i afegeix que aquest tema estarà sobre la taula per la pròxima legislatura, 
donat que aquesta ja s’acaba. L’Alcalde comenta que ell els hi va traslladar la seva 
preocupació pel tema de la responsabilitat civil, ja que considera que és un 
aspecte que s’hauria de deixar ben lligat pel supòsit que hi hagués algun accident. 
 
- Que avui ha tingut entrada al registre de l’Ajuntament una sol·licitud de permís 
d’obres per portar l’aigua a l’Artilleria, i que encara no s’ha informat per l’arquitecte, 
però que ell hi veu un problema ja que aquest senyor allà no hi té llum per fer pujar 
l’aigua cap a dalt, allà nomès hi té llum l’Ajuntament i Can Boix, el sol·licitant del 
permís li ha comentat a l’Alcalde Sr. Pallarès que li han dit que l’aigua li pujaria cap 
a dalt per pressió, però l’Alcalde Sr. Pallarès creu que no hi haurà la pressió 
suficient. 
 
 
 



 
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 

 
14.- CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I DARRERA DE L’OBRA “SANEJAMENT 
D’AIGÜES PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU DEL CANER I EL CAMÍ 
DE LES OLIVERES A PERAMOLA”. 
 
Formulada pel tècnic Sr. Francesc Rosell Miret la certificació d’obra núm. 1 i 
darrera de l’actuació “SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS DEL BARRANC 
ENTRE EL RIU DEL CANER I EL CAMÍ DE LES OLIVERES A PERAMOLA”, per 
un import de  32.546,52 € (IVA inclòs). 
 
Vista la factura núm. FV-15-00412 de data 27 d’abril de 2015 presentada per 
l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., corresponent a treballs realitzats en l’obra 
“SANEJAMENT D’AIGÜES PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU DEL 
CANER I EL CAMÍ DE LES OLIVERES A PERAMOLA” l’import de la qual 
ascendeix a 32.546,52 € (IVA inclòs) i corresponent a la certificació núm. 1 i 
darrera d’aquesta obra. 
 
El Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 i darrera de l'actuació “SANEJAMENT 
D’AIGÜES PLUVIALS DEL BARRANC ENTRE EL RIU DEL CANER I EL CAMÍ DE 
LES OLIVERES A PERAMOLA”,  l'import de la qual ascendeix a 32.546,52 € (IVA 
inclòs). 
 
Segon.- Trametre la certificació aprovada en l’apartat primer als Serveis 
Territorials de Lleida del Departament de Governació i Relacions Institucionals, a 
efectes del pagament de la subvenció atorgada. 
 
Tercer.- Aprovar el pagament de la factura RIBALTA I FILLS, S.A. (núm. FV-15-
00412), i la despesa de 32.546,52 € (IVA inclòs) per part de l'Ajuntament amb 
càrrec a la partida 459-619 del pressupost general de la Corporació de l’any 2015. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. José Roca Sala. 
 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i demana a la Secretària 
interventora que com queda el tema del que queda per pagar i per ingressar. La 
Secretària interventora li respon que no té els números aquí al Ple, a data d’avui, 
per contestar-li la pregunta, però que en aquest Ple s’ha donat compte de la 
liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2014, i que s’ha dit el que hi havia 
en aquella data. La secretària interventora afegeix que en aquest moment donat 



que no se li ha fet una sol·licitud prèvia per saber l’estat dels comptes, a aquesta 
data, no pot donar un número exacte en l’estat d’ingressos i despeses pendents, ja 
que no s’ho sap de memòria, però que el que sí que li pot dir, a dia d’avui, és que 
de factures per pagar hi ha les que s’aproven avui al Ple, i potser alguna de petita 
més, i que ha banda s’ha cobrat uns diners de part del Fons de Cooperació Local 
que ens devia la Generalitat que es faran servir per fer l’amortització anticipada 
dels 36.000 i pico del crèdit que vam fer pel tema de pagament a proveïdors. La 
secretària interventora informa a més que el dia de la constitució de la nova 
Corporació, que serà el 13 de juny, s’efectua un arqueig de les existències en 
metàl·lic,  per tal que la nova Corporació sàpiga exactament el que hi ha 
d’existències a la tresoreria en el moment de la presa de possessió. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i diu que en relació a allò de les 
piscines a l’última acta l’Alcalde Sr. Pallarès va dir que ja s’ho pensarien i que de 
moment quedaria allò ben aplanat sense rocs i sense res, i que s’ha vist que no ha 
estat així. L’Alcalde Sr. Pallarès li respon que no ha quedat així ja que s’ha hagut 
de canviar tota la tanca. El Sr. Francesc Lopez Bach opina que no s’ha acomplert 
el que es va dir l’últim Ple. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i llegeix literalment el següent 
escrit: 
 
“Avui és l’últim pel que m’agradaria agrair primer a la Montse tot el que m’ha ajudat 
aquesta legislatura en intentar fer la feina de regidor el millor que he pogut. 

També disculpar-me amb la Teresa si alguna situació dels plens ha portat a alguna 
paraula més alta que una altra. 

Pel que fa al balanç, m’havia marcat un objectiu que crec que no he assolit. M’ha estat 
impossible poder fer veure  amb una altra òptica molts temes i convèncer-vos que les 
coses es poden fer diferents maneres. Així com que apoïessiu propostes no sorgides 
del vostre grup. 

S’han fet moltes coses al poble i moltes ben fetes,  però amb una altra visió i la major 
participació del poble haguessin sortit molt millor. Soc crític amb mi mateix i penso que 
no he fet la feina que volia fer, no obstant penso que tots els presents ho tindríem que 
ser i plantejar-nos quin municipi volem i no estar tancats a altres idees i pensar que la 
nostra opció és l’única bona. 

