
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 21 
DE DESEMBRE DE 2016 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2016 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 21 de desembre de 2016 
Hora d’inici: 13:00 hores  
Hora de fi: 13:50 hores 
Lloc: Casa Consistorial de Peramola 
 
 
Hi assisteixen: 
 

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

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

 
No assisteixen:  
 
Imma Ortonobes Alsedà, regidora  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS 
DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A 
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).  
 
2.- DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST 
AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE 
DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. 
 
3.- EXPEDIENT NÚM. 6/2016 – RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 



FORMULADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’EDIFICI SITUAT AL NÚM. 4 DEL 
C/ FREDERIC RIBÓ DE PERAMOLA CONTRA L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. 
 
4.- LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 40/2016: SR. ALBERT ORTONOBES OLIVA. EXPLOTACIÓ LES 
VILACANES - POLÍGON 505 PARCEL·LA 6- PERAMOLA.  
  
5.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
 

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.- ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05 D1 DE L’ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 
2015.05).  
 
Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió 
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall 
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS 
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA 
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- 
se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord 
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 



electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a 
l’apartat anterior.  
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 
D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització 
comarcal. 
 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa al Ple, l’adopció dels següents, ACORDS: 
 
Primer.- Que el municipi de Peramola s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 
D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats 
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de 
gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de 
condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 
€/MWh 

Sublot BT1 2.0A 112,158 

Sublot BT2 2.0DHAP1 136,573 



Sublot BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot BT6 2.0DHSP3 52,7 

Sublot BT7 2.1A 128,298 

Sublot BT8 2.1DHAP1 150,298 

Sublot BT9 2.1DHAP2 72,198 

Sublot BT10 2.1DHSP1 150,298 

Sublot BT11 2.1DHSP2 79,398 

Sublot BT12 2.1DHSP3 64,898 

Sublot BT13 3.0AP1 97,098 

Sublot BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot BT15 3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període 
Preu Adjudicat 
€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 
Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   



2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, 
de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia 
SAU. -empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica-,   per import de 35.000,00 que s'imputarà, dins del pressupost 
municipal de  l'any 2017, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 161-22100, 165-
22100, 312-22100, 323-22100 i 920-22100. 
 
Tercer.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.  
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
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 dels membres, aprova la proposta 
d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
2.- DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST 
AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ EN VIA 
EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. 
 
El  vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de 
recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic. 
 
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva 
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de 
fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades, dins 
els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable. 
 
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a 



través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de 
gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de 
l'establert en l'article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 
7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 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, per unanimitat dels membres presents s'ACORDA: 
 
PRIMER.- Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les 
facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 
7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en 
matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic que  s'especifiquen a continuació, 
amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen en el present 
acord: 
 

- Les execucions subsidiàries. 
 
SEGON.- CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ 
1) Les facultats de recaptació, en període  executiu, tant de deutes per rebut o per 
liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o 
Preus Públics que s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn 
quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la legislació aplicable i, si de 
cas, les següents: 
 
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i 
les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe. 
 
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles. 
 
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i 
executiva. 
 
d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les. 
 
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 
 
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació. 
 
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les 
actuacions conduents a aquest fet. 
 
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de 
valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors. 
 
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 
 
j) Autoritzar i presidir les subhastes. 
 
k) Acordar la suspensió del procediment. 



 
l) Entaular terceries de domini i de millor dret. 
 
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions 
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics. 
 
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació 
dictades per un òrgan de la Diputació de Lleida. 
 
TERCER.- OBLIGACIONS DEL MUNICIPI 
 
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a 
guardar la tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en 
voluntària, entre les quals es poden detallar les següents: 
 

a) Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o 
d’ingrés directe. 

b) Aprovació del calendari de cobrança. 
c) Notificació col·lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació 

individual en cas de liquidacions d’ingrés directe. 
d) Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
e) Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança. 
f) Dictar la providència de constrenyiment. 
g) Confeccionar el plec de càrrecs. 

 
QUART: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ 
 
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en 
voluntària i en executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes 
a recaptar objecte d'aquest acord de delegació. 
 
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà  a 
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de gestió i 
recaptació tributàries pugui dictar la Diputació  Provincial en ús de la seva potestat  
reglamentària  prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de 
Lleida  percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’ 
article 6è Epígraf 4 de la vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP 
núm. 15, de 23 de gener de 2015) en els termes següents: 

 
 7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%. 
 15 %  de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 

20 %. 
 100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament. 
 100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ 

ajuntament. 
 



