
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 23 DE 
NOVEMBRE DE 2015 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  11/2015 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  23 de novembre de 2015 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:42 hores 
Lloc:  Casa Consistorial de Peramola 
 
 
Hi assisteixen:  
 

Alcaldessa Presidenta: 
Gemma Orrit Capdevila, alcaldessa 
 
Regidors/es: 
Anna Bonet Peláez, regidora 
Josep Codina Solé, regidor 
Imma Ortonobes Alsedà, regidora  
Dolors Espluga Espluga, regidora 
Joan Puig López, regidor  

        Jaume Angrill Esteve, regidor 
  
Secretària interventora: 
Maria Teresa Solsona Vila 

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

ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIOR S. 
3.- ELECCIONS GENERALS 2015 - MEMBRES MESES ELECTOR ALS. 
4.- REIAL DECRET LLEI 10/2015, D'11 DE SETEMBRE, AT RIBUCIÓ DE L’EXERCICI 
DE LES FUNCIONS DE TRESORERIA ALS FUNCIONARIS DE LA  SUBESCALA DE 



SECRETARIA-INTERVENCIÓ: NOMENAMENT DE TRESORERA DE FONS DE LA 
CORPORACIÓ. 
5.- SOL·LICITUD AL CONSORCI AOC D'ALTA AL SERVEI DE TRANSPARÈNCIA. 
6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CONSISTENT EN ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
COM A ARQUITECTE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PERAM OLA. 
7.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS – “SUBSTITU CIÓ 16 LÀMPADES 
LED ENLLUMENAT MUNICIPAL”. 
8.- EXPEDIENT OBRES 9/2015: CAN BOIX HOTELS-RESTAUR ANT. RENUNCIA DE LA 
LLICÈNCIA PER INEXECUCIÓ D’OBRES I SOL·LICITUD DE D EVOLUCIÓ DE L’ICIO. 
9.- MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT  LA RETALLADA DEL 
48% DELS AJUTS DEL 2014 A LES ZONES DE MUNTANYA I D ESFAVORIDES DE 
CATALUNYA. 
10.- INICI DE L’EXPEDIENT I CONSTITUCIÓ DE LA COMIS SIÓ D’ESTUDI PER 
REDACTAR I APROVAR EL REGLAMENT D’ÚS DEL CENTRE D’A CCÉS PÚBLIC A 
INTERNET. 
11.- INICI DE L’EXPEDIENT I CONSTITUCIÓ DE LA COMIS SIÓ D’ESTUDI PER 
REDACTAR I APROVAR EL REGLAMENT D’ÚS DEL CENTRE CÍV IC DE TRAGÓ DE 
PERAMOLA,  DELS ESPAIS I DE LES SALES MUNICIPALS. 
12.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

12.1.- EXP. 24/2015: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. GRANJA  DEL PLA DE TRAGÓ, 
POLÍGON 501 PARCEL·LA 17 - PERAMOLA.  
12.2.- EXP. 25/2015: SR. ENRIC CECILLA LLORET. PLAÇ A DE LA SAL, 1- 
PERAMOLA. 
12.3.- EXP. 26/2015: SR. DAVID BUENO VITAL. CARRETE RA CORTIUDA, 26. CAL 
BUENO- PERAMOLA.  
12.2.- EXP. 27/2015: CAN BOIX HOTELS-RESTAURANT, SL . CAN BOIX- 

PERAMOLA. 
13.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
14.- APROVACIÓ DE FACTURES. 
15.- INFORMES D’ALCALDIA. 
16.- 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 30 de 
novembre de 2015. 
 
L’Alcaldessa Sra. Orrit exposa que s’ha cregut convenient l’avançament una 
setmana de la celebració d’aquest Ple ordinari, i fer-lo en data 23 de novembre de 
2015, ja que s’havia de celebrar un ple entre els dies 21 i 25 de novembre pel 
sorteig per la formació de les meses electorals per les eleccions generals 2015. 
   
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions de la Sra. 



Alcaldessa, s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda per unanimitat 
continuar amb el mateix. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIÓNS ANTERIOR S. 
 
L’Alcaldessa sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van 
ésser distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors 
següents: 
 

- Sessió ordinària de data 28 de setembre de 2015 (núm. 9/2015). 
- Sessió extraordinària de data 11 de novembre de 2015 (núm. 10/2015). 

 
El Ple les aprova per unanimitat sense cap esmena ni observació. 
 
 
3.- ELECCIONS GENERALS 2015 - MEMBRES MESES ELECTOR ALS. 
 
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.- REIAL DECRET LLEI 10/2015, D'11 DE SETEMBRE, AT RIBUCIÓ DE 
L’EXERCICI DE LES FUNCIONS DE TRESORERIA ALS FUNCIO NARIS DE LA 
SUBESCALA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ: NOMENAMENT DE 
TRESORERA DE FONS DE LA CORPORACIÓ. 
 
El dia 12 de setembre es va publicar al BOE el Reial Decret llei 10/2015, de 11 de 
setembre, pel qual s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i 
d'estímul a l'economia, en el que s’estableix al seu article 3 l’atribució de les 
funcions de l’exercici de les funcions de tresoreria als funcionaris de la sots-escala 
de secretaria –intervenció ( article 3).  
 
