
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 30 DE MAIG 
DE 2016 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de maig de 2016 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 23:04 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.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
2.- ELECCIONS GENERALS 2016 - MEMBRES MESES ELECTORALS. 
3.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A  «ACTUACIÓ D’ADAPTACIÓ 
A LA SEGURETAT A LES PISCINES MUNICIPALS DE PERAMOLA ». 
4.-PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE FEDER EIX 6 DE L’ALT URGELL, I PERMÍS AL 
CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL PER L’ÚS DE SENDERS I CAMINS PÚBLICS, PER 



LA SEVA CATALOGACIÓ, SENYALITZACIÓ I LA SEVA INCLUSIÓ EN LA XARXA DE 
SENDERISME DE LA COMARCA PER A LA PROMOCIÓ DE L’ECOTURISME. 
5.- BASTONERS I GRUPS DE DANSES DE PERAMOLA – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ. 
6.- ADHESIÓ AL CONVENI  SUBSCRIT ENTRE L'ORGANISME AUTÒNOM DIRECCIÓ 
CENTRAL DE TRÀNSIT I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER 
L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ I LA MÚTUA COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA. 
7.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

7.1.- EXP. 22/2016: SR. JORDI JOVAL GUILANYÀ. CARRER DEL RAVAL, 9. PERAMOLA.  
8.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
9.- FACTURES I PAGAMENTS. 
10.- INFORMES D’ALCALDIA. 
11.- 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.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. 
 
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 4 d’abril de 2016 (núm. 3/2016) 
- Sessió extraordinària de data 27 d’abril de 2016 (núm. 4/2016) 

 
El Ple les aprova per unanimitat (7 de 7) sense cap esmena ni observació. 
 
 
2.- ELECCIONS GENERALS 2016 - MEMBRES MESES ELECTORALS. 
 
Reunit l'Ajuntament en sessió pública a fi de complir el que indica l'article 26 de la 
vigent Llei orgànica de règim electoral general i complertes totes les formalitats legals 
determinades queda formada la mesa electoral que s'indica amb les persones  que 
s'expressen i per els càrrecs que es detallen: 
 

 

 



 
 
 
3.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A  «ACTUACIÓ 
D’ADAPTACIÓ A LA SEGURETAT A LES PISCINES MUNICIPALS DE 
PERAMOLA». 
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l’actuació “Actuació 
d’adaptació a la seguretat a les piscines municipals de Peramola”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de 
15.565,49 € (IVA inclòs). 
 
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a 
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

RIBALTA I FILLS, S.A. (R.E. 119 
de data 25/05/2016) 

15.565,49€ (IVA inclòs), d’acord amb el 
següent desglossament:  
- Pressupost net: 12.864,04 € 
- IVA (21 %):          2.701,45 €  

 
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; la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
el Ple Municipal per unanimitat ACORDA:   
 
Primer.- Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“Actuació d’adaptació a la seguretat a les piscines municipals de Peramola”, amb un 
pressupost  de quinze mil cinc-cents seixanta-cinc euros amb quaranta-nou cèntims 



(15.565,49 €) IVA 21% inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-
25202680 per import de 15.565,49 € (IVA 21% inclòs). 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 15.565,49 € amb càrrec a la partida número 619/342 
del pressupost de l'exercici 2016.  
 
Tercer.- Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Josep Bergadà Pujades, 
amb títol professional d’Arquitecte, amb una relació administrativa amb la corporació 
en concepte d’arquitecte municipal. 
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari i a les empreses que no han resultat 
adjudicatàries. 
 
Cinquè.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per 
fer efectius els acords precedents. 
 
 
4.-PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE FEDER EIX 6 DE L’ALT URGELL, I PERMÍS 
AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL PER L’ÚS DE SENDERS I CAMINS 
PÚBLICS, PER LA SEVA CATALOGACIÓ, SENYALITZACIÓ I LA SEVA INCLUSIÓ 
EN LA XARXA DE SENDERISME DE LA COMARCA PER A LA PROMOCIÓ DE 
L’ECOTURISME. 
 
El Consell Comarcal ha sol·licitat a aquest Ajuntament permís per catalogar, 
senyalitzar i arranjar els camins i senders del municipi a incloure en la Xarxa de 
senderisme de l’Alt Urgell en el marc del projecte  de camins i senders, posant en valor 
el paisatge, l’aplicació de la innovació i les TIC en el senderisme, amb l’objectiu de fer 
de l’Alt Urgell un territori de referència en l’ecoturisme i el turisme de natura, que es 
desenvoluparà en el marc de la convocatòria de subvencions de la Ordre 
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO 
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obre convocatòria. 
 
