
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 2 DE MARÇ 
DE 2015 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2015 
Caràcter: Ordinari 
Data: 2 de març 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 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS PER 
CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES DE LLEIDA. 
3.- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA COMPUTABLE PER AL PRESSUPOST 
2015. 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ANY 2015. 
5.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2014. 
6.-LLICÈNCIES D’OBRES. 



6.1.- EXP. 1/2015: SR. VALERI CAMPABADAL VILALTA. CM PONT DE L’EIXIU, 2 - 
PERAMOLA.  
6.2.- EXP. 2/2015: SRA. JOANA PÉREZ QUESADA. CM CAPELLA, 5 - ERA DE CAL 
MATEU - PERAMOLA. 
6.3.- EXP. 3/2015: SR. JOSEP ESTEVE GUÀRDIA. CARRER FREDERIC RIBÓ, 22 - 
PERAMOLA.  
6.4.- EXP. 4/2015: SRA. CARME BULLICH TRAVESET. CARRER ESGLÉSIA, 5 - 
PERAMOLA.  

7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
8.- FACTURES I PAGAMENTS. 
9.- INFORMES D’ALCALDIA. 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
10.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA – ANY 2015. 
11.- 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:  
 

10.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA – ANY 2015. 
 
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.- 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 26 de gener de 2015 (núm. 1/2015). 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- ADHESIÓ, SI S’ESCAU, A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS PER 
CENTRALS HIDROELÈCTRIQUES DE LLEIDA. 
 
Per unanimitat dels membres presents es retira aquest assumpte de l’ordre del 
dia. 



3.- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA COMPUTABLE PER AL 
PRESSUPOST 2015. 
 
La Llei Orgànica 2/2012 modificada per la Llei Orgànica 4/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera preveu que totes les administracions 
públiques, i també per tant els ajuntaments, aprovin el límit de la despesa no 
financera computable per l’exercici 2015. 
 
Per això, el Ple l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Únic.-  Aprovar i fixar el Límit de Despesa no Financera, també anomenat 
SOSTRE DE DESPESA, 408.533,43 € per a l’exercici 2015, i donar-ne compte al 
Ministeri d’Hisenda, en compliment del que es disposa per l’article 30 de la 
LOEPSF. 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ANY 2015. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els articles 
162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 
500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
L'alcalde presenta l'avantprojecte de pressupost per l'any 2015 i la documentació 
annexa necessària, prèviament informat per la secretària interventora. 
 
Després de llegir íntegrament l'estat de despeses i ingressos continguts en el 
Projecte de Pressupost presentat, s'inicia un debat sobre el tema i no prenent 
ningú la paraula es procedeix a la votació. 
 
El Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici  2015, i les bases 
d'execució que l'acompanyen, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la 
regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el 
següent: 
 
 

INGRESSOS 

A) OPERACIONS CORRENTS 333.521,94 € 

Cap 1 Impostos directes 151.672,24 € 

Cap 2 Impostos indirectes 8.788,67 € 

Cap 3 Taxes i altres ingressos 38.559,06 € 

Cap 4 Transferències corrents 134.042,64 € 

Cap 5 Ingressos patrimonials 459,33 € 



B) OPERACIONS DE CAPITAL 63.485,87 € 

Cap 7 Transferències de capital 63.485,87 € 

  
 TOTAL 397.007,81 € 

 
 

 DESPESES  

A) OPERACIONS CORRENTS 288.636,98 € 

Cap 1 Despeses de personal 90.000,00 € 

Cap 2 Despeses corrents en béns i serveis 161.851,80 € 

Cap 3 Despeses financeres 3.800,14 € 

Cap 4 Transferències corrents 31.000,00 € 

Cap 5 Fons de contingència i altres imprevistos 1.985,04 € 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 108.370,83 € 

Cap 6 Inversions reals 108.370,83 € 

  
TOTAL 397.007,81 €  

 
 
Segon.- Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball 
del personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com annex de 
l’esmentat pressupost. 
                        
Tercer.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini 
de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions.  
 
Quart.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es 
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà 
en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen 
l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 169 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. 
 
 
5.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2014. 
 