 
Tarifa 4ª Taxa per la gestió dels expedients dels quals s’ ha delegat únicament la 
 via executiva de constrenyiment.- 
 
Grups Tipus % 
1.Ajuntaments que solament deleguen la recaptació en via executiva de taxes, 
impostos, preus públic i ingressos de dret públic, i que no tenen delegada en 
voluntària cap de les taxes de l’ article 20 del TRLRHL. 
 

3’5 

2.Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades taxes que no son les 
dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram, 
escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la recaptació de qualsevol 
taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic. 
 

2’5 

3. Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades qualsevol de les taxes 
dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram, 
escombraries i aigua), i que deleguen en executiva la recaptació de qualsevol 
taxes, impostos, preus públic i ingressos de dret públic. 
 

2 
 

 
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran 
retingudes per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin 
a l'Ajuntament. 
 
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament. 
 
5)En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici 
anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3). 
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 
85% de la recaptació en procediment executiu del trimestre anterior. 
 
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a 
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació: 
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i 
liquidacions d’ingrés directe. 
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de 
cobrament. 
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, 
de data o de pendent. 
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les 
dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal 
que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o objeccions que 
cregui oportuns. 
 
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la 
Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la 
gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui 
exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la gestió del servei. 
 
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui 
objecte del present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació 



de Lleida la següent documentació: 
 
a)Providència de constrenyiment. 
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals. 
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el 
disseny del Departament d'Informàtica de la  Diputació de Lleida. 
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del 
padró, així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació 
vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de 
cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions 
d’ingrés directe. 
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, 
execucions subsidiàries i altres supòsits. 
 
CINQUÈ : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA 
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en 
vigor a partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al 
Butlletí Oficial corresponent, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, 
en cas que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, 
comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva 
finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga. 
 
SISÈ: El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per 
la seva part es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida. 
 
SETÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord 
es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
3.- EXPEDIENT NÚM. 6/2016 – RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL FORMULADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE 
L’EDIFICI SITUAT AL NÚM. 4 DEL C/ FREDERIC RIBÓ DE PERAMOLA CONTRA 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. 
 
En data 30 de juny de 2016 va tenir entrada al registre general d’aquesta Corporació 
un escrit, presentat pel Sr. Artur Boix Gras, administrador de la Comunitat de 
Propietaris de l’edifici situat al núm. 4 del C/ Frederic Ribó de Peramola, de reclamació 
de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament de Peramola pels danys patits al seu 
edifici ocasionats pel presumpte nul drenatge del parc públic adjacent a l’edifici. No 
van aportar quantificació de la reparació de la presumpta lesió indemnitzable 
(expedient núm. 6/2016). 
 
Atès que consta a l’expedient un informe tècnic de l’arquitecte al servei de 
l’Ajuntament de Peramola, Sr. Josep Bergadà Pujades, de data 21 de novembre de 



2016, que literalment diu: 
 
“Josep Bergadà Pujades, arquitecte al servei de l’Ajuntament de Peramola, en 
resposta a la sol·licitud presentada pel senyor Artur Boix Gras, en nom i representació 
de la Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al núm. 4 del C/ Frederic Ribó de 
Peramola, amb registre d’entrada núm. 139 de data 30 de juny de 2016 i d’acord amb 
el meu lleial saber i entendre, emeto el següent    
 
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT   
OBJECTE: Informe tècnic en referència a la reclamació de desperfectes  
SITUACIÓ: Carrer Frederic Ribó, 4  
MUNICIPI: Peramola  
SOL·LICITANT: Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al núm. 4 del C/ Frederic 
Ribó de Peramola CIF: H25650680 Gestoria Alfic S.L., Ctra. de Manresa, 75, Local 2, 
Solsona (Lleida) ernest@alficgrup.com  
REPRESENTANT: Artur Boix Gras DNI: 39303490-D 
 
FETS   
1.- En data 30 de juny de 2016, el Sr. Artur Boix Gras, en representació de la 
Comunitat de Propietaris de l’edifici situat al núm. 4 del carrer Frederic Ribó de 
Peramola, sol·licita a l’Ajuntament de Peramola que informi si assumeix algun tipus de 
responsabilitat pels danys patits a l’immoble, que es descriuen com a fissures i 
esquerdes tant a la façana exterior com a l’interior de les vivendes.   
 
2.- Que, la Comunitat de Propietaris, en haver demanat responsabilitats als agents que 
participaren en el projecte i construcció de l’edifici, aquests demanen un informe 
pericial, on s’indica que la lesió ve produïda per l’acumulació de l’aigua al parc públic 
adjacent, que no compta amb el drenatge adequat.   
 