L'article 3 del Reial decret llei 10/2015, de 11 de setembre, modifica l'apartat 2 de 
l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, i atribueix 
als funcionaris pertanyents a la sots-escala de secretaria-intervenció les següents 
funcions: 
- Secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu. 
- Intervenció-tresoreria, que comprèn el control i la fiscalització interna de la gestió 
econòmicafinancera i pressupostària i la comptabilitat.  
- Tresoreria i recaptació. 
 
Fins que no hi hagi un desplegament reglamentari que reguli el règim jurídic dels 
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, 
s'estableixen pel MINHAP diverses possibilitats per a l'exercici de funcions de 
tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants: 
 

• Mitjançant agrupació de tresoreria,  establerta per la Comunitat Autònoma. 
• Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de 

caràcter nacional. 
• Mitjançant la Diputació Provincial que assumeixi aquestes funcions a través 

dels seus serveis d'assistència tècnica. 
• Mitjançant un altre funcionari d'Administració local amb habilitació de 

caràcter nacional pertanyent a un altre municipi, a través de l'acumulació 
de funcions amb seu lloc habitual. 

• De manera transitòria, per tal de garantir l'actuació de l'entitat local 
respectiva, en aquells casos en què no sigui possible aplicar cap dels 
criteris anteriorment assenyalats, la mateixa persona podrà exercir les 
funcions de secretaria, intervenció i  tresoreria. En aquest mateix sentit, els 
secretaris interins que actualment ocupin els llocs de secretaria, classe 
tercera, a Ajuntaments i Agrupacions de Municipis constituïdes per a tal fi, 
podran exercir les funcions de tresoreria. 

 
Atès l’acord del Ple d’Organització municipal del dia 8 de juliol de 2015 en el que, 
en virtut de l'establert a l’article 2.f) del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, 
sobre provisió de llocs de treball reservats a Funcionaris d’Administració Local 
amb habilitació de caràcter estatal, s’acordà el nomenament de Tresorera dels 
Fons de la Corporació, amb les funcions pròpies del càrrec establertes a l'art. 184 
del RDL 781/86, 5.1 i 6.2 del R.D. 1174/87, de 18 de setembre, i específicament 



les establertes a l'art. 196 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en favor 
de regidora de l’Ajuntament Sra. Anna Bonet Peláez.  
 
Les conclusions són que: 
 
1.-No es pot mantenir la figura d’un càrrec polític per les funcions de tresoreria. 
 
2.- De forma transitòria, amb la finalitat de garantir l'actuació de l'Entitat Local, la 
mateixa persona podrà exercir les funcions de secretaria, intervenció i de 
tresoreria. 
 
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat: 
 
Primer.-   De forma transitòria, amb la finalitat de garantir l'actuació de 
l'Ajuntament de Peramola, anomenar i atribuir les funcions de tresoreria a la 
secretària-interventora Sra. Maria Teresa Solsona Vila. 
 
Segon.-  Designar representants bancaris de l’Ajuntament de Peramola  a les 
persones següents: 
 

- Gemma Orrit Capdevila , amb DNI núm. 53395666-Q, alcaldessa- 
presidenta, 

- Maria Teresa Solsona i Vila , amb DNI núm. 78149784Q, secretària-
interventora i tresorera. 

 
Tercer .- Facultar els representants bancaris designats  a l’acord segon per a la 
gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i autoritzar per a la disposició de 
fons la seva signatura, tots dos conjuntament podran disposar del moviment de 
fons que hi ha dipositats a les entitats bancàries, ordenar transferències i realitzar 
operacions que siguin precises davant les entitats bancàries. 
  
Quart.-  Comunicar aquest acord a les entitats bancàries pel seu coneixement i 
efectes. 
 
 
5.- SOL·LICITUD AL CONSORCI AOC D'ALTA AL SERVEI DE 
TRANSPARÈNCIA. 
 
El servei de transparència del Consorci AOC consta de diferents recursos per 
donar compliment amb les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, fruit de la col·laboració amb la Generalitat, 
mitjançant el Departament de Governació i Relacions Institucionals i l'Escola 
d'Administració Pública de Catalunya, les Diputacions, el Consorci AOC, el 
Consorci Localret, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis 
de Catalunya i el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya. 
 
El servei de Seu-e i Transparència del Consorci AOC permet donar compliment 



legal a les obligacions de govern obert i transparència. Concretament s'ha 
desenvolupat per a facilitar el compliment com a mínim de: 
 

• la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern 

• la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern 

• els indicadors de Transparència Internacional 
• els indicadors Infoparticip@ de la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
El Portal de transparència per als ens locals, permetrà comptar amb un portal de 
transparència propi del nostre ens per donar compliment a la Llei de 
Transparència. El servei s'entén integrat dins de la seu electrònica, per tant, la 
modalitat d'accés al servei és escollir el servei de Transparència, donat que 
l’Ajuntament ja està donat d’alta als serveis de Seu-e i e-Tauler. 
 