Atesa la necessitat i idoneïtat del projecte per potenciar la conservació i la protecció, el 
foment i el desenvolupament del patrimoni natural i cultural del municipi i de la 
comarca  
 
Tenint en compte el disposat a l’article 218.3 de la Llei Municipal de Catalunya i 55.2 i 
3 del Reglament de Patrimoni dels ens locals, 
 
Per unanimitat, s’ACORDA: 
 
Primer.- Participar en el projecte del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, FEDER EIX 6, 
2014-2020 referent al senderisme i l’ecoturisme.  
 
Segon.- Assumir com a cofinançament del projecte, l’import màxim de 16.441,99 €, en 
el repartiment corresponent a la despesa elegible no finançada per la Diputació, ni pel 
FEDER i l’IVA que no és elegible pel projecte, segons l’annex econòmic que consta a 
l’expedient, sens perjudici del compliment de l’estabilitat pressupostària i de la Regla 
de la despesa de l’Ajuntament.  
 
Tercer.-  Autoritzar al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per l’ús dels senders i camins 
públics, per a la seva catalogació, la senyalització i arranjament per la seva inclusió en 
la Xarxa de Senders de la comarca, en el marc del projecte que consta a l’antecedent 
d’aquest acord, fins al 2030. 



 
Quart.- Trametre certificat d’aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a 
ens beneficiari del projecte. 
 
 
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens la Sra. Espluga. 
 
 
5.- BASTONERS I GRUPS DE DANSES DE PERAMOLA – SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ. 
 
La Presidenta de l’associació de Bastoners i Grups de Danses de Peramola per escrit 
de data 20 d’abril de 2016 (R. E. núm. 80 de data 21 d’abril de 2016) sol·licita un ajut 
econòmic a l’Ajuntament de Peramola per a poder participar a l’Aplec Internacional de 
la Sardana el dia 31 de juliol a Perpinyà. A més, informa que Adifolk, entitat 
organitzadora, assumeix el dinar i un ajut de 200 € en concepte d’una part de l’autocar, 
i que la resta de despeses per aquesta participació ascendeixen a la quantitat de 650 
€ (viatge dels participants i el lloguer del grup dels flabiolaires). 
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 650,00 €. 
 
Per això, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 650,00 € a l’associació de Bastoners i Grups de Danses de 
Peramola per a poder participar a l’Aplec Internacional de la Sardana el dia 31 de juliol 
a Perpinyà.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’associació de Bastoners i Grups de Danses de 
Peramola als efectes del seu coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
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. 
 
 
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte la Sra. Espluga. 
 
 
6.- ADHESIÓ AL CONVENI  SUBSCRIT ENTRE L'ORGANISME AUTÒNOM 
DIRECCIÓ CENTRAL DE TRÀNSIT I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS 
I PROVÍNCIES PER L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ I LA MÚTUA 
COL·LABORACIÓ ADMINISTRATIVA. 
 
La Prefectura Provincial de Trànsit de Lleida ofereix el servei de canvi de domicili per a 
permisos de conducció i vehicles a les oficines dels propis ajuntaments, mitjançant la 
signatura d’adhesió del municipi al conveni vigent des de l’any 2006 entre la FEMP i la 
DGT. 
 
Aquest conveni suposa l’agilització dels tràmits administratius que realitzen els 



ciutadans quan sol·liciten l’empadronament, evitant desplaçaments innecessaris a la 
Prefectura de Trànsit i permeten millorar la gestió tributària de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica, de gran transcendència per a determinar quin és l’Ajuntament 
competent per al cobrament del rebut. 
 
Vist el Conveni subscrit entre l'Organisme Autònom Direcció Central de Trànsit i la 
Federació Espanyola de Municipis i Províncies per l'intercanvi d'informació i la mútua 
col·laboració administrativa, signat a Madrid el 15 de juny de 2006. 
 
Per tot l’exposat, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Únic.- Sol·licitar a la Prefectura Provincial de Trànsit de Lleida l’adhesió íntegra al 
Conveni subscrit entre l'Organisme Autònom Direcció Central de Trànsit i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies per l'intercanvi d'informació i la mútua 
col·laboració administrativa, signat a Madrid el 15 de juny de 2006. 
 