3.- Que, la Comunitat de Propietaris, en haver rebut aquest informe pericial, sol·licita a 
l’Ajuntament de Peramola si n’assumeix la responsabilitat, en ser propietari del parc 
públic, i, en cas afirmatiu, quines mesures es prendran per que no es torni a produir.     
 
INFORME   
 
1.- L’informe pericial esmentat, fa èmfasi en el càlcul estructural i la correcta posta en 
obra de les determinacions del projecte, supervisada per la OCT Certum. Sembla 
evident que el correcte càlcul estructural i posta en obra, no treu que l’afectació de 
l’aigua de forma continuada sobre un element constructiu pugui arribar a malmetre’l o 
encara més, debilitar el terreny on aquest se sustenta. Per tant, no sembla que la 
correcta execució de l’estructura de l’edifici sigui un element determinant per clarificar 
l’origen d’aquesta lesió. 
 
2.- Es fa referència també a l’”inexistència de drenatge” del parc públic per la zona que 
confronta amb l’edifici afectat. Cal dir que l’anomenat parc públic és un espai existent 
amb anterioritat a la construcció de l’edifici objecte del present informe. D’aquesta 
manera, és obvi pensar que el projecte de l’edifici contemplés aquest mur de soterrani, 
com un mur en contacte amb el terreny, i, per tant, amb el corresponent tub de 
drenatge al peu del mur, per recollir les aigües que es filtrin a través del terreny. El mur 
hauria de comptar de la mateixa manera amb la impermeabilització corresponent i la 



làmina de drenatge en tota la seva altura en contacte amb el terreny. Amb les dades 
que tenim no es pot determinar que aquest mur s’hagi construït d’aquesta manera i en 
cas de ser així, caldria veure perquè aquest sistema ha fallat o no ha sigut suficient, 
però el que és evident és que la nova construcció hauria d’haver previst la recollida 
d’aigües d’aquest terreny contigu, de la mateixa manera com si fos un solar sense 
edificar. A més a més, un simple drenatge del parc públic en la seva part superficial, 
no evitaria que les aigües filtrades a través del terreny arribessin al peu del mur 
igualment, sinó que només seria capaç de recollir les aigües de superfície, en no ser 
una superfície pavimentada.    
 
CONCLUSIONS   
 
Es conclou per tant, que, a criteri del tècnic que subscriu, el drenatge o no del parc 
públic no ha de tenir a veure amb la correcta recollida d’aigües en un mur en contacte 
amb el terreny que s’ha construït amb posterioritat al propi parc públic, sense que en 
els anys transcorreguts des de la construcció de l’edifici s’hagi modificat la cota de 
nivell de l’esmentat parc.    
 
I, perquè així consti i als efectes oportuns, emeto aquest informe.” 
 
Vistos els antecedents esmentats, l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic -LRJSP-, en relació amb l’article 91 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -
LPACAP- el Ple Municipal per unanimitat dels membres presents ACORDA: 
 
Primer.- DESESTIMAR, d’acord amb l’informe tècnic de l’arquitecte al servei de 
l’Ajuntament de Peramola, Sr. Josep Bergadà Pujades, de data 21 de novembre de 
2016, la reclamació formulada pel Sr. Artur Boix Gras, administrador de la Comunitat 
de Propietaris de l’edifici situat al núm. 4 del C/ Frederic Ribó de Peramola (expedient 
núm. 6/2016), mitjançant la qual sol·licita indemnització per Responsabilitat 
Patrimonial d’aquest Ajuntament, pels suposats danys patits en l’edifici situat al núm. 4 
del C/ Frederic Ribó de Peramola, en no quedar acreditat el nexe causal entre una 
acció o omissió imputable a aquesta Administració i el resultat danyós reclamat.. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord, juntament amb còpia de l’informe tècnic de 
l’arquitecte al servei de l’Ajuntament de Peramola, Sr. Josep Bergadà Pujades, de data 
21 de novembre de 2016, al Sr. Artur Boix Gras, administrador de la Comunitat de 
Propietaris de l’edifici situat al núm. 4 del C/ Frederic Ribó de Peramola, informant que 
contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, pot interposar, alternativament, 
o recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques -LPACAP-, o recurs contenciós - administratiu, davant els Jutjats del 
Contenciós - Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia 
següent a la recepció de la seva notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa - Administrativa. Si s’optés per 
interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós - 
administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva 
desestimació per silenci. Així mateix podrà exercitar qualsevol altre recurs que 
consideri pertinent. 



