
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 3 
D’OCTUBRE DE 2016 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 3 d’octubre de 2016 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 23:03 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER FINANÇAR LES 
INVERSIONS PER A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA D’ÚS PÚBLIC, ANUALITATS 
2016, 2017, 2018 I 2019. 

4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL MUNICIPI DE PERAMOLA AL CONSELL DE 
DONES DE L’ALT URGELL.  



5.- DECLARACIÓ DE RUÏNA IMMINENT DE L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER MAJOR, NÚM. 
12 (CAL LLUCIO VELL) DEL NUCLI DE TRAGÓ - ADOPCIÓ DE LES MESURES DE 
PROTECCIÓ ADIENTS. 

6.- LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES REALITZADES PER PART DE L’AJUNTAMENT, 
A L’EDIFICACIÓ ANOMENADA “CASTELL DE PERAMOLA”, AMB ADREÇA AL CARRER CAP 
DEL CARRER, NÚM. 12. 

7.- SOL·LICITUD D’AJUT A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LA DIPUTACIÓ DE 
LLEIDA PER AL CATÀLEG DE PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA CULTURAL  2016. 

8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

8.1.- EXP. 24/2016: SR. RAMIRO SALA DAURA: CARRER FREDERIC RIBÓ, 19. 
PERAMOLA. 

8.2.- EXP. 34/2016: SRA. JOANA PÉREZ QUESADA: AVINGUDA ROSER ROCA, S/N. 
PERAMOLA. 

8.3.- EXP. 35/2016: COMUNITAT DE VEÏNS DE L’EDIFICI BELLAVISTA A I B. CARRER 
SANT MIQUEL, 3. PERAMOLA.  

8.4.- EXP. 36/2016: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS. POLÍGON 5 PARCEL·LA 9038. 
PERAMOLA. 

9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  

10.- FACTURES I PAGAMENTS. 

11.- INFORMES D’ALCALDIA. 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 

12.- SOL·LICITUD D'ALTA AL SERVEI REGISTRE UNIFICAT. 

 

13.- PRECS I PREGUNTES. 

 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
La senyora Alcaldessa proposa que d’acord amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya s’inclogui en l’Ordre del dia el següent punt:  
 
12.- SOL·LICITUD D'ALTA AL SERVEI REGISTRE UNIFICAT. 
 
El Ple per unanimitat (7 de 7), reunint el quòrum de majoria absoluta, acorda la seva 
inclusió en l’Ordre del dia. 
 
 
A continuació, la presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes 
inclosos en l’Ordre del dia. 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 

 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el dilluns dia 26 de 
setembre de 2016. 
 
L’Alcaldessa Sra. Orrit exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple 



ordinari en data 3 d’octubre de 2016. 
     
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

 
L’Alcaldessa 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 25 de juliol de 2016 (núm. 6/2016) 
 
El Ple l’aprova per unanimitat sense cap esmena ni observació. 
 
 

3.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER FINANÇAR 
LES INVERSIONS PER A LA MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA D’ÚS PÚBLIC, 
ANUALITATS 2016, 2017, 2018 I 2019. 

 
Vista la convocatòria per a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades del territori de Lleida per finançar les inversions per a la 
millora en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2016, 2017, 2018 i 2019, 
publicada al BOP de Lleida  núm.  184, de 23 de setembre de 2016. 
 
Atès que l’Ajuntament de Peramola vol dur a terme les obres de Mesures de PRL i 
sanitat als dipòsits de Peramola, durant l’anualitat 2017. 
 
Vista la memòria valorada de dites obres per import de 21.052,17 € (IVA exclòs). 
  
Per tot l’anterior, l'Alcaldessa proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar aprovació a la memòria valorada de les obres de Mesures de PRL i 
sanitat als dipòsits de Peramola, que ascendeix a un import total de 25.473,13 € (IVA 
INCLÒS), amb el següent desglossat: 
 

Cost base:            21.052,17 € 
IVA 21 %:                 4.420,96 € 
Pressupost total:  25.473,13 € 

 
Segon.- Acudir a la indicada convocatòria, i a tal efecte sol·licitar a la Diputació de 
Lleida, per a l’anualitat 2017, un ajut per un import de 19.999,56 €, corresponent al 
95% del cost de l’actuació Equip de cloració i telecomandament al municipi de 
Peramola, IVA exclòs. 
 



A continuació se sotmet a debat la proposta d'alcaldia i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat, aprova la proposta d'alcaldia en idèntics 
termes en els que ha estat formulada. 
 

 

4.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL MUNICIPI DE PERAMOLA AL 
CONSELL DE DONES DE L’ALT URGELL.  

 
El Ple del Consell Comarcal de 25 de febrer de 2016 va aprovar el IV Pla per la 
Igualtat d’Oportunitats de l’Alt Urgell 2016-2019. L’eix 1 d’aquest Pla, Apoderament de 
les dones, té com a objectius impulsar, assessorar, orientar, acompanyar i recolzar 
tècnica i econòmicament la participació sociopolítica i l’autoorganització de les dones 
arreu del territori, i preveu la implantació del Consell de Dones. 
 