 
7.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
7.1.- EXP. 22/2016: SR. JORDI JOVAL GUILANYÀ. CARRER DEL RAVAL, 9. 
PERAMOLA.  
 
ANTECEDENTS 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Jordi Joval Guilanyà, de data 2 
de maig de 2016 (R.E. núm. 90 de data 2/05/2016), per la qual sol·licita permís d’obres 
per a Sanejament fusteria, paviments, enguixat, canvi inodor, a l’immoble ubicat al 
Carrer del Raval,  núm. 9, de Peramola (referència cadastral núm. 
6777905CG5567N0001HH) (Expedient núm. 22/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 17 de maig 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 15.000,00 €. 
    
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 18 de maig 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. Jordi Joval Guilanyà, de 
data 2 de maig de 2016 (R.E. núm. 90 de data 2/05/2016), per executar obres 
consistents en Sanejament fusteria, paviments, enguixat, canvi inodor, a l’immoble 
ubicat al Carrer del Raval,  núm. 9, de Peramola (referència cadastral núm. 
6777905CG5567N0001HH) (Expedient núm. 22/2016). 
 
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 300,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

      15.000,00 €
              2% 
          300,00 €



 
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.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, núm. 21 a 39 de 
l’any 2016, que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 4 
d’abril de 2016 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm.  21/2016, de data 6 d’abril de 2016, de sol·licitud 
d’informe tècnic sobre Cal Llucio Vell. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 22/2016, de data 8 d’abril de 2016, d’autorització de l’ús 
del Centre Cívic de Tragó a Raquel Codina Miquela per una calçotada. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 23/2016, de data 13 d’abril de 2016, d’autorització a 
ENDESA per instal·lar suport de formigó a la via pública. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 24/2016, de data 13 d’abril de 2016, de sol·licitud d’estudi 
previ sobre la procedència d’una acció investigadora. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 25/2016, de data 13 d’abril de 2016, en relació al 
procediment a seguir per dur a terme un subminsitrament consistent en la Compra 
d’un vehicle pels operaris de Serveis Municipals. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 26/2016, de data 13 d’abril de 2016, de sol·licitud 
d’informe per tal de declarar la plaça d’operari de serveis municipals com a 
prioritària o que afecta un servei públic essencial. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 27/2016, de data 15 d’abril de 2016, de declaració de 
serveis essencials municipals per a l’exercici 2016, que possibiliti en cas de 
necessitat urgent la provisió de places amb personal temporal o interí. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 28/2016, de data 16 d’abril de 2016, d’inici d’expedient 
per a la contractació de personal laboral interí. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 29/2016, de data 22 d’abril de 2016, de convocatòria de 
Ple extraordinari pel dia 27 d’abril de 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 30/2016, de data 27 d’abril de 2016, de devolució de la 
part restant de la paga extraordinària de desembre de 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 31/2016, de data 2 de maig de 2016, de sol·licitud 
d’informe tècnic sobre el Castell de Peramola. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 32/2016, de data 2 de maig de 2016, d’inici de la 
tramitació del Compte General exercici 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 33/2016, de data 10 de maig de 2016, d’ordre d’execució 
subsidiària en relació al Castell de Peramola.  

- Decret de l’Alcaldia núm. 34/2016, de data 11 de maig de 2016, de convocatòria de 
la Comissió Especial de Comptes. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 35/2016, de data 12 de maig de 2016, d’autorització de 
l’ús del Centre Cívic de Tragó a Dolors Espluga Espluga per un dinar. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 36/2016, de data 24 de maig de 2016, de relació 
d’admesos i exclosos per al concurs, amb caràcter de màxima urgència,  per 
proveir amb caràcter interí una plaça d’operari de Serveis municipals múltiples, de 
la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Peramola, nomenament de 
Tribunal, i fixació data i horaris de les entrevistes. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 37/2016, de data 25 de maig de 2016, de sol·licitud d’ajut 
directe a la Diputació de Lleida per a l’Actuació d’adaptació a la seguretat a les 
piscines municipals de Peramola. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 38/2016, de data 25 de maig de 2016, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 30 de maig de 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 39/2016, de data 26 de maig de 2016, de sol·licitud a la 
Diputació de Lleida d’una subvenció per al funcionament i administració dels dos 
consultoris mèdics locals legalitzats del municipi de  Peramola (Peramola i Tragó), 
anualitat 2016. 