 
 
4.- LLICÈNCIA D’OBRES EXP. 40/2016: SR. ALBERT ORTONOBES OLIVA. 
EXPLOTACIÓ LES VILACANES - POLÍGON 505 PARCEL·LA 6- PERAMOLA.  
 
Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 40/2016, incoat en data 20 d’octubre de 
2016 (R.E. núm. 221), pel Sr. Albert Ortonobes Oliva per tal de dur a terme l’Ampliació 
de l’explotació de boví d’engreix Vilacanes, amb marca oficial 5390AQ (expedient 
número 40/2016), a la parcel·la 6 del polígon 505, de referència cadastral 
25206A505000060000RF d’aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl no 
urbanitzable segons el Pla d’ordenació urbanística municipal de Peramola (DOGC 
núm. 6332 de data 11/03/2013). 
 
Vist que el projecte esmentat va ser sotmès al tràmit previst a l'article 49.2 i 49.3 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (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-, i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de 29.7.2011-), i informat favorablement per 
la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 25 de novembre de 2016, amb 
les prescripcions de l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, i amb les condicions paisatgístiques de l’apartat “consideracions”.  
 
Atès l’informe tècnic, de data 20 de desembre 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, amb les condicions 
indicades en l’informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 25 de 
novembre de 2016. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 20 de desembre de 
2016, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada, amb les 
condicions indicades en l’informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de 
data 25 de novembre de 2016. 
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- CONCEDIR llicència per a l’Ampliació de l’explotació de boví d’engreix 
Vilacanes, amb marca oficial 5390AQ, a la parcel·la 6 del polígon 505, de referència 
cadastral 25206A505000060000RF d’aquest terme municipal, la qual té la condició de 
sòl no urbanitzable segons el Pla d’ordenació urbanística municipal de Peramola 
(DOGC núm. 6332 de data 11/03/2013), expedient de llicència urbanística núm. 
40/2016 promogut pel Sr. Albert Ortonobes Oliva, d’acord amb el projecte 
presentat, signat l’enginyer tècnic agrícola Sr. Celestí Macias Llombart (col·legiat núm. 
3992 per Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de 
Catalunya), visat amb el núm. 2016/300339 pel mateix col·legi professional, en data 21 
d’octubre de 2016, condicionada al compliment de les condicions establertes en 
l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i amb 
les paisatgístiques de l’apartat “consideracions” de l’acord de la Comissió 
Territorial d'Urbanisme, de data 25 de novembre 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. 
 
- La llicència s'atorga independentment d’altres permisos o autoritzacions que s’hagin 
d’obtenir d’altres organismes o administracions.  
 
- 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. 
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- Que si durant l’execució de l’obra s’afecta o es malmet qualsevol servei municipal 
existent caldrà procedir a la seva reposició. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d'un any i tres per acabar-les.  
 
Quart.- - INFORMAR que la concessió d'aquesta llicència no prejutja, en cap cas, 
autorització per a l'exercici d'activitats o obertura d'establiments, que hauran de 
ser objecte de llicència independent.  
 
Cinquè.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 895,90 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

        44.794,94 €
                    2% 
            895,90 € 

 
Sisè.- 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. 
 



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 dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
  
 
5.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
 
N.Reg. Text NIF. Raó social interessat Núm. Fac. Data Fac.  Import líquid 

000417 
Servei manteniment anual 
desfibrilador 

B25733007 
NEOSALUS 
SOLUTIONS, S.L. 

   24/11/2016
 

203,28 € 

000418 Flors i plantes festa jubilats J25774282 
AMAZONIK GARDEN 
SCP 

57 29/11/2016
 

118,80 € 

000420 
Manteniment ascensor 
novembre 

B25632076 
SISTEMES 
D'ELEVACIÓ S.L. 