Per sol·licitar el servei de Transparència, cal enviar el formulari de sol·licitud d’alta 
degudament emplenat al Consorci AOC a través de l'eacat. 
 
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat: 
 
Primer .- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d'alta al Servei. 
 
Segon .- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació 
del Servei per part del Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu 
electrònica  www.seu.cat/consorciaoc 
 
Tercer .- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades 
de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la 
present sol·licitud. 
 
 
6.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS CONSISTENT EN ASSISTÈNCIA 
TÈCNICA COM A ARQUITECTE MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE 
PERAMOLA. 
 
1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Aquest Ajuntament necessita contractar els serveis consistents en 
assistència tècnica com a arquitecte municipal de l’Ajuntament de Peramola. 

Els honoraris previstos per l’assistència tècnica a dalt esmentada són els 
següents: 
Assistència Honoraris 
2 mitges jornades presencials cada mes 
(de 4 hores cadascuna) 
L’horari previst serà de 10:00 a 14:00 h 

400 € + 84 € (21% IVA) =484 €/mes 



 
Queden excloses d’aquestes tasques, la redacció i direcció de memòries i 
projectes d’arquitectura, urbanització, enginyeria i enderrocs (aquests serveis es 
regiran per les tarifes de mercat). 
 
1.2. La contractació d’aquests serveis es pot fer mitjançant el procediment de 
contracte menor ja que el preu del contracte ascendeix a la quantitat de 4.800 € 
(12 mesos per 400 €/mes) i 1.008 € d’IVA (21%) (12 mesos per 84 €/mes). A 
banda, hi ha la corresponent consignació pressupostària en import adequat i 
suficient per dur-los a terme. 
  
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
La normativa aplicable és la següent: 
 
a) Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 

bases del règim local. 
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de 

la llei de contractes del sector públic (TRLCSP) 
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març 
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò 
que no estigui derogat per la LCSP. 

e) Articles 273 a 281 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 (TRLMRLC), en 
allò que no contradiguin el que disposa la LCSP. 

 
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer .- Dur a terme els serveis consistents en assistència tècnica com a 
arquitecte municipal de l’Ajuntament de Peramola, mitjançant el procediment de 
contracte menor, amb l’arquitecte JOSEP BERGADÀ PUJADES  per un import 
total de 4.800 € (12 mesos per 400 €/mes) i 1.008 € d’IVA (21%) (12 mesos per 
84 €/mes).  
  
Segon .- En la partida pressupostària 920/227 hi ha consignació suficient per a 
autoritzar la despesa per import de fins a  5.808 €. 
 
Tercer .- Que una vegada realitzats els serveis, s’incorporin les factures a 
l’expedient i es tramiti el pagament. 
 
Quart .- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu 
dies a partir de la data d’aquest acord, fent constar que si es vol impugnar aquesta 
resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el 



termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent al de la seva notificació. 
 
 
7.- CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS – “SUBSTITU CIÓ 16 
LÀMPADES LED ENLLUMENAT MUNICIPAL”. 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa ELÈCTRICA RAVI – Pere Vilagines 
Sala per l’execució de l’actuació “SUBSTITUCIÓ 16 LÀMPADES LED 
ENLLUMENAT MUNICIPAL”, per import de 8.760,40 € ( IVA inclòs), d’acord amb 
el següent desglossament:  
 

- Pressupost net:  7.240,00  € 
- IVA (21 %):  1.520,40 €  

 
El Valor Estimat del contracte (VE), als efectes de determinar el procediment 
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, s’estableix 
en 7.240,00 € IVA exclòs. 
 
El Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida , 
en sessió de 5 de maig de 2015, va acordar atorgar a l’Ajuntament de Peramola, 
un ajut de 3.479,35 € per a l’actuació abans esmentada, la qual s’ha d’executar 
fins el 31 de desembre de 2015. 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva 
aportació econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament 
normal de les obres.  
 
D'acord amb el que disposa 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 i l’article 72 del RD 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, el 
Ple de la Corporació per unanimitat acorda: 
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l'execució de 
l'actuació ““SUBSTITUCIÓ 16 LÀMPADES LED ENLLUMENAT MUNICIPAL””, a 
l’empresa ELÈCTRICA RAVI – Pere Vilagines Sala, amb NIF 78.148.255M i 
domiciliada a la Plaça de la Regereta, núm. 10, d’Oliana, pel preu de 8.760,40 € 
(IVA inclòs). 
 
Segon.-  Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 213-161 del 
pressupost de l'exercici 2015.  
 
Tercer.-  Notificar aquests acords a l’adjudicatari. 



8.- EXPEDIENT OBRES 9/2015: CAN BOIX HOTELS-RESTAUR ANT. 
RENUNCIA DE LA LLICÈNCIA PER INEXECUCIÓ D’OBRES I S OL·LICITUD DE 
DEVOLUCIÓ DE L’ICIO.  
 
En virtut de l’acord del Ple, de data 27 d’abril de 2015, es va acordar 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. 
 