Atès que s’ha procedit a la confecció del padró fiscal corresponent a l’exercici 
2014 per al cobrament de la Taxa per subministrament d’aigua, havent-se introduït 
al mateix les altes i baixes corresponents, així com les alteracions que s’han 
detectat i demanat.  
 
L’import total de dit padró és de 26.347,97 €, dels quals 10.579,92 € s’han 
d’ingressar a l’Agència Catalana de l’Aigua  (ACA). 



 
El Sr. Francesc Lopez Bach anuncia el seu vot en el sentit de què votarà en contra 
perquè opina que el tema de l’aigua és un tema que no és clar. 
 
Per això, el  Ple, per 5 vots a favor i 1 en contra del Sr. Francesc Lopez Bach, 
ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el padró fiscal corresponent a l'exercici 2014 de la Taxa per 
subministrament d’aigua, per un import total de 26.347,97 €. 

 
Segon.- Notificar col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró, de conformitat 
amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària. 
  
Tercer.- Exposar al públic el padró corresponent durant el termini d’un mes, 
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província. Els padrons estaran a disposició 
dels interessats a la Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina. 
 
Quart.- Establir el termini de cobrament en període voluntari des del 15 d’abril  al 
15 de juny de 2015  (ambdós inclosos). 
 
Cinquè.- Contra l’acte d’aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà 
formular davant del mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al 
contenciós administratiu,  en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
finalització del termini d’exposició pública, d'acord amb l'establert a l'article 14.2.c) 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei  de les hisendes locals. 
 
 
6.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
 
6.1.- EXP. 1/2015: SR. VALERI CAMPABADAL VILALTA. CM PONT DE 
L’EIXIU, 2 - PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Valeri Campabadal Vilalta, de data 15 de 
desembre de 2015 (R.E. núm. 7 de data 15/01/2015), per a les obres de 
Substitució d’acabats (reparació de l’arrebossat de la façana, enrojolat de la cuina i 
del bany, executar una solera de formigó i reparació del balcó de la façana 
posterior), a l’immoble ubicat al CM Pont de l’Eixiu, 2 de Peramola, de referència 
cadastral 6777101CG5567N0001JH (Expedient núm. 1/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 10 de febrer 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, 11 de febrer 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. Valeri Campabadal Vilalta llicència d’obres per a 
Substitució d’acabats (reparació de l’arrebossat de la façana, enrojolat de la cuina i 
del bany, executar una solera de formigó i reparació del balcó de la façana 
posterior), a l’immoble ubicat al CM Pont de l’Eixiu, 2 de Peramola, de referència 
cadastral 6777101CG5567N0001JH (Expedient núm. 1/2015), 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. 
 
- 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 60,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     3.000,00 € 
              2% 

          60,00 € 

 
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. 
 
 
6.2.- EXP. 2/2015: SRA. JOANA PÉREZ QUESADA. CM CAPELLA, 5 - ERA DE 
CAL MATEU - PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada per la Sra. Joana Pérez Quesada, de data 28 de 
gener de 2015 (R.E. núm. 16 de data 28/01/2015), per a les obres de Reparació 
teulat cobert existent, a l’immoble conegut com l’Era de Cal Mateu ubicat al CM 
Capella, 5 de Peramola, de referència cadastral 6880202CG5568S0001XK 
(Expedient núm. 2/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 10 de febrer 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, 11 de febrer 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 Sra. Joana Pérez Quesada llicència d’obres per a la 
Reparació teulat cobert existent, a l’immoble conegut com l’Era de Cal Mateu 
ubicat al CM Capella, 5 de Peramola, de referència cadastral 
6880202CG5568S0001XK (Expedient núm. 2/2015), 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. 
 
- 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 69,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     3.450,00 € 
              2% 

          69,00 € 

 



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. 
 