 
 
9.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat, els pagaments i les factures següents: 
 
N.Reg.   Text   Raó social interessat   Núm. Fac.   Data Fac.   Import 

líquid 

000137  Movistar - 608555329   TELEFÓNICA MÓVILES   28-E681-136887   01/05/2016  26,00
     ESPAÑA, S.A.        
000138  Movistar - 618435601   TELEFÓNICA MÓVILES   28-E681-136888   01/05/2016  34,00
     ESPAÑA, S.A.        
000139  Serveis arquitecte   BERGADÀ PUJADES JOSEP      898,88
   abril          
000140  Combustible   BARS CAMPI S.L.  444  30/04/2016  23,99
000142  Fax   TELEFONICA DE ESPAÑA  110535  28/04/2016  17,73
000143  Telèfon ajuntament   TELEFONICA DE ESPAÑA  110533  28/04/2016  103,39
000144  Servei neteja   ÒPTIMA LA SEU, S.L.U.  277  30/04/2016  514,71
   consultoris abril          
000145  Servei de neteja   ÒPTIMA LA SEU, S.L.U.  278  30/04/2016  514,71
   ajuntament i    
   col·legi abril          
000146  Reparació tallagespa   ORRIT BACH JORDI  70  02/05/2016  27,83
000147  Monitoratge menjador   MUÑOZ CARBÓ ARAM  134  04/05/2016  355,74
   escolar abril          

000148  Enllumenat Barri del Caner  ENDESA ENERGIA S.A.  
 
P1M601N0700520  

 03/05/2016  200,07

000149  Enllumenat Barri del Roser  ENDESA ENERGIA S.A.  
 
P1M601N0700519  

 03/05/2016  238,83

000151  Certificat   Consorci Administració  5411  10/05/2016  29,89
   Montserrat Bach   Oberta de Catalunya    
   Vilardell          
000152  Modificacions   SEMIC SERVEIS  390  30/04/2016  76,23
   centraleta   INFORMÀTICS, S.L.        

000153  Electricitat bombeig   ENDESA ENERGIA S.A.  
 
P1M601N0698656  

 03/05/2016  862,88

   Tragó          

000154  Electricitat centre cívic  ENDESA ENERGIA S.A.  
 
P1M601N0704199  

 04/05/2016  92,58

000155  Enllumenat Tragó   ENDESA ENERGIA S.A.  
 
P1M601N0707145  

 04/05/2016  225,51

000156  Registre Bovins -   AJUNTAMENT D'OLIANA      951,60
  2016         
000157  Serveis Gestoria abril  GESTIÓN Y FORMACIÓN  21  05/05/2016  69,96



   HOSTELERIA SL        
000158  Hores retro: aigües   RIBALTA I FILLS S.A.  458  30/04/2016  87,12
   de Nuncarga          
000159  Mòbils cloradors   TELEFÓNICA MÓVILES   28-E681-136047   01/05/2016  24,49
     ESPAÑA, S.A.        

000160  Bateria  
 NEOSALUS SOLUTIONS, 
S.L.  

 5/183   09/05/2016  361,79

   desfril·librador          
000161  Manteniment ascensor   MARVI ASCENSORES S. L.  41845  01/05/2016  80,96
   abril          
000162  Jardineres i plantes   AMAZONIK GARDEN SCP  21  17/05/2016  340,06