El Consell de Dones de l’Alt Urgell neix del desig d’incorporar el punt de vista de les 
dones en les polítiques comarcals, tenint en compte el pes demogràfic d’aquest 
col·lectiu, i per al desenvolupament de programes a favor de la igualtat i de la 
promoció de les dones, i serveix de marc estable i permanent per a la informació, la 
consulta i la deliberació. 
 
El Ple del Consell Comarcal de 9 de juny de 2016 va aprovar Reglament d’organització 
i funcionament del Consell de dones de l’Alt Urgell  
 
L’article 5, d’aquest Reglament, que descriu la constitució del plenari, requereix el 
nomenament de les vocalies, que recauen de la forma següent: 
 
- Una representació de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell 
- Una representació de cadascun dels 19 municipis de la comarca, designada pel seu 
Ajuntament, que podrà ser un regidor o regidora o altre persona del municipi 
- Una representació de cadascuna de les associacions de dones de l’Alt Urgell 
- Una representació del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell 
- Una representació del Servei d’Intervenció Especialitzada 
 
Per tot l’anterior, l'Alcaldessa proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer. Nomenar l’Alcaldessa Sra. Gemma Orrit Capdevila com a representant del 
municipi de Peramola al Consell de dones de l’Alt Urgell. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
A continuació se sotmet a debat la proposta d'alcaldia i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat, aprova la proposta d'alcaldia en idèntics 
termes en els que ha estat formulada. 
 

 



5.- DECLARACIÓ DE RUÏNA IMMINENT DE L'IMMOBLE SITUAT AL CARRER 
MAJOR, NÚM. 12 (CAL LLUCIO VELL) DEL NUCLI DE TRAGÓ - ADOPCIÓ DE 
LES MESURES DE PROTECCIÓ ADIENTS. 
 
1.1. En data 17 de maig de 2016, l’arquitecte municipal, Sr. Josep Bergadà Pujades, va 
emetre l'informe tècnic relatiu a l’estat de l’immoble situat al Carrer Major, núm. 12 (Cal 
Llucio Vell) del nucli de Tragó de Peramola, el qual informa que l’edificació es troba en 
estat de ruïna tècnica i econòmica, així com en un estat de degradació que suposa risc 
d’ensorrament (ruïna imminent). L’edificació només consta de murs de càrrega amb 
alguna bigueta de fusta a la part superior, però no compta amb cap tipus de tancament, 
quedant totalment exposat a la intempèrie. 
 
1.2. A l’expedient consta l’informe de Secretaria intervenció sobre la tramitació de 
l’expedient. 
 
1.3. Que de la documentació obrant a les dependències municipals se’n desprèn que  la 
titularitat de l’immoble ubicat al Carrer Major, núm. 12 (Cal Llucio Vell) del nucli de Tragó 
de Peramola, amb referència cadastral número 9182814CG5598S0001WU, és de la Sra. 
Lidia Alegre Leoncio. 
 
2. FONAMENTS 
 
2.1. L’article 9.1 del Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de sòl, disposa que el dret de propietat del sòl comprèn, qualsevol que 
sigui la situació en que aquest es trobi, i sens perjudici del règim al que estigui sotmès per 
raó de la seva classificació, els deures de dedicar-lo a usos que siguin compatibles amb 
l’ordenació territorial i urbanística; conservar-lo en les condicions legals per a servir de 
suport a aquest ús i, en tot cas, en les de seguretat, salubritat, accessibilitat universal i 
ornat legalment exigible; així com realitzar obres addicionals per motius turístics o 
culturals, o per a la millora de la qualitat i sostenibilitat del mitjà urbà, fins a on arribi el 
deure legal de conservació. 
 
2.2. L'article 96 del Decret 64/2014, de 13 de maig (RPLU, d'ara en endavant) estableix 
que "quan la causa de la situació de risc a què fa referència l’article 95 sigui l’estat físic 
d’un immoble, tan precari que amenaci ruïna imminent, l’òrgan municipal competent ha 
d’adoptar les mesures de protecció urgents que no admetin demora relatives al 
desallotjament de les persones en situació de risc, l’apuntalament o l’enderrocament total 
o parcial de l’immoble afectat o d’altres mesures que es considerin adients". 
 
Així mateix, preveu que aquestes mesures es poden adoptar: 
 

a) Abans d’iniciar el procediment per declarar l’estat ruïnós de l’immoble i ordenar el 
que pertoqui. 

b) Durant la tramitació del procediment corresponent o en la resolució que el finalitzi. 
c) Amb posterioritat a la resolució que posi fi al procediment corresponent. 

 
2.3. Aquestes mateixes circumstàncies d’urgència i necessitat extraordinàries per raó del 
perill cert constatat per la seguretat de persones i béns podrien justificar l’aplicació de la 
tramitació excepcional regulada a l’article 113 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en l’eventual 
contractació amb empresaris de les prestacions, subministraments i serveis que 



calguessin en l’actuació, sense perjudici i en allò que no abastés amb el recurs a la 
categoria del contracte menor que per l’objecte pertoqués. 
 