 
6.3.- EXP. 3/2015: SR. JOSEP ESTEVE GUÀRDIA. CARRER FREDERIC RIBÓ, 
22 - PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Esteve Guàrdia, de data 28 de gener 
de 2015 (R.E. núm. 17 de data 28/01/2015), per a les obres de Revestiment de 
façana en edifici residencial, a l’immoble conegut com La Masia ubicat al Carrer 
Frederic Ribó, 22 de Peramola, de referència cadastral 6779804CG5567N0001DH 
(Expedient núm. 3/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 10 de febrer 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 11 de febrer 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 Esteve Guàrdia llicència d’obres per al 
Revestiment de façana en edifici residencial, a l’immoble conegut com La Masia 
ubicat al Carrer Frederic Ribó, 22 de Peramola, de referència cadastral 
6779804CG5567N0001DH (Expedient núm. 3/2015), d’acord amb la memòria 
valorada signada per l’arquitecte tècnic Sr. Lluís Ribes Masana (col·legiat 568), de 
data desembre de 2014. 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no 
podrà ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
que pugui incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals 
s'ajustarà estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 



- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de 
l'Ajuntament si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars 
de la Llicència. Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà 
en compte el que es disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es 
disposaran en contenidors adients i es traslladaran periòdicament a un 
abocador i/o gestor de residus autoritzats. Un cop començades les obres 
l’arquitecte municipal es personarà en les mateixes per comprovar que es 
dóna compliment a aquesta condició particular, i cas que no es compleixi es 
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 206,41 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   10.320,25 € 
              2% 
        206,41€ 

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents 
aprova la proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.4.- EXP. 4/2015: SRA. CARME BULLICH TRAVESET. CARRER ESGLÉSIA, 5 
- PERAMOLA.  
 



Vista la instància presentada per la Sra. Carme Bullich Traveset, de data 10 de 
febrer de 2015 (R.E. núm. 31 de data 10/02/2015), per a les obres de Rehabilitació 
de coberta edifici existent, a l’immoble conegut com Cal Ton ubicat al Carrer 
Església, 5 de Peramola, de referència cadastral 6778971CG5567N0001SH 
(Expedient núm. 4/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 10 de febrer 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 10 de febrer 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 Sra. Carme Bullich Traveset llicència d’obres per a la 
Rehabilitació de coberta edifici existent, a l’immoble conegut com Cal Ton ubicat al 
Carrer Església, 5 de Peramola, de referència cadastral 
6778971CG5567N0001SH (Expedient núm. 4/2015), d’acord amb la memòria 
valorada signada per l’arquitecte Sr. Josep Coma i Solé, de data gener 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 173,11 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     8.655,77 € 
              2% 
        173,11€ 

 
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. 
 
 
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcalde dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 5 a 14 de l’any 
2015 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 26 de 
gener de 2015 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 5/2015, de data 28 de gener de 2015, per tal 
d’elaborar el pressupost per a l’exercici 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 6/2015, de data 4 de febrer de 2015, per tal de 
sotmetre el pressupost per a l’exercici 2015 a informe d’intervenció. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 7/2015, de data 11 de febrer de 2015, d’aprovació 
de factura. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 8/2015, de data 11 de febrer de 2015, de sol·licitud 
de subvenció a l’IEI per a equipaments culturals. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 9/2015, de data 18 de febrer de 2015, de sol·licitud 
de subvenció a l’IEI per a projectes culturals. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 10/2015, de data 18 de febrer de 2015, 
d’aprovació de factura i presa de raó de l’endós de la mateixa. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 11/2015, de data 18 de febrer de 2015, de 
sol·licitud de subvenció a l’IEI per a restauració i remodelació de béns 
mobles i immobles. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 12/2015, de data 18 de febrer de 2015, de 
contractació de personal laboral temporal per obra o servei. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 13/2015, de data 25 de febrer de 2015, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 2 de març de 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 14/2015, de data 25 de febrer de 2015, de 
devolució dels 44 dies de la paga extraordinària de desembre 2012. 

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

SECRETARIA CORREUS  27,80 €

ASSOCIACIÓ CATALANA 
MUNICIPIS 

Quota associat 2015 154,00 €

ANA GRADOS CABEZAS Serveis neteja gener i febrer 560,00 €

BARS CAMPI, S.L. FRA GASOIL Nº 36 45,40 €

ENDESA ENERGIA, S.A. 6238, 6239,1827, 6113, 6114, 6115, 20124, 
20125, 5928, 586,, 20212, 21302, 24551, 
21305, 24550, 21303, 21306, 21304 

5.956,58 €

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE 
CATALUNYA 

Quota associat 2015 74,46 €

GESTION Y FORMACIÓN 
HOSTELERIA S.L. 