000163  Publicació edicte  
 GENERALITAT DE 
CATALUNYA  

1605201  09/05/2016  315,00

   plaça operari    
   serveis municipals          
000164  Analítiques aigua   SERVEI ANÀLISIS EL PLÀ  831  12/05/2016  73,33
   Peramola          
000165  Analítiques aigua   SERVEI ANÀLISIS EL PLÀ  836  12/05/2016  34,80
   Tragó          
000166  Analítiques aigua   SERVEI ANÀLISIS EL PLÀ  834  12/05/2016  58,82
   Peramola          
000167  Analítiques aigua   SERVEI ANÀLISIS EL PLÀ  841  12/05/2016  55,66
   Tragó         
000168  Còpies   REINPE BAIX LLOBREGAT,      63,42
000169  Plafons turísitcs   SOLDEVILA GARCIA  107  18/04/2016    
     FRANCESC XAVIER      590,48
000170  Reparacions fusteria   SOLDEVILA GARCIA  108  18/04/2016  527,56
     FRANCESC XAVIER        
000171  Quota 2016-    ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS   0502-2016   03/03/2016  75,50
   PER LA INDEPENDÈNCIA    
000172  Avaria cloradors   TASHIA, S.L.      125,86
000173  Àcid desincrustant   TASHIA, S.L.  161948  13/05/2016  241,72
000174  Retolació furgoneta   RÈTOLS FIGUERES SCP  160045  25/05/2016  262,38
000175  Telèfon escola   TELEFONICA DE ESPAÑA  108976  28/05/2016  36,71
000176  Telèfon ajuntament   TELEFONICA DE ESPAÑA  108977  28/05/2016  115,08
000177  Telèfon consultori   TELEFONICA DE ESPAÑA  108978  28/05/2016  106,83
000178  Fax   TELEFONICA DE ESPAÑA  108979  28/05/2016  17,68
   Tiquets correus   CORREUS      47,84

 TOTAL RELACIÓ:  8.907,62

 
 
10.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcaldessa informa al Ple dels assumptes següents: 
 

- Que al Consultori de Tragó no s’hi poden fer receptes, i que per part de 
l’Ajuntament es mirarà de parlar amb ells per veure si se n’hi poden fer. 

- Que en relació al Castell va venir el Racó acompanyat per un germà seu, i que 
van proposar que nosaltres des de l’Ajuntament paguéssim els desperfectes del 
Castell i que llavors ells en el cedirien. I que se’ls hi va dir que si el volien cedir 
que el cedissin, però que l’Ajuntament no es podia fer càrrec dels desperfectes 
causats sense ser-ne el propietari, i que si no el cedien des de l’Ajuntament es 
seguiria el procediment d’execució subsidiària de les obres que s’havien de fer 
per urgència, el qual ja estava iniciat, fins al final. 

- Que es podria fer la Festa pel Mossèn el dissabte 17 de setembre, i que es faci 
córrer la veu a tothom perquè portin fotos. 

- Que s’ha estat mirant per tapar amb tanques els contenidors i n’hi ha uns que 
pugen uns 2.000 € cada tancament de fusta i uns altres que eren de plàstic 
7.000 o 8.000 € 2 tancaments, afegeix que de moment no s’ha fet res però que 



es van mirant pressupostos. Demana la paraula la Sra. Espluga i en relació als 
contenidors que hi ha allà a la Placeta, opina que estaven millor aquí al Carrer 2 
metres més amunt de la Font del Gat que allà a la Placeta on s’han posat. 

 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i pregunta que com està lo de Cal Llució. L’alcaldessa 
Sra. Orrit comenta que ja s’ha tret el pal de la llum, i que ara els propietaris ho volien 
cedir a l’Ajuntament, però que se’ls hi ha dit que no perquè l’Ajuntament si havia de 
gastar més de 10.000 €, i ara busquen algú que els hi vulgui comprar. L’alcaldessa 
Sra. Orrit diu que se’ls tornarà a requerir per tal que ho enderroquin. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i pregunta que com està el tema dels socorristes 
de les piscines. L’Alcaldessa Sra. Orrit li respon que de moment s’han presentat 3 
currículums, el del Stanis, el de l’Abel i el d’un noi de Tàrrega. L’Alcaldessa comenta 
que el tema carnets queda igual que l’any passat.  
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que el Bernadí li ha dit que els caçadors 
van arranjar els camins i que van quedar molt bé, però que ara hi ha uns treballadors 
que treballen per aquí dalt que hi passen molt ràpid amb els vehicles, i que tota la 
grava ja torna a estar a les cunetes, i que va demanar si s’hi podria posar alguna 
senyal de circular com a màxim a 30 km/hora. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i diu que la Dra. Pujades li va demanar que 
preguntés a l’Ajuntament si se li podia donar còpia de les analítiques de la Font de la 
Palanca de Tragó. L’Alcaldessa Sra. Orrit li respon que de moment no s’està analitzant 
l’aigua de les Fonts, que a dia d’avui només s’analitza l’aigua de boca, afegeix que si 
de cas es tornarà a posar el cartell a la Font de què l’aigua no està tractada 
sanitàriament.  
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:04 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 
 
 
 
 
 