2.4. Les despeses i indemnitzacions que l’administració municipal competent hagi satisfet 
per a l’execució dels actes de conservació, rehabilitació i protecció urgents en els casos 
de ruïna imminent són a càrrec de la persona propietària de l’immoble o bé afectat, 
l’import de les quals es pot exigir per mitjà del constrenyiment sobre el seu patrimoni, com 
estableix l'article 97 RPLU. 
 
Per tot això, el ple de la Corporació per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Declarar l'immoble situat al Carrer Major, núm. 12 (Cal Llucio Vell) del nucli 
de Tragó de Peramola, amb referència cadastral número 9182814CG5598S0001WU, en 
estat de ruïna imminent i ordenar-ne l’enderrocament donat que l’edificació es troba 
en estat de ruïna tècnica i econòmica, així com en un estat de degradació que suposa risc 
d’ensorrament. 
 
Segon.- Requerir a la Sra. Lidia Alegre Leoncio perquè iniciï l’execució de 
l’enderrocament en el termini de 10 dies, havent de concloure les obres com a màxim en 1 
mes, advertint-lo que, transcorregut el termini d’execució voluntària de 10 dies, a dalt 
esmentat, sense haver donat compliment a aquesta ordre d’execució, l’Ajuntament 
EXECUTARÀ SUBSIDIÀRIAMENT a càrrec de la propietat, les obres necessàries, 
esmentades al punt primer, per tal d’evitar dany a tercer i a la via pública, i atès que es 
tracta d’una actuació urgent. 
 
Tercer.- Disposar com a mesures de protecció les següents: 
- Atès les característiques del carrer, s’hi limitarà la circulació, de manera immediata, a 
l’estrictament necessari pels veïns, tot impedint el pas en la zona central on es troba 
l’immoble afectat. Es disposaran mesures de senyalització i barreres per tal d’assegurar 
l’indret. 
- Adoptar les mesures necessàries i imprescindibles per impedir l'accés a l'interior de 
l'edifici. Només es permetrà l’accés a l’interior de l’edifici al personal autoritzat, tècnic i 
específic per tal de realitzar les operacions adients de rehabilitació o enderroc 
 
Quart.- Les despeses que satisfaci l'Ajuntament per l'adopció de les mesures establertes 
en la present resolució, són a càrrec de la persona propietària de l'immoble i 
l'administració podrà exigir-les per via de constrenyiment. 
 
Cinquè.- Que es notifiqui aquesta resolució a la propietària de l’immoble. 
 
Sisè.-  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 de l’endemà de la seva 
notificació. 
 

 

6.- LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES OBRES REALITZADES PER PART DE 
L’AJUNTAMENT, A L’EDIFICACIÓ ANOMENADA “CASTELL DE PERAMOLA”, 



AMB ADREÇA AL CARRER CAP DEL CARRER, NÚM. 12. 

 
Vist l’estat en que es troba l’expedient incoat com a conseqüència dels desperfectes 
ocasionats a causa de les fortes ventades del dia 1 de maig de 2016 a l’edificació 
anomenada “Castell de Peramola”, amb adreça al carrer Cap del Carrer, núm. 12 i 
referència cadastral 67789A1CG5567N0001WH, i tenint en compte els antecedents de 
fet i consideracions jurídiques que a continuació s’exposen: 
 
Per informe tècnic del Sr. Josep Bergadà Pujades, arquitecte al servei de l’Ajuntament 
de Peramola, de data 2 de maig de 2016 es posa de manifest els desperfectes 
ocasionats a causa de les fortes ventades del dia 1 de maig de 2016 a l’edificació 
anomenada “Castell de Peramola”, amb adreça al carrer Cap del Carrer, núm. 12 i 
referència cadastral 67789A1CG5567N0001WH. 
 
L’edifici segons nota simple Informativa del Registre de la Propietat de Solsona, de 
data 25 de setembre de 2015, el Castell de Peramola (finca núm. 1228) és propietat 
dels senyors següents:  
-Juan Baro Ginesta, la defunció del qual va tenir lloc el dia 12 de maig 1937, segons 
certificació del Registre Civil de Peramola.  
- Francisco Soler Soler, la defunció del qual va tenir lloc el dia 20 de febrer 1953, 
segons certificació del Registre Civil de Peramola. 
- Jose Roca Sala, 
- i Mercedes Ribera Massuet, la defunció de la qual va tenir lloc el dia 23 d’agost de 
2002, segons certificació del Registre Civil de La Seu D’Urgell. 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 33/2016, de data 10 de maig de 2016, es dicta ordre 
d’execució per: 
- Sanejar els elements despresos al sinistre mencionat de data març de 2015. En 
aquest cas, els elements de bigues de fusta i xapes metàl·liques de coberta es troben 
al pati posterior de l’edificació, sense ocupar la via pública. 
- Sanejar les restes de runa que hagin quedat a l’interior de l’edificació així com 
enderrocar manualment tots els elements que quedin per sobre l’últim forjat, tant de 
façanes com de mitgeres com de coberta i pilars estructurals, que han perdut la seva 
lligada donat l’esfondrament de la coberta i que han quedat en situació d’estabilitat 
compromesa. 
- Extracció de coberta de teules, llates i bigues de fusta del damunt de l’escala, per tal 
d’evitar la seva caiguda en futures inclemències meteorològiques, ja que aquesta 
queda totalment oberta a la intempèrie per una de les seves cares i, per tant, 
exposada a que futures accions de vent puguin afectar-la amb efectes semblants als 
del passat dia 1 de maig. Actualment aquesta coberta ja està apuntalada com a 
conseqüència del seu mal estat. La superfície aproximada de coberta és de 25 m2. I, 
enderroc de façana interior del pati en planta primera, que actualment també té algun 
dels seus elements apuntalats com les llindes de les obertures, que es troben en un 
estat de deteriorament avançat. 
I, s’atorga un termini de 24 hores per la seva execució. 
La notificació personal als interessats no té èxit, i es publica l’ordre d’execució en el 
BOE núm. 116 de data 13 de maig de 2016. 
 