Vist l’escrit presentat per la societat CAN BOIX HOTELS-RESTAURANT,SL, de 
data 10 de novembre de 2015 (RE núm. 227), pel qual renúncia a la llicència a 
dalt esmentada per inexecució d’obres, i sol·licita la devolució de l’ICIO per import 
de 3.393,73 €. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de la Corporació per unanimitat acorda: 
 
Primer .- Acceptar la renúncia a la llicència d’obres atorgada per acord del Ple, de 
data 27 d’abril de 2015, 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 .- Procedir a la devolució del ICIO per import de 3.393,73 €. Reconèixer el 
dret i acordar la devolució d'ingressos indeguts de naturalesa tributària en relació 
amb el tribut i resta d'elements que es mencionen a continuació: 
 

Nom: CAN BOIX HOTELS-RESTAURANT,SL   
NIF: B25248048 
Tribut: ICIO (Impost de Construccions Instal·lacions i Obres) 
Exercici 2015 
Detall: Devolució ICIO expedient d’obres 9/2015 
Motiu: No realització de les obres expedient 9/2015. 
Import total a tornar: 3.393,73 €. 
  

Tercer.-  Notificar aquest acord a l’interessat atorgant-li el termini corresponent per 
a interposar els recursos que procedeixin. 
 
 
9.- MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT  LA 
RETALLADA DEL 48% DELS AJUTS DEL 2014 A LES ZONES D E MUNTANYA 
I DESFAVORIDES DE CATALUNYA. 
 
La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les 
desigualtats estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió 
Europea. En aquest sentit s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones 
agràries més desfavorides en quan a les condicions naturals de producció, en 



particular les adreçades a mantenir unes rendes raonables a la pagesia 
d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai natural en 
les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia 
contribueix amb la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el 
previsible deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones 
agràries de la Unió Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb 
handicaps afavoreixen l’èxode agrari i rural, que es podria manifestar amb el 
temps en l’abandonament de terres abans mantingudes, i perjudicarien la viabilitat 
i poblament de zones la població de les quals depèn en bona mesura de 
l’economia agrària. 
 
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 
352 municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt 
Urgell, l’Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, 
la Ribera d’Ebre, el Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi 
totalitat dels municipis de les comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les 
Garrigues i la Garrotxa i a les comarques de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el 
Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la Noguera, Osona, el Pla de 
l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental i el Vallès 
Oriental una part dels seus municipis.  En l’actualitat, els ajuts de les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides 
fora de les de muntanya abasten una superfície de més de 260.000 hectàrees que 
corresponen a poc més de 5.000 explotacions agràries. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de 
Catalunya, va fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides 
fora de les de muntanya, en disposar per primera vegada, des de la incorporació 
de l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, de la possibilitat de 
configurar aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 
propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la 
Unió de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del 
Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern 
a “modificar el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per 
tal d’adequar els imports actuals de les indemnitzacions compensatòries en zones 
de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya als costos 
addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats que 
planteja la producció agrària en aquestes zones”. 
 
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va 
acordar amb el conjunt de les organitzacions agràries més representatives de 
Catalunya, en el marc de la Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els 
ajuts per a les indemnitzacions compensatòries, junt a la incorporació de joves i 
els ajuts a la modernització de les explotacions agràries siguin prioritaris en la 
programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús dels fons del 
desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple 



del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-
ne les prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària. 
 
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se 
dels acords de la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent 
l’economia de la pagesia professional de les zones de muntanya i desfavorides de 
Catalunya el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha 
efectuat, durant el mes d’octubre del 2015, el pagament parcial d’un 52% dels 
ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte a les 
zones de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones 
desfavorides de Catalunya les properes setmanes, per tot això el Ple de 
l’Ajuntament per unanimitat acorda: 
 
Primer .- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de 
Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones 
desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una 
reducció de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys. 
 
Segon .- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del 
Parlament de que en faci arribar una còpia a cada grup parlamentari, a: 
 

-  Molt Honorable Sra. Carme Forcadell i Lluís 
         Presidenta del Parlament de Catalunya 
         Parc de la Ciutadella, s/n  
         08003 BARCELONA 

-  Honorable Sr. Jordi Ciuraneta i Riu 
         Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
         Gran Via de les Corts Catalanes, 612–614 
         08007 BARCELONA 

- Sr. Joan Caball Subirana 
   Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya 
   C/ Ulldecona, 21-31 2a planta 
   08038 BARCELONA 

 
 
10.- INICI DE L’EXPEDIENT I CONSTITUCIÓ DE LA COMIS SIÓ D’ESTUDI PER 
REDACTAR I APROVAR EL REGLAMENT D’ÚS DEL CENTRE D’A CCÉS 
PÚBLIC A INTERNET. 
 

En el marc del projecte “Alt Urgell en xarxa v2.0” que preveu l’apropament de les 
tecnologies de la informació, i a partir d’una subvenció amb el següent finançament: 
50% Unió Europea (FEDER) - 25% Diputació de Lleida -25% ens locals, el Consell 
Comarcal va dotar als municipis de la comarca que ho van sol·licitar, d’un Centre 
d’Accés Públic a Internet (CAPI). 