Serveis gestoria gener 87,29 €

JOAN PALLARÈS OLIVA Mòbil gener i febrer 60,00 €

LAICCONA Analítiques aigua potable 222,60 €

LOCALRET Aportació 2015 100,00 €

MAQUINÀRIA 
AGROFORESTAL PUJOL - 
CANDI PUJOL BALIELLAS 

REPARACIÓ DESBROSSADORA 75,14 €

MARVI ASCENSORES FRA 12459 77,85 €
MIHAIL GROSU Treballs Pessebre Vivent 105,00 €

CONFEDEDERACIÓ 
HIDROGRÀFICA EBRE 

Cànon control vessaments 2014 1.512,07 €

PELLICER INFORMÀTICA, S.L. FOLIS A3 I A4 29,48 €

RAQUEL CODINA MIQUELA Monitoratge menjador gener i febrer 542,08 €

RAVI- PERE VILAGINÉS SALA Reparacions i materials elèctrics 564,96 €

RIBALTA I FILLS, S.A. 104 60,50 €



SEMIC SERVEIS 
INFORMÀTICS 

FRA 74 154,63 €

TELEFÓNICA DE ESPAÑA 152278, 150260 69,42 €
TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 

FRA 422353 7,26 €

TUGUES MATERIALS 
CONSTRUCCIÓ 

Materials i lloguer talladora quitrà 243,80 €

TOTAL = 10.730,32 €

 
 
9.- 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 33.998,05 €. 

-   Que l’obra del Campanar ja està acabada.  
-   Que l’altra obra ja està feta fins al pas de la riola. 
 
 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
 
10.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA – ANY 2015. 
 
L’Esplai de Peramola sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola, per 
una activitat de colònies l’any 2015 i per comprar material per l’Esplai. 
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.000 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents, 
ACORDA: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 1.000 € a l’Esplai de Peramola, per sufragar les 
despeses derivades de la realització d’una activitat de colònies l’any 2015 i les 
despeses de material per l’Esplai. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Esplai de Peramola als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i li demana a la secretària si  li pot 
passar el padró d’aigües. La secretària li respon que ja li passarà. 
 



Reprèn la paraula el Sr. Francesc Lopez Bach, i en relació al tema del padró de 
l’aigua opina que en  ell no veu lògic que, per exemple, el Guiatano pagui 32 € i el 
Rossill 900 €, tot i que potser el Guiatano té menys vaques. Demana la paraula el 
Sr. Angrill i comenta que ell paga 900 € que és el que s’ha de pagar segons el que 
marca el comptador, i que pel que fa al Guiatano diu que sap té un pou, o que 
potser treu l’aigua de la Font del Marianet. Reprèn la paraula el Sr. Francesc 
Lopez Bach i diu que tot i que fos així és massa diferència. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig, i en relació a la bàscula i al tema de les targetes 
diu que s’hauria de dir quantes targetes es volen. L’alcalde li pregunta si li ha 
passat el pressupost. El Sr. Puig li respon que demà o demà passat li passarà. 
 
L’Alcalde Sr. Pallarès comenta que aquests dies hi ha hagut la retro aquí, i donat 
que ha sobrat terra, hi ha dos opcions, fer la platja de la piscina més gran i posar-
hi gespa, o bé deixar-ho per aparcament, hi cabrien uns 15 cotxes. Demana la 
paraula el Sr. Francesc Lopez Bach i opina que potser el millor no es decidir ara, 
ja que li sembla precipitat, ell creu que s’hauria de deixar com està, i decidir-ho en 
un futur com es vol arranjar. La Sra. Espluga opina que sí que quedaria bé de 
posar-hi gespa. El Sr. Francesc Lopez Bach, diu que clar que quedaria bé de 
posar-hi gespa ben cuidada, però que això té un manteniment. L’Alcalde Sr. 
Pallarès diu que ja s’ho pensaran i que de moment quedarà allò ben aplanat sense 
rocs i sense res. 
 
 
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 