Passat el termini d’execució voluntària de 24 hores, no es van dur a terme les obres. 



Amb la notificació de l’anterior Decret es va advertir expressament als interessats que 
la manca de compliment voluntari del requeriment donaria lloc a la seva execució 
forçosa, en la modalitat d’execució subsidiària per l’administració, a càrrec de 
l’interessat. 
 
Per Decret d’Alcaldia núm. 46/2016, de data 8 de juny de 2016, es va resoldre 
executar a càrrec de la propietat, les obres necessàries; i es van contractar les 
mateixes a l’empresa B-Biosca, S.L., amb CIF B25250598. La notificació personal 
d’aquest Decret als interessats no té èxit, i es va publicar en el BOE núm. 142, de data 
13 de juny de 2016. 
 
Les obres es van executar i finalitzada l’execució, l’empresa B-Biosca, S.L., amb CIF 
B25250598 va presentar la factura (núm. 20160568 de data 29/06/2016) de les 
actuacions realitzades, la qual consta a l’expedient. De la mateixa resulta la liquidació 
definitiva de les obres amb  un import a cobrar per l’Ajuntament de 4.114,00 euros. 
 
Per al cobrament de les quantitats líquides que s'han de satisfer per les despeses 
derivades de l'execució subsidiària d'una ordre de restauració o una mesura 
provisional, s'ha de seguir el procediment que estableixen les normes reguladors del 
procediment recaptatori en la via executiva per a la seva execució forçosa, en aquest 
cas el procediment regulat pel Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el 
Reglament general de recaptació. 
 
Per tot l’exposat el Ple per unanimitat ( 7 de 7) ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació definitiva del cost de les obres realitzades en l’execució 
subsidiària, per part de l’Ajuntament, de les actuacions ordenades als Srs. Juan Baro 
Ginesta i hereus, Francisco Soler Soler i hereus, Jose Roca Sala , i a la Sra. Mercedes 
Ribera Massuet i hereus, titulars de l’edificació anomenada “Castell de Peramola”, 
amb adreça al carrer Cap del Carrer, núm. 12 i referència cadastral 
67789A1CG5567N0001WH, per Decret d’aquesta Alcaldia núm. 33/2016 de data 10 
de maig de 2016, consistents en: 
- Sanejar els elements despresos al sinistre mencionat de data març de 2015. En 
aquest cas, els elements de bigues de fusta i xapes metàl·liques de coberta es troben 
al pati posterior de l’edificació, sense ocupar la via pública. 
- Sanejar les restes de runa que hagin quedat a l’interior de l’edificació així com 
enderrocar manualment tots els elements que quedin per sobre l’últim forjat, tant de 
façanes com de mitgeres com de coberta i pilars estructurals, que han perdut la seva 
lligada donat l’esfondrament de la coberta i que han quedat en situació d’estabilitat 
compromesa. 
- Extracció de coberta de teules, llates i bigues de fusta del damunt de l’escala, per tal 
d’evitar la seva caiguda en futures inclemències meteorològiques, ja que aquesta 
queda totalment oberta a la intempèrie per una de les seves cares i, per tant, 
exposada a que futures accions de vent puguin afectar-la amb efectes semblants als 
del passat dia 1 de maig. Actualment aquesta coberta ja està apuntalada com a 
conseqüència del seu mal estat. La superfície aproximada de coberta és de 25 m2. I, 
enderroc de façana interior del pati en planta primera, que actualment també té algun 
dels seus elements apuntalats com les llindes de les obertures, que es troben en un 
estat de deteriorament avançat. 
 



Liquidació definitiva de la qual resulta un import a favor de l’Ajuntament de 4.114,00 
euros. 
 
Segon.- Requerir als Srs. Juan Baro Ginesta i hereus, Francisco Soler Soler i hereus, 
Jose Roca Sala , i a la Sra. Mercedes Ribera Massuet i hereus perquè, en el termini 
màxim de TRENTA DIES comptats a partir de l’endemà de la notificació d’aquest 
Acord, o publicació, si s’escau, del present Acord, ingressi a la caixa municipal l’import 
de la liquidació definitiva fixada al paràgraf 1r anterior, amb l’advertiment que, si no ho 
fa, li serà exigida aquesta quantitat per via administrativa de constrenyiment. 
 
Tercer.- Fer constar que contra aquest Acord, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que els ha dictat, en el 
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, o publicació, 
si s’escau, del present Acord o alternativament, recurs contenciós administratiu davant 
del Jutjat contenciós de Lleida durant el termini de dos mesos comptats també des de 
la seva notificació, o publicació. 
 