Per tal de regular l’ús del Centre d’accés públic a Internet es convenient aprovar un 
reglament que determini les condicions d’accés i d’ús de les eines informàtiques que 
hi ha. 

És necessari, per tant, redactar i aprovar el Reglament que ha de regular l’ús del 
Centre d’accés públic a Internet (CAPI) en aquest municipi.  

Dins el procediment legal establert per aprovar les ordenances municipals, l'article 
62 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, disposa que, acordada la formació o modificació d'una 
ordenança, s'ha de designar una comissió d'estudi encarregada de redactar el text 
de l'avantprojecte de la norma.  

Per tot això, el Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 

Primer .- INICIAR l'expedient per redactar i aprovar el Reglament d’ús del Centre 
d’accés públic a Internet de l’Ajuntament de Peramola.  

Segon .- CONSTITUIR una comissió d'estudi per redactar l'avantprojecte del 
Reglament esmentat al punt anterior.  

Tercer .- NOMENAR presidenta de la comissió d'estudi l’Alcaldessa d'aquest 
Ajuntament, senyora  Gemma Orrit Capdevila.  

Quart .- Nomenar membres de la comissió d'estudi les persones següents:  

-  Sra. Anna Bonet Peláez , regidora de l'Ajuntament  
-  Sr. Josep Codina Solé,  regidor de l'Ajuntament  
-  Sra. Imma Ortonobes Alsedà,  regidora de l'Ajuntament  
-  Sra. Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora de l'Ajuntament, 
la qual actua com a secretària de la comissió d'estudi, amb veu i vot.  

Cinquè .- Disposar que la comissió d'estudi ha de lliurar a l’Alcaldia l'Avantprojecte 
de Reglament, per a la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim de dos 
mesos.   

Sisè .- Disposar que la Secretaria emeti un informe jurídic en relació amb 
l'Avantprojecte d'ordenança esmentada, un cop redactat per la comissió d'estudi, 
amb caràcter previ a la seva elevació al Ple.  

 
 
11.- INICI DE L’EXPEDIENT I CONSTITUCIÓ DE LA COMIS SIÓ D’ESTUDI PER 
REDACTAR I APROVAR EL REGLAMENT D’ÚS DEL CENTRE CÍV IC DE 
TRAGÓ DE PERAMOLA,  DELS ESPAIS I DE LES SALES MUNI CIPALS. 
 
És necessari redactar i aprovar el Reglament que ha de regular l’ús del Centre 
Cívic de Tragó de Peramola, dels espais i de les sales municipals.   
 

Dins el procediment legal establert per aprovar les ordenances municipals, l'article 



62 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, disposa que, acordada la formació o modificació d'una 
ordenança, s'ha de designar una comissió d'estudi encarregada de redactar el text 
de l'avantprojecte de la norma.  

Per tot això, el Ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 

Primer .- INICIAR l'expedient per redactar i aprovar el Reglament del Centre Cívic 
de Tragó de Peramola, dels espais i de les sales municipals de l’Ajuntament de 
Peramola.  

Segon .- CONSTITUIR una comissió d'estudi per redactar l'avantprojecte del 
Reglament esmentat al punt anterior.  

Tercer .- NOMENAR presidenta de la comissió d'estudi l’Alcaldessa d'aquest 
Ajuntament, senyora  Gemma Orrit Capdevila.  

Quart .- Nomenar membres de la comissió d'estudi les persones següents:  

-  Sra. Anna Bonet Peláez , regidora de l'Ajuntament  
-  Sr. Josep Codina Solé,  regidor de l'Ajuntament  
-  Sra. Imma Ortonobes Alsedà,  regidora de l'Ajuntament  
- Dolors Espluga Espluga, regidora 
- Joan Puig López, regidor  
- Jaume Angrill Esteve, regidor 
-  Sra. Maria Teresa Solsona Vila, secretària interventora de l'Ajuntament, 
la qual actua com a secretària de la comissió d'estudi, amb veu i vot.  

 
Cinquè .- Disposar que la comissió d'estudi ha de lliurar a l’Alcaldia l'Avantprojecte 
de Reglament, per a la seva elevació posterior al Ple, en un termini màxim de dos 
mesos.  
  
Sisè .- Disposar que la Secretaria emeti un informe jurídic en relació amb 
l'Avantprojecte d'ordenança esmentada, un cop redactat per la comissió d'estudi, 
amb caràcter previ a la seva elevació al Ple.  
 
 
12.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
12.1.- EXP. 24/2015: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. GRANJA  DEL PLA DE 
TRAGÓ, POLÍGON 501 PARCEL·LA 17 - PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Baró Cardona, de data 8 d’octubre de 
2015 (R.E. núm. 209 de data 8 d’octubre de 2015), per la qual sol·licita 
autorització per a les obres de Construcció de mur de contenció i tanca, a 
l’immoble ubicat al polígon 501 parcel·la 17, conegut com Granja del Pla de 
Tragó, de referència cadastral 25206A501000170000RE (Expedient núm. 
24/2015). 
 



Atès l’informe tècnic, de data 11 de novembre 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 per la 
construcció d’un mur de contenció de bloc de formigó, armat i reblert de formigó, 
d’un metre d’altura i una tanca superior de filat metàl·lic, la longitud s’estima en 
160 metres. 
    
