
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 25 DE 
JULIOL DE 2016 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  6/2016 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  25 de juliol de 2016 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 23:02 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 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
El regidor Sr. Joan Puig López s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt de l’ordre 
del dia següent: “5.- PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019 DE L’AJUNTAMENT DE 
PERAMOLA - PROGRAMA JOVE PERAMOLA 2016.”  
 

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017. 



3.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER A LA JUSTIFICACIÓ D E L’AJUT A LA GESTIÓ 
FORESTAL SOSTENIBLE ATORGAT A L’EMPARA DE LA RESOLU CIÓ ARP/2207/2015, EXP. 
NÚM. AU50411715.  
4.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA “ MANTENIMENT DE 
VIALS APTES PER A VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS ”. 
5.- PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019 DE L’AJUNTAMENT  DE PERAMOLA - PROGRAMA 
JOVE PERAMOLA 2016. 
6.- ADHESIÓ AL CODI ÈTIC REGULAT A L’ANNEX DE L’ACO RD GOV/85/2016, DE 28 DE 
JUNY, PEL QUAL S'APROVA LA MODIFICACIÓ DEL MODEL TI PUS DE BASES 
REGULADORES APROVAT PER L'ACORD GOV/110/2014, DE 22  DE JULIOL, PEL QUAL 
S'APROVA EL MODEL TIPUS DE BASES REGULADORES DELS P ROCEDIMENTS PER A LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, TRAMITATS 
PER L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECT OR PÚBLIC, I SE N'APROVA EL 
TEXT ÍNTEGRE. 
7.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A DESPESES DE RE PARACIONS, MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALU NYA PER AL PERÍODE 2016-
2017. 
8.- ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA D E L’ASSOCIACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
9.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE SUBVENCIÓ. 
10.- APROVACIÓ DE LA PRIORITAT DE LES OBRES DE COMP ENSACIÓ I REPOSICIÓ 
PENDENTS DE L’EMBASSAMENT DE RIALB AL MUNICIPI DE P ERAMOLA. 
11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L A CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015. 
12.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 49/2 016, DE DATA 15 DE JUNY DE 
2016, DE DISPONIBILITAT DE TERRENYS I CESSIÓ D’ÚS A L CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT URGELL PER A LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL P ROJECTE CAMINA PIRINEUS 
(MIRADOR AJUNTAMENT). 
13.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 50/2 016, DE DATA 15 DE JUNY DE 
2016, DE DISPONIBILITAT DE TERRENYS I CESSIÓ D’ÚS A L CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT URGELL PER A LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL P ROJECTE CAMINA PIRINEUS 
(MIRADOR DE LA CARRETERA DE POLITG). 
14.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 51/2 016, DE DATA 15 DE JUNY DE 
2016, DE DISPONIBILITAT DE TERRENYS I CESSIÓ D’ÚS A L CONSELL COMARCAL DE 
L’ALT URGELL PER A LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL P ROJECTE CAMINA PIRINEUS 
(MIRADOR DEL COSCOLLET). 
15.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE PERAMOLA (Exp. MODIF. POUM /1-2016). 
16.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
17.- SUBVENCIÓ “II PREMI GUILLEM DE BELIBASTA”. 
18.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

18.1.- EXP. 28/2015: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS: ROMP UDA DE TERRENY 
FORESTAL. POLÍGON 4, PARCEL·LA 177. PERAMOLA. 
18.2.- EXP. 12/2016: SR. JOSEP ANGRILL ESTEVE: ROMP UDA DE TERRENY FORESTAL. 
POLÍGON 7, PARCEL·LES 141, 142, 150. PERAMOLA. 
18.3.- EXP. 14/2016: SR. JOSEP ANGRILL ESTEVE. MODI FICACIÓ TRAÇAT CAMÍ 
POLÍGON 7 PARCEL·LA 141-142. PERAMOLA.  
18.4.- EXP. 19/2016: SR. MIQUEL BACH PORREDON. EL S ERRAT – POLÍGON 5 
PARCEL·LA 99. PERAMOLA. 
18.5.- EXP. 25/2016: SR. JOAN BASTÉ PELAYO. POLÍGON  6 PARCEL·LA 642. PERAMOLA. 
18.6.- EXP. 26/2016: SR. JOAN BASTÉ PELAYO. POLÍGON  6 PARCEL·LA 642. PERAMOLA. 
18.7.- EXP. 27/2016: SR. CARLOS PALLARÈS ORRIT. C/ CAP DEL CARRER, 5. 
PERAMOLA. 

19.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
20.- FACTURES I PAGAMENTS. 



21.- INFORMES D’ALCALDIA. 
22.- 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 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 30 de maig de 2016 (núm. 5/2016) 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents (5 de 7) sense cap esmena ni 
observació. 
 
 
2.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2017. 
 
Vist l'escrit dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de data 14 de juny de 2016 (R. E. núm. 133 
de data 20 de juny de 2016) sobre el calendari de festes laborals de l'any 2017. 
 