Quart.- Que es notifiqui aquest acord als Srs. Juan Baro Ginesta i hereus, Francisco 
Soler Soler i hereus, Jose Roca Sala, i a la Sra. Mercedes Ribera Massuet i hereus, i 
que es publiqui al BOE i al tauler d‘Anuncis de l’Ajuntament. 
 

 

7.- SOL·LICITUD D’AJUT A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS DE LA 
DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER AL CATÀLEG DE PROGRAMACIÓ DE L’OFERTA 
CULTURAL  2016. 
 
Atès que la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, 
número 3 de 14 de juny de 2016, pel que es convoquen les subvencions pel catàleg 
de programació de l’oferta cultural, anualitat 2016 (BOP de Lleida núm. 118 de data 21 
de juny de 2016). 
 
Atès que dins de la convocatòria, a dalt esmentada, es pot presentar sol·licituds per a 
la programació d’activitats culturals com ara concerts, representacions teatrals, festes 
populars, etc. realitzades per grups i artistes inclosos al catàleg de Programació de 
l’Oferta Cultural de l’IEI. 
 
Donat que aquest Ajuntament ha realitzat l’actuació “Acompanyament musical missa 
Festa de Sant Miquel” a càrrec de “CORAL SANT JOAN”, per la Festa de Sant Miquel 
de Peramola del 29 de setembre de 2016, de la qual és disposa de factura núm. 
2/2016, de data 29 de setembre de 2016, de l’associació CORAL SANT JOAN, amb 
NIF V25265448, per un import total de 450,00 €. 
 
Per tot l’exposat, l'Alcaldessa proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 

 
Primer.- Sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida un ajut per 
import de 450,00 € corresponent al 100 % de l’import de l’actuació “Acompanyament 
musical missa Festa de Sant Miquel” a càrrec de “CORAL SANT JOAN”, per la Festa 
de Sant Miquel de Peramola del 29 de setembre de 2016. 
 



Segon.- Aprovar la factura núm. 2/2016, de data 29 de setembre de 2016, de 
l’associació CORAL SANT JOAN, amb NIF V25265448, per un import total de 
450,00€, i procedir a la corresponent comptabilització amb càrrec a la partida 
corresponent del pressupost de la Corporació de l’exercici econòmic de l’any 2016. 
 
A continuació se sotmet a debat la proposta d'alcaldia i no prenent ningú la paraula es 
procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat, aprova la proposta d'alcaldia en idèntics 
termes en els que ha estat formulada. 
 

 

8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

8.1.- EXP. 24/2016: SR. RAMIRO SALA DAURA: CARRER FREDERIC RIBÓ, 19. 
PERAMOLA. 

 
ANTECEDENTS 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Ramiro Sala Daura, de data 2 
de maig de 2016 (R.E. núm. 92 de data 2/05/2016), per la qual sol·licita permís d’obres 
per a l’Obertura de finestra en edifici en testera, a l’immoble ubicat al Carrer Frederic 
Ribó, 19, de Peramola (referència cadastral núm. 6778901CG5567N0002OJ) 
(Expedient núm. 24/2016). 
 
Vista la documentació tècnica aportada a l’agost de 2016, signada per l’arquitecte 
tècnic José Luis Pargaña Escudero. 
 
Atès l’informe tècnic, de data 29 d’agost de 2016, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Bergadà Pujades, 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 31 d’agost de 2016, 
que informa favorablement les obres sol·licitades. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peramola, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 15 de 
novembre de 2012 i publicat al DOGC número 6332 de 11.03.2013. 
 
Segon.- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010) (amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012-, per la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 
29.7.2011-, i per la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica –DOGC 6920, de 24.7.2015-) 
 
Tercer.- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006). 



 
Quart.- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014). 
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar l’assabentat de la comunicació presentada Sr. Ramiro Sala Daura, de 
data 2 de maig de 2016 (R.E. núm. 92 de data 2/05/2016), per la qual sol·licita permís 
d’obres per a l’Obertura de finestra en edifici en testera, a l’immoble ubicat al Carrer 
Frederic Ribó, 19, de Peramola (referència cadastral núm. 6778901CG5567N0002OJ) 
(Expedient núm. 24/2016), d’acord amb la documentació tècnica signada per 
l’arquitecte tècnic José Luis Pargaña Escudero, de data agost de 2016. 
  
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la comunicació: 
 
- Aquesta comunicació s'entén acceptada 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 comunicades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la comunicació: 
 
- 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 màxim per començar les obres és d'un any i el termini per acabar-les és de 
3 anys. Es pot sol·licitar una pròrroga abans de finalitzar els terminis establerts. 
Transcorreguts els terminis sense haver-les començat o acabat, s’haurà de tramitar 
una nova comunicació prèvia. 
 
Quart.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la comunicació segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 20,00 €. 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 

          654,00 €
              2%



Quota de l’impost 
Quota de l’impost 

            13,08 €
20,00 €

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la comunicació 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. 
 