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 11 de novembre 
de 2015, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Josep Baró Cardona llicència d’obres per a la 
Construcció d’un mur de contenció de bloc de formigó, armat i reblert de formigó, 
d’un metre d’altura i una tanca superior de filat metàl·lic, d’una  longitud de 160 
metres, a l’immoble ubicat al polígon 501 parcel·la 17, conegut com Granja del Pla 
de Tragó, de referència cadastral 25206A501000170000RE (Expedient núm. 
24/2015), segons instància i pressupost presentats.  
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no 
podrà ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
que pugui incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals 
s'ajustarà estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de 
l'Ajuntament si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars 
de la Llicència. Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà 
en compte el que es disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es 
disposaran en contenidors adients i es traslladaran  periòdicament a un 
abocador i/o gestor de residus autoritzats . Un cop començades les obres 
l’arquitecte municipal es personarà en les mateixes  per comprovar que es 
dóna compliment a aquesta condició particular, i ca s que no es compleixi es 
procedirà a la paralització de les obres.   
 



- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 180,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

        9.000,00 € 
                  2% 
            180,00 € 

 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
12.2.- EXP. 25/2015: SR. ENRIC CECILLA LLORET. PLAÇ A DE LA SAL, 1- 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Enric Cecilla Lloret, de data 13 d’octubre de 
2015 (R.E. núm. 210 de data 13 d’octubre de 2015), per la qual sol·licita 
autorització per a les obres de Pintar façana, a l’immoble ubicat a la Plaça de la 
Sal, núm. 1, conegut com Cal Enric, de referència cadastral 
6778943CG5567N0001WH (Expedient núm. 25/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 14 d’octubre 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 21 d’octubre de 
2015, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. Enric Cecilla Lloret llicència d’obres per a Pintar façana, 
a l’immoble ubicat a la Plaça de la Sal, núm. 1, conegut com Cal Enric, de 
referència cadastral 6778943CG5567N0001WH (Expedient núm. 25/2015), 
segons instància i pressupost presentats.  
 



Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no 
podrà ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
que pugui incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals 
s'ajustarà estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de 
l'Ajuntament si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars 
de la Llicència. Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà 
en compte el que es disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es 
disposaran en contenidors adients i es traslladaran  periòdicament a un 
abocador i/o gestor de residus autoritzats . Un cop començades les obres 
l’arquitecte municipal es personarà en les mateixes  per comprovar que es 
dóna compliment a aquesta condició particular, i ca s que no es compleixi es 
procedirà a la paralització de les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 20,00 € (El tipus de gravamen és del 2% 
segons l’apartat 3 de l’article 3r de l’ordenança  fiscal número 3 reguladora de 
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. D’acord amb l’apartat 2 de 
l’article 3r de l’ordenança abans esmentada: “2. La quota de l’Impost és la 
resultant d’aplicar a la base imposable el tipus de gravamen. En cap cas la quota 
tributària a pagar serà inferior a 20 €.”). 
 

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

           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 aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
12.3.- EXP. 26/2015: SR. DAVID BUENO VITAL. CARRETE RA CORTIUDA, 26. 
CAL BUENO- PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. David Bueno Vital, de data 20 d’octubre de 
2015 (R.E. núm. 212 de data 20 d’octubre de 2015), per la qual sol·licita 
autorització per a les obres de Realitzar obertura en cuina-menjador i instal·lació 
llar de foc, a l’immoble ubicat a la Carretera de Cortiuda, número 26, conegut com 
Cal Bueno, de referència cadastral 6679516CG5567N0001ZH (Expedient núm. 
26/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 11 de novembre 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 novembre 
de 2015, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- ATORGAR al Sr. David Bueno Vital llicència d’obres per a Realitzar 
obertura en cuina-menjador i instal·lació llar de foc, a l’immoble ubicat a la 
Carretera de Cortiuda, número 26, conegut com Cal Bueno, de referència 
cadastral 6679516CG5567N0001ZH (Expedient núm. 26/2015), segons instància i 
pressupost presentats.  
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no 
podrà ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
que pugui incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals 
s'ajustarà estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 



- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de 
l'Ajuntament si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars 
de la Llicència. Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà 
en compte el que es disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es 
disposaran en contenidors adients i es traslladaran  periòdicament a un 
abocador i/o gestor de residus autoritzats . Un cop començades les obres 
l’arquitecte municipal es personarà en les mateixes  per comprovar que es 
dóna compliment a aquesta condició particular, i ca s que no es compleixi es 
procedirà a la paralització de les obres.   
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 100,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

        5.000,00 € 
                  2% 
            100,00 € 

 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
12.2.- EXP. 27/2015: 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’octubre de 



2015 (R.E. núm. 213 de data 20/10/2015), per a les obres de Reforma interior del 
menjador del Restaurant a l’Hotel a Can Boix de Peramola (Expedient núm. 
27/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 11 de novembre 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 18 de novembre 
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 Reforma interior del menjador del Restaurant a l’Hotel a 
Can Boix de Peramola (Expedient núm. 27/2015), d’acord amb la memòria 
valorada, signada per l’arquitecte Sr. Carles Pubill Pociello, de data octubre de 
2015. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no 
podrà ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en 
que pugui incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals 
s'ajustarà estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de 
l'Ajuntament si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars 
de la Llicència. Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà 
en compte el que es disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es 
disposaran en contenidors adients i es traslladaran  periòdicament a un 
abocador i/o gestor de residus autoritzats . Un cop començades les obres 
l’arquitecte municipal es personarà en les mateixes  per comprovar que es 
dóna compliment a aquesta condició particular, i ca s que no es compleixi es 
procedirà a la paralització de les obres.   
 



- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 1.336,74€. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

    66.837,15 € 
              2% 

     1.336,74 € 

 
Cinquè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
Sisè .- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de la presidència i no prenent ningú la 
paraula es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de la 
presidència en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
13.-DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA. 
 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 64 a 75 de 
l’any 2015 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 
28 de setembre de 2015 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm.  64/2015, de data 6 d’octubre de 2015, 
d’assabentat d’activitat, expedient 23/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 65/2015, de data 7 d’octubre de 2015, de  
sol·licitud d’ajut d’Oferta Cultural de l’IEI, i d’aprovació de factura. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 66/2015, de data 15 d’octubre de 2015, de 
requeriment d’obres al Bisbat d’Urgell. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 67/2015, de data  21 d’octubre de 2015, 
d’aprovació de factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 68/2015, de data 3 de novembre de 2015, de 
sol·licitud d’ajut al Consorci AUGEMA. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 69/2015, de data 3 de novembre de 2015, en 
relació al cost efectiu dels serveis, any 2014. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 70/2015, de data 3 de novembre de 2015, d’inici 
de l’expedient de modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 71/2015, de data 6 de novembre de 2015, de 
convocatòria de Ple extraordinari pel dia 11 de novembre de 2015. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 72/2015, de data 10 de novembre de 2015, en 
relació al Reial Decret Llei 10/2015,d’11 de setembre. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 73/2015, de data 11 de novembre de 2015, de 
sol·licitud d’ajut per a l’actuació Millora de vials aptes per a vehicles 
d'extinció d'incendis a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 74/2015, de data 18 de novembre de 2015, 
d’autorització de rodatge al Pla de Tragó. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 75/2015, de data 18 de novembre de 2015, de 
convocatòria de Ple ordinari pel dia 23 de novembre de 2015. 

 
 
14.- APROVACIÓ DE FACTURES. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat, els pagaments i les factures següents: 
 

N.Reg. Text NIF. Raó social interessat Núm. Fac. Data Fac. Impo rt líquid 

000318 FOTOCÒPIES B59093211 REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L. 00    2552 20 /10/2015 71,50  

000319 Material reparacions 41086780V MORTÉS RIBERA LAURA 1538 19/10/2015 128,3 3 

000320 ARMARI DESFIBRILADOR B25733007 NEOSALUS SOLUTIONS, S.L. 450 21/10/2015 6 06,09  

000321 Clavells i plantes (festa jubilats) 41084102 F TARRÉS MORÉ Mª PILAR 58 24/10/2015 111,36  

000322 Telèfon ajuntament A82018474  TELEFONICA DE ESPAÑA 20876 28/10/2015 109,36  

000323 Telèfon consultori A82018474  TELEFONICA DE ESPAÑA 20877 28/10/2015 102,16  

000324 Fax A82018474  TELEFONICA DE ESPAÑA 29262 28/10/2015 18,40  

000325 Telèfon escola A82018474  TELEFONICA DE ESPAÑA 20875 28/10/2015 40,28  

000326 CURS DRET URBANÍSTIC P7500006G  CONSELL COMARC. DE L'ALT URGELL 20151092 23/10/2015  25,00  

000327 Publicació edicte (DOGC) S5800004C  GENERALITAT DE CATALUNYA 1511813 22/10/2015 210,00  

000328 Manteniment ascensor novembre B60600897  MARVI ASCENSORES S. L. 12343 01/11/2015 77,85  

000329 Quilometratge octubre 53395666Q ORRIT CAPDEV ILA GEMMA OCTUBRE 22/10/2015 136,40  

000330 Pica lavabo 43736436G PUIG CORTINA DAVID 69F15 27/10/2015 227,4 8 

000331 Neteja extraord. consultoris i manteniment B 25617697 ÒPTIMA LA SEU, S.L.U. 150773 01/11/2015 1. 022,91  

000332 Contracte manteniment neteja B25617697 ÒPTIM A LA SEU, S.L.U. 150774 01/11/2015 514,71  
000333 Neteja vidres B25617697 ÒPTIMA LA SEU, S.L.U. 150775 01/11/2015 1 27,05  