Actualment aquest ajuntament es diu Joan Pallarès, i és el que de cara a un futur 
tindria que canviar, els personalismes. L’ajuntament son tots els regidors i el poble 
participant en les seves decisions. 

Espero que en un futur quan parlem de l’ajuntament puguem referir-nos a un equip de 
govern que treballa pel poble i amb el poble. 



I referent al nostre municipi que tingui unes línies de futur on la gent que hi vol viure 
pugui fer de Peramola un poble on viure 365 dies a l’any. 

Res mes.  

Agraït a la gent que ens va donar suport en el seu moment i també a les persones que 
ens han dit les coses de cara, ja siguin o no del nostre agrat. Si un no es crític amb si 
mateix i amb les coses que fa, tard o d’hora està condemnat al fracàs.” 

Demana la paraula el Sr. Puig, i donat que aquest és l’últim Ple diu que vol 
preguntar si en el tema de les liquidacions dels cotxes, de l’aigua i de les obres, si 
està tot pagat o si hi ha deutes. L’Alcalde Sr. Pallarès en relació als cotxes li 
respon que els rebuts dels impostos dels cotxes els gestiona la Diputació i que fa 
poc que els va treure a cobrament,  pel que fa als rebuts d’aigua li diu que hi ha 
pendents de cobrar rebuts que s’han retornat i altres d’anys enrere, i pel que fa a 
les obres li respon que hi ha alguns permisos d’obres que no estan pagats. 
 
Demana la paraula el Sr. Roca i diu que ell fa molts mesos va dir en un Ple que els 
contenidors d’escombraries que hi ha aquí  a la cantonada la gent gran no els pot 
obrir perquè toquen a la paret. Reprèn la paraula i diu que a la baixada del Pont de 
l’Eixiu hi ha aquells contenidors que sempre van cap avall i que a més toquen a la 
paret i fan baixar les pedres de la mateixa, i que això s’hauria d’arranjar. L’Alcalde 
Sr. Pallarès li comenta que ja si van ficar unes pedres però que la gent les treu i 
que se’n van igual cap avall. Reprèn la paraula el Sr. Roca i opina que la gent no 
les treu. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i donat que avui és l’últim ple en nom de tot el 
seu grup dóna les gràcies a l’Alcalde Sr. Pallarès per aquests vuit anys que han 
estat amb ell, que han estat molt positius, per la seva dedicació i  per tot el que ha 
fet, que per ells ho ha sabut gestionar molt bé. La Sra. Espluga afegeix que de 
cara endavant li desitgen molta sort. I, finalment la Sra. Espluga comenta que els 
que quedem aquí, que no sabem com sortiran les eleccions, intentarem treballar 
amb el màxim d’harmonia possible.  
 
Per últim, l’Alcalde Sr. Pallarès diu que primer de tot vol donar les gràcies per la 
seguretat que dóna la Maria Teresa quan s’està a l’Alcaldia, que ell creu que és 
molt d’agrair, sobretot en temes pressupostaris i de números, ja que a vegades el 
cap et porta per altres indrets i la Maria Teresa sempre et fa reflexionar i posar els 
peus a terra. L’Alcalde Sr. Pallarès afegeix que la Maria Teresa no mira mai per 
ningú sinó que mira pels números de l’Ajuntament. 
 
En segon lloc, l’Alcalde Sr. Pallarès agraeix a la Montse que l’hagi aguantat, ja que 
tots tenim lo nostre i ella també té lo seu, i que sempre que li ha demanat ha fet la 
feina que tocava, i que el que més ha valorat d’ella, a banda del que ha tingut a 
nivell de papers i cartes, és com ha ates a la gent, i sobretot que hagi passat 



moltes hores en temes de cadastre, amb gent que no ho entenen i no hagi perdut 
mai la paciència. 
 
I, a tota la resta l’Alcalde Sr. Pallarès, els hi dóna també les gràcies per haver-lo 
aguantat, afegeix que ell sap que no ha fet totes les coses bé, però que el que pot 
dir és que no ha mirat mai si era per una persona o  per un altra, hi ho ha fet de la 
manera que creia que estava ben feta, i que sempre ha mirat de fer el màxim pel 
poble. L’Alcalde Sr. Pallarès opina que no sap si ho ha fet com a Joan Pallarès o 
com Ajuntament, perquè les coses a vegades al dia a dia no pots reunir a tothom 
per decidir-les, i surt l’ocasió de fer-les i aprofites, però que si ho ha fet el que si 
que sap és que no ho ha fet per emprenyar a ningú o per que algú s’ho prengués 
malament, i que si algú pensa així va completament equivocat. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès finalment diu que li agradaria de fer una reunió amb les dos 
caps de llista que es presenten a les eleccions per tal d’explicar-los com queden 
els  temes que pendents per la propera legislatura, per tal de donar-los-hi el seu 
punt de vista, tot i que després els que sortint ja decidiran com ho volen fer. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès per acabar als electes entrants, a banda de què mirin pel 
municipi, només els hi demana una cosa que treballin conjuntament, i que donin al 
poble una imatge d’unitat,  i els desitja que els hi vagi el millor possible. 
 
Finalment l’Alcalde Sr. Pallarès es posa a disposició de la nova Corporació per si 
algun dia necessita un cop de mà, en temes que hagin quedat pendents d’aquesta 
legislatura  o pel tema de gent que no coneguin. 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 21:43 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 