 

8.2.- EXP. 34/2016: SRA. JOANA PÉREZ QUESADA: AVINGUDA ROSER ROCA, 
S/N. PERAMOLA. 

 
Vista la instància presentada per la Sra. Joana Pérez Quesada, de data 8 de setembre 
de 2016 (R.E. núm. 181 de data 8/09/2016), per a les obres d’Adequació de 
l’accessibilitat de l’edifici amb ús hoteler, a l’immoble ubicat a l’Avinguda Roser Roca, 1 
(referència cadastral 6779804CG5567N0001DH) de Peramola (Expedient núm. 
34/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 19 de setembre de 2016, subscrit per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Bergadà Pujades, en relació a la normativa urbanística municipal, 
que informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres, i que estima que el 
pressupost per dur a terme l’actuació ascendeix a la quantitat de 31.695,80 €.   
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 21 de setembre de 
2016, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR a  la Sra. Joana Pérez Quesada llicència d’obres per a 
l’Adequació de l’accessibilitat de l’edifici amb ús hoteler, a l’immoble ubicat a 
l’Avinguda Roser Roca, 1 (referència cadastral 6779804CG5567N0001DH) de 
Peramola (Expedient núm. 34/2016), d’acord amb el projecte, signat per l’arquitecte 
tècnic Sr. Lluís Ribes Masana, de data abril de 2016. 
 
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. 
 
- En el cas d’intervenir a l’obra més d’un industrial diferent, caldrà aportar el full de  
designació de coordinador de seguretat i salut. En cas contrari, la direcció facultativa 
es farà càrrec de les tasques d’aquest. 
 
- 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 633,92 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

         31.695,80 €
              2% 
            633,92 € 

 
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. 
 

 



 

 

8.3.- EXP. 35/2016: COMUNITAT DE VEÏNS DE L’EDIFICI BELLAVISTA A I B. 
CARRER SANT MIQUEL, 3. PERAMOLA.  

 
ANTECEDENTS 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada per la Comunitat de Veïns de l’edifici 
Bellavista A i B, de data 19 de setembre de 2016 (R.E. núm. 186 de data 19/09/2016), 
per la qual sol·licita permís d’obres per al Pintat de façana, a l’immoble conegut com 
edifici Bellavista Ai B, ubicat al Carrer Sant Miquel, 3, de Peramola (Expedient 
núm.35/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 19 de setembre de 2016, subscrit per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Bergadà Pujades, 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 de setembre de 
2016, que informa favorablement les obres sol·licitades. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peramola, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 15 de 
novembre de 2012 i publicat al DOGC número 6332 de 11.03.2013. 
 
Segon.- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010) (amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012-, per la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 
29.7.2011-, i per la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica –DOGC 6920, de 24.7.2015-) 
 
Tercer.- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006). 
 
Quart.- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014). 
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar l’assabentat de la comunicació presentada per la Comunitat de Veïns 
de l’edifici Bellavista A i B, de data 19 de setembre de 2016 (R.E. núm. 186 de data 
19/09/2016), per la qual sol·licita permís d’obres per al Pintat de façana, a l’immoble 
conegut com edifici Bellavista Ai B, ubicat al Carrer Sant Miquel, 3, de Peramola 
(Expedient núm.35/2016). 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la comunicació: 



 
- Aquesta comunicació s'entén acceptada 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 comunicades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la comunicació: 
 
- Pel que fa color de la façana, caldrà atendre a l’article 127, punt 4.4 de les Normes 
Urbanístiques del planejament urbanístic vigent al municipi, on s’indica el següent: 
 
“(...) s’admet la gamma de terrosos (preferentment ocre, encara que tons vermellosos) 
als materials bàsics que determinen l’homogeneïtat de la façana, i d’altres que puguin 
establir diàleg cromàtic amb els colors dels edificis preexistents. Expressament, no 
s’admeten com a colors de tractament generalitzat: el negre ni les tonalitats bàsiques 
(blau, vermell, groc), excepte en els edificis catalogats que presentin una gamma de 
colors específica originària. Alguns detalls decoratius en particular, així com veles i 
rètols, podran ser de color lliure, mentre mantinguin la integració cromàtica en el 
conjunt de la façana i de l’entorn. (...)” 
 
- 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 màxim per començar les obres és d'un any i el termini per acabar-les és de 
3 anys. Es pot sol·licitar una pròrroga abans de finalitzar els terminis establerts. 
Transcorreguts els terminis sense haver-les començat o acabat, s’haurà de tramitar 
una nova comunicació prèvia. 
 
Quart.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la comunicació segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 41,40 €.  
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

         2.070,00 € 
              2% 
             41,40 € 

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la comunicació 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. 
 

 

8.4.- EXP. 36/2016: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS. POLÍGON 5 PARCEL·LA 
9038. PERAMOLA. 

 
ANTECEDENTS 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Ramon Muntada Tarrès, de 
data 19 de setembre de 2016 (R.E. núm. 187 de data 19/09/2016), per la qual sol·licita 
permís d’obres per a la Col·locació d’equip de bombeig d’aigua, comptador i placa 
fotovoltaica, al polígon 5 parcel·la 9038 (referència cadastral 
25206A005090380000TD), de Peramola (Expedient núm. 36/2016). 
 