000334 Serveis gestoria octubre B25376187 GESTIÓN Y FORMACIÓN HOSTALERIA 
SL 

55 03/11/2015 57,50  

000335 FACTURES REGULARITZACIÓ B25376187 GESTIÓN Y FORMACIÓN HOSTALERIA 
SL 

REGUL 11/11/2015 74,47  

000336 Servei monitoratge menjador -octubre 5230962 8S CODINA MIQUELA RAQUEL 2015010 02/11/2015 367,84  

000337 Mòbil cloradors A78923125 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. 28-K581-2 83735 01/11/2015 7,26  

000338 Llibres escolars: albarans 331/9251 -331/959 7 B25437757  PELLICER INFORMÀTICA, S.L. 150 31/10/2015 60,30  

000339 Bombeig Tragó A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1M501N0302978 04/11/ 2015 1.057,42  

000340 Electricitat Ajuntament A81948077 ENDESA ENE RGIA S.A. P1M501N0302979 
  

04/11/2015 285,46  

000341 Electricitat Centre Cívic A81948077 ENDESA E NERGIA S.A. P1M501N0309648 
  

05/11/2015 148,71  

000342 Enllumenat Barri Cané A81948077 ENDESA ENERG IA S.A. P1M501N0313083 
  

05/11/2015 228,68  

000343 Enllumenat Barri del Roser A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1M501N0313082 
  

05/11/2015 282,54  

000344 Enllumenat Peramola A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1M501N0313081 
  

05/11/2015 552,73  

000345 Enllumenat Tragó A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. P1M501N0328330 
  

09/11/2015 296,15  

000346 Curs introductori Hisenda Local *2 P7500006G   CONSELL COMARC. DE L'ALT URGELL 20151111 09/11/2015  50,00  

000347 Sacs de ciment A25202680  RIBALTA I FILLS S.A. 1435 31/10/2015 38,57  

000348 Materials i treballs escola (aixetes, 
colzes...) 

41082707S  VILA ANGUERA MIQUEL 20150026 15/11/2015 430,99  

000349 Àcid desincrustant aigua potable B25052952 T ASHIA, S.L. 154787 06/11/2015 241,72  

000350 Còpies  B59093211 REINPE BAIX LLOBREGAT, S.L. 00    2814 19 /11/2015 49,67  

000351 10 exemplars Cadí Pedraforca B17947011 EDITORIAL GAVARRES, S.L. 150786 19//11/2015 104,00  

Escombretes wc BAZAR 16,15  

Tiquets correus CORREUS 38,81  

 TOTAL = 7.917,85 

 



15.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcaldessa exposa que com que passa el quilometratge que fa doncs que 
passarà a informar al Ple dels llocs on ha anat: 
- A Organyà dos vegades per la Mancomunitat d’Escombraries.  
- A La Seu d’Urgell a la reunió amb el Conseller Sr. Vila pel Túnel dels Tres Ponts. 
- Al Consell d’Alcaldes que es va fer a La Seu d’Urgell 
- A Coll de Nargó a la inauguració de la Fira del Rovelló. 
- A Organyà per una reunió del menjador escolar. 
- A La Seu d’Urgell per una reunió de la Comissió del Consorci AUGEMA. 
- A Lleida a la reunió de l’Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis, i 
també el mateix dia a la Fira Municipàlia. 
- A Tiurana a la reunió del Consorci Segre Rialb. 
- I, a La Seu d’Urgell que va anar amb el Josep a un sopar d’empresaris de l’Alt 
Urgell. 
 
 
16.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i en relació a la gravera diu que veu que es van 
tapar els forats per alt, i pregunta si s’ha parlat amb ells pel pagament dels metres 
cúbics que extreuen. El Sr. Codina li respon que ell els hi va trucar per tal que els 
arrangessin, però que des de què tenen la llicència que ell sàpiga només s’havien 
arranjat un altra vegada, i que per això estava tan malament. Afegeix que els 
diners que ells paguen, per metre cúbic que s’extreu, s’haurien de fer servir pel 
manteniment d’aquests camins però que fins ara no s’ha fet. En relació a les 
liquidacions afegeix que les paguen per any vençut, i que aquest any van pagar 
l’any 2014, i que a finals d’any se’ls passarà la liquidació de 2015 segons els 
metres cúbics que declarin. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i comenta que l’Antonio va començar a netejar les 
cunetes, i pregunta si acabarà de netejar-les. L’alcaldessa Sra. Orrit li respon que 
va haver de parar de netejar-les per què van sortir d’altres coses que s’havien de 
fer, però que sí que acabarà de netejar-les. 
 
Acte seguit el Sr. Puig exposa que quan fa una tronada allà a la cruïlla de Boix, 
s’ajunta l’aigua de la recta i la que baixa del Boix i se’n va al tros del Pastora, i 
d’allà al cobert del Pubill, i opina que per tal de solucionar-ho Carreteres hauria de 
netejar un tub que hi ha a la cuneta del Boix que està tapat. Demana la paraula el 
Sr. Angrill i comenta que el mateix passa a la cruïlla d’aquí al Cementiri i que 
l’aigua baixa cap a baix al seu tros. L’Alcaldessa Sra. Orrit diu que ja ho miraran. 
  
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:42 hores, l'alcaldessa aixeca la 
sessió de la qual, com a secretària interventora, n'estenc la present acta.   
  
La secretària interventora    Vist i plau 

L'Alcaldessa 