2184 19/11/2016
 

66,55 € 

000421 Targetes cloradors A78923125 
TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 

28-L680-994321 01/12/2016
 

8,43 € 

000422 Telèfon mòbil alcaldia A78923125 
TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA, S.A. 

28-L680-994479 01/12/2016
 

34,18 € 

000423 Telèfon escola A82018474 
TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

040802 01/12/2016
 

60,98 € 

000424 Telèfon ajuntament A82018474 
TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

040803 01/12/2016
 

106,30 € 

000425 Abonament fra A82018474 
TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

084492 01/12/2016
-  

15,39 € 

000426 Telèfon consultori A82018474 
TELEFONICA DE 
ESPAÑA 

040804 01/12/2016
 

125,43 € 

000427 
Serveis arquitecte mes de 
novembre 

41085060E 
BERGADÀ PUJADES 
JOSEP 

4T1607 30/11/2016
 

1.079,32 € 

000428 Servei neteja consultoris B25617697 ÒPTIMA LA SEU, S.L.U. 160875 30/11/2016
 

514,71 € 

000429 
Servei neteja Ajuntament i 
Escola 

B25617697 ÒPTIMA LA SEU, S.L.U. 160876 30/11/2016
 

514,71 € 

000430 
Serveis monitoratge 
novembre 

52309628S 
CODINA MIQUELA 
RAQUEL 

201603 04/12/2016
 

406,56 € 

000431 Folis i ratolí B25437757 
PELLICER 
INFORMÀTICA, SL 

334 30/11/2016
 

23,87 € 

000432 Gasolina B25312331 BARS CAMPI S.L. 167001430 30/11/2016
 

102,36 € 

000433 
Despeses projecte "Camina 
Pirineus" 

P7500006G 
CONSELL COMARCAL 
DE L'ALT URGELL 

20160848 07/12/2016
 

318,27 € 

000434 
Aportació al programa 
Treball i Formació 

P7500006G 
CONSELL COMARCAL 
DE L'ALT URGELL 

20160829 07/12/2016
 

849,19 € 

000435 Electricitat bombeig Tragó A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1836524 05/12/2016
 

600,91 € 

000436 Electricitat Centre Cívic A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1837597 05/12/2016
 

92,93 € 

000437 
Serveis gestoria canvi nom 
dúmper 

G25027608 
FEDERACIÓ 
D'HOSTALERIA DE 
LLEIDA 

00:00:00 
 

42,35 € 

000438 Taxes canvi nom dúmper B25776162 
AUTOMOBIL CLIP 
GESTIO, S.L. 

3434 01/11/2016
 

99,38 € 

000439 
Serveis gestoria mes de 
novembre 

B25376187 
GESTIÓN Y 
FORMACIÓN 
HOSTELERIA SL 

45 05/12/2016
 

69,96 € 

000440 
Àcid desincrustant aigua 
potable 

B25052952 TASHIA, S.L. 165493 30/11/2016
 

241,72 € 

000441 Anàlisis aigua potable B25214164 LAICCONA 1881 25/11/2016
 

222,60 € 



000442 
Taller de cuina al Centre 
Cívic 

52304028G 
BACH VILARDELL 
ROSA 

19/16AG 10/12/2016
 

390,00 € 

000443 
Tubs i maneguets reparació 
rebentada aigua Nuncarga 

B25737552 
EDUARD SEGUÍ 
FONTANERIA S.L.U. 

318330 30/11/2016
 

292,11 € 

000444 Bugies i recanvis 52303934W ORRIT BACH JORDI 239 01/12/2016
 

50,48 € 

000445 Luminàries i material elèctric 78148255M 
VILAGINES SALA 
PERE 

2013843 02/12/2016
 

1.442,78 € 

000446 Bombeig Peramola A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1892253 15/12/2016
 

831,17 € 

000447 
Electricitat Bombeig Can 
Boix 

A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1893020 15/12/2016
 

278,42 € 

000448 Electricitat bombeig Tragó A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1883318 14/12/2016
 

64,82 € 

000449 Enllumenat afores Nuncarga A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1892932 15/12/2016
 

275,64 € 

000450 Electricitat escola A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1892160 15/12/2016
 

105,26 € 

000451 Electricitat piscines A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1899802 16/12/2016
 

36,63 € 

000452 
Electricitat piscina-
poliesportiu 

A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1892161 15/12/2016
 

53,32 € 

000453 Electricitat Ajuntament A81948077 
ENDESA ENERGIA 
S.A. 

P1M601N1892254 15/12/2016
 

400,79 € 

000454 Còpies B59093211 
REINPE BAIX 
LLOBREGAT, SL 

00    3059 17/11/2016
 

253,52 € 

000455 
Runa, retro, picona, bolquet 
– Rebentada Nuncarga 

A25202680 RIBALTA I FILLS S.A. 01647 30/11/2016
 

640,60 € 

000456 Hores apuntalar A25202680 RIBALTA I FILLS S.A. 1688 30/11/2016
 

169,40 € 
Ajuntament 

000457 
DIVERSES ACTUACIONS A 
LA PISCINA DE PERAMOLA 

A25202680 RIBALTA I FILLS S.A. FV-16-01701 20/12/2016
 

10.563,57 € 

Ornaments Nadal 
DE LAI BAZAR 

 
45,15 € 

Tiquets correus CORREUS 
 

12,28 € 
TOTAL RELACIÓ:       21.590,06 € 

 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 13:50 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 
 
 
 
 
 