Donat que l’actuació Col·locació d’equip de bombeig d’aigua, comptador i placa 
fotovoltaica  es vol realitzar en una infraestructura de serveis tècnics municipal. 
 
Atès l’informe tècnic, de data 19 de setembre de 2016, subscrit per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Bergadà Pujades, 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 de setembre de 
2016, que informa favorablement les obres sol·licitades. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peramola, aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 15 de 
novembre de 2012 i publicat al DOGC número 6332 de 11.03.2013. 
 
Segon.- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010) (amb les modificacions introduïdes 
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012-, per la 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 
29.7.2011-, i per la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d'impuls de l'activitat econòmica –DOGC 6920, de 24.7.2015-) 
 
Tercer.- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006). 
 
Quart.- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014). 



 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar al Sr. Ramon Muntada Tarrès per a la Col·locació d’equip de 
bombeig d’aigua, comptador i placa fotovoltaica, al polígon 5 parcel·la 9038 (referència 
cadastral 25206A005090380000TD), d’aquest terme municipal. 
 
Segon.- Donar l’assabentat de la comunicació presentada pel Sr. Ramon Muntada 
Tarrès, de data 19 de setembre de 2016 (R.E. núm. 187 de data 19/09/2016), per la 
qual sol·licita permís d’obres per a la Col·locació d’equip de bombeig d’aigua, 
comptador i placa fotovoltaica, al polígon 5 parcel·la 9038 (referència cadastral 
25206A005090380000TD), de Peramola (Expedient núm. 36/2016). 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions generals de la comunicació: 
 
- Aquesta comunicació s'entén acceptada 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 comunicades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
Quart.- FIXAR les següents condicions particulars  de la comunicació: 
 
- 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 màxim per començar les obres és d'un any i el termini per acabar-les és de 
3 anys. Es pot sol·licitar una pròrroga abans de finalitzar els terminis establerts. 
Transcorreguts els terminis sense haver-les començat o acabat, s’haurà de tramitar 
una nova comunicació prèvia. 
 
Cinquè.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la comunicació 
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 € 

 



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

 

9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  

 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, núm. 66 a 78 de 
l’any 2016, que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 25 de 
juliol de 2016 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 66/2016, de data 12 d’agost de 2016, d’aprovació de 
factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 67/2016, de data 12 d’agost de 2016, de delegació de 
competència per a la celebració d’un matrimoni civil. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 68/2016, de data 31 d’agost de 2016, pel qual s’autoritza 
la transmissió de la titularitat d’una explotació ramadera, expedient 35/2003, i 
d’assabentat de la reducció i reorientació productiva de l’explotació. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 69/2016, de data 31 d’agost de 2016, pel qual s’autoritza 
la transmissió de la titularitat d’una explotació ramadera, expedient 54/2001. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 70/2016, de data 31 d’agost de 2016, de sol·licitud de 
subvenció a la Direcció General de Joventut. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 71/2016, de data 31 d’agost de 2016, d’autorització d’ús 
del Centre Cívic de Tragó. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 72/2016, de data 6 de setembre de 2016, pel qual es 
determina les línies fonamentals del pressupost per a l’any 2017. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 73/2016, de data 7 de setembre de 2016, d’assabentat de 
la comunicació d’activitat d’explotació bovina, expedient 21/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 74/2016, de data 7 de setembre de 2016, de delegació de 
competència per a la celebració d’un matrimoni civil. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 75/2016, de data 7 de setembre de 2016, d’adjudicació 
de contracte menor per al servei de monitoratge del menjador de l’Escola Sant 
Miquel de Peramola, curs 2016-2017. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 76/2016, de data 23 de setembre de 2016, pel qual es 
declara l’admissió a tràmit d’una reclamació de responsabilitat patrimonial, 
expedient número 8/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 77/2016, de data 23 de setembre de 2016, d’aprovació de 
factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 78/2016, de data 28 de setembre de 2016, de 
convocatòria de Ple Ordinari pel dia 3 d’octubre de 2016. 

 



 

 

10.- FACTURES I PAGAMENTS. 

 
Examinats s’aproven, per unanimitat, els pagaments i les factures següents: 
 
N. Reg. Text Assentament NIF. Raó social 

interessat 
Núm. 
Fac. 

Data Fac. Import líquid

000340 Materials piscines i 41086780V 
MORTÉS RIBERA 
LAURA 

1873 20/07/2016       908,33 € 

000341 Fax A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

101763 28/09/2016         17,40 € 

000342 Telèfon Ajuntament A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

101761 28/09/2016         70,93 € 

000343 Telèfon consultori A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

101762 28/09/2016       104,96 € 

000344 Telèfon escola A82018474  
TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

101760 28/09/2016         35,27 € 

000345 
Coral festa Sant 
Miquel 

V25265448 
CORAL SANT 
JOAN 

02/2016 29/09/2016       450,00 € 

000346 Quilometratge a Lleida SECRETARI 
SECRETARIA, 
varis   

22/09/2016         54,00 € 

000347 
Reparació porta 
bàscula 

B25593153 
ESTRUCTURES 
METAL·LIQUES 
VILCAR SL 

2016062 23/09/2016         70,10 € 

000348 Serveis arquitecte mes 41085060E 
BERGADÀ 
PUJADES JOSEP 

3T1606 30/09/2016       318,00 € 

000349 Mòbil Ajuntament A78923125 
TELEFÓNICA 
MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 

28-J681-
095495 

01/10/2016         34,00 € 

000350 Mòbil brigada A78923125 
TELEFÓNICA 
MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 

28-J681-
095494 

01/10/2016         26,18 € 

000351 Targetes cloradors A78923125 
TELEFÓNICA 
MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 

28-J681-
096518 

01/10/2016         34,13 € 

000352 Servei neteja B25617697 
ÒPTIMA LA SEU, 
S.L.U. 

160697 27/09/2016       514,71 € 

000353 Servei neteja B25617697 
ÒPTIMA LA SEU, 
S.L.U. 

160696 27/09/2016       514,71 € 

          TOTAL =    3.152,72 € 

 

 

11.- INFORMES D’ALCALDIA. 

 
L’alcaldessa informa al Ple dels assumptes següents: 
 

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya i de la Caixa de Pensions 
són per un import total de 122.111,27€. 
- Que el Sr. Joan Bullich ja ha acabat el contracte. 



- Que els del programa de televisió Catalunya Experience venen aquest dissabte 
a gravar a Castell-llebre. 

- Demana la paraula la regidora Sra. Bonet i informa que els organitzadors del 
Pessebre vivent han demanat que el Santi faci la instal·lació de les llums. 

- Reprén la paraula l’alcaldessa Sra. Orrit i informa que al mes de novembre es 
farà un taller impartit per l’arxiver comarcal sobre documents antics. 

- Que pel tema de la neteja no es vol renovar el contracte amb l’empresa actual, i 
que se’n està buscant un altra. 

- Demana la paraula el regidor Sr. Codina i informa que la Comissió de Festes de 
Tragó ha demanat la cogestió del Centre Cívic. 

- Reprén la paraula l’alcaldessa Sra. Orrit i informa que el Jovent de Peramola vol 
donar tot el material a l’Ajuntament.     

 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 

 
12.- SOL·LICITUD D'ALTA AL SERVEI REGISTRE UNIFICAT. 
 
El servei de Registre Unificat permet la integració dels serveis del Consorci AOC amb 
el registre general d’entrades i sortides propi de l’ens. Amb aquesta integració, les 
anotacions d’assentaments d’entrada o sortida que generen els serveis AOC (eFACT, 
eNOTUM, EACAT, eTRAM, eTAULER, portal de Transparència, Perfil de 
contractant,…) es realitzen directament al nostre registre ABSIS de la Diputació, en 
lloc de realitzar-se en el registre electrònic auxiliar d’EACAT com s’havia fet fins ara. 
Per tant, amb aquesta solució, us permet tenir nomes un únic registre (el propi de 
l’ens), enlloc de tenir-ne 2 (el propi més el de l’EACAT) com teniu actualment. 
 
Per tot l’exposat el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Presentar al Consorci AOC aquesta sol·licitud d’alta al Servei. 
 
Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques 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.- L’encàrrec al Consorci AOC de registrar a la referida aplicació tots els 
documents que es generin com a conseqüència de la prestació de serveis 
d’administració electrònica per part del Consorci AOC que requereixen assentament 
registral. 
 
Quart.- Que es reconegui com a propi el rebut de registre signat electrònicament amb 
un segell del Consorci AOC que s’expedirà en cadascun dels serveis. 
 
Cinquè.- Que el registre auxiliar electrònic associat a l’extranet de les administracions 
catalanes (EACAT) actuï com a sistema alternatiu per a aquests assentaments cas 
que l’accés al servei de registre s’interrompi per motius de caràcter tècnic, operatiu o 
relatius al manteniment. 
 



Sisè.- 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. 
 
 

13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i recorda lo dels contenidors, ja que hi ha molta 
gent que li ha dit, i que ella els hi va dir que ho tornaria a dir, però que també els hi ha 
dit que enviïn una carta. Personalment opina que la placeta és un desastre. 
L’Alcaldessa li respon que a l’Ajuntament de moment no s’ha queixat ningú, i que si de 
cas que vinguin i ho diguin. 
 
Reprèn la paraula la Sra. Espluga i pregunta que si el Sr. Josep Roca sap que té la 
cornisa de l’àtic asclada. L’alcaldessa li respon que ja es mirarà. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i comenta que en relació a allò que va telefonar a 
l’Alcaldessa Sra. Orrit d’allò que havia fet el Pubill, que aquell dia que va ploure va 
baixar tot de terra fins a baix a la Carretera, i que el més normal és que hi hagués 
posat dos tubs per desaiguar. L’Alcaldessa Sra. Orrit li diu que ja s’ho anirà a veure 
l’arquitecte. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que s’hauria de mirar que Carreteres 
arrangessin les cunetes de la Carretera tal i com va fer la Diputació aquí a l’entrada de 
Peramola. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Angrill i comenta que s’hauria de mirar d’arranjar el que és 
pogués de la Palanca per tal de què no vagi a més el seu deteriorament. 
 
   
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:03 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 
 
 
 
 
 