Atès el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors i el que estableix l'article 
46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
 
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels 
dies festius que s’indiquen a l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, publicada al 
DOGC núm. 7135, de 6 de juny de 2016, per la qual s’estableix el calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya per a l’any 2017. 
 
L'Alcaldessa proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer .- Proposar les següents festes locals: 
 

Peramola: 28 de febrer i 29 de setembre (dimarts de Carnaval i Sant Miquel) 
Tragó:  28 de febrer  i 13 de desembre (dimarts de Carnaval i Santa Llúcia) 
Nuncarga: 28 de febrer i 13 de desembre (dimarts de Carnaval i Santa 
Llúcia) 

  
Segon .- Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 



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 presents (5 de 7), aprova 
la proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada. 
 
 
3.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA PER A LA JUSTIFICACIÓ D E L’AJUT A LA 
GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE ATORGAT A L’EMPARA DE LA  RESOLUCIÓ 
ARP/2207/2015, EXP. NÚM. AU50411715.  
 
Vista la Resolució de la directora general de Forests, de data 9 de juny de 2016, 
d’atorgament dels ajuts de l’annex 5 d’infraestructures en la prevenció d’incendis, per 
la qual s’atorga a l’Ajuntament de Peramola un ajut econòmic de 7.650,90 € (exp. núm. 
AU50411715), a l’empara  de la Resolució ARP/2207/2015, de 28 de setembre, per la 
qual es convoquen per a l’any 2015 els ajuts a la gestió forestal sostenible destinats a 
la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viària per a la gestió 
dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en 
finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció d’incendis forestals i restauració 
del potencial forestal i les  inversions per a la transformació i comercialització dels 
recursos forestals. 
 
Donat que en data 28 de juny de 2016 ens va ser notificat l’atorgament de l’ajut 
econòmic, a dalt esmentat, on es desglossen les unitats i els imports sol·licitats, 
proposats pels tècnics i aprovats en funció de les puntuacions i les dotacions 
pressupostàries disponibles, així com els cofinançaments pertinents, juntament amb 
els terminis i condicions per a la justificació de les inversions fetes. 
 
Donat que es fixa com a termini màxim de justificació el 30 de setembre de 2016.  
 
Donat que l’Ajuntament de Peramola veu difícil dur a terme les actuacions aprovades 
per la resolució a dalt esmentada en el termini fixat, donada la problemàtica d’executar 
les actuacions aprovades, en dita resolució, els mesos de juliol i agost degut a l’alt risc 
d’incendi forestal, per les altes temperatures que es registren aquests dos mesos 
d’estiu. 
 
Per tot l’anterior, l'Alcaldessa proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer .- SOL·LICITAR a la Direcció General de Forest, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, la pròrroga fins al 30 de novembre de 2016  del 
termini màxim de justificació de l’ajut esmentat a la part expositiva, donada la 
problemàtica d’executar les actuacions aprovades, en la resolució a dalt esmentada, 
els mesos de juliol i agost degut a l’alt risc d’incendi forestal.  
 
Segon.-  Comunicar aquest acord a la Direcció General de Forest del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
 
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 presents (5 de 7), aprova 
la proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada 
 



4.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER A L’OBRA T ITULADA 
“ MANTENIMENT DE VIALS APTES PER A VEHICLES D’EXTINCI Ó D’INCENDIS”. 
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l'obra titulada 
“MANTENIMENT DE VIALS APTES PER A VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites (8,50 km.) puja la 
quantitat de nou mil dos-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-nou cèntims 
(9.257,59 €), IVA 21% inclòs. 
 
Per Resolució de la directora general de Forests, de data 9 de juny de 2016, 
d’atorgament dels ajuts de l’annex 5 d’infraestructures en la prevenció d’incendis, s’ha 
atorgat a l’Ajuntament de Peramola un ajut econòmic de 7.650,90 € per a l’actuació 
“MANTENIMENT DE VIALS APTES PER A VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS” 
(exp. núm. AU50411715). 
 
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 (8,50 km.) pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 
RIBALTA I FILLS, S.A. 7.650,90 € + 1.606,69 € (IVA 21%)= 9.257,59 € (IVA inclòs) 

 

 
Debatut l’assumpte i 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 dels membres 
presents (5 de 7) ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“MANTENIMENT DE VIALS APTES PER A VEHICLES D’EXTINCIÓ D’INCENDIS”, 
amb un pressupost  nou mil dos-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-nou cèntims 
(9.257,59 €), IVA 21% inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-
25202680, per un import de 9.257,59 € (IVA 21% inclòs), d’acord amb la seva oferta, 
amb el següent desglossament: 
 



 
Segon.- Aplicar la despesa de 9.257,59 € amb càrrec a la partida número 454/619 del 
pressupost de l'exercici 2016.  
 
Tercer.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari. 
 
Quart.-  Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer 
efectius els acords precedents. 
 
 
5.- PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2019 DE L’AJUNTAMENT  DE PERAMOLA - 
PROGRAMA JOVE PERAMOLA 2016. 
 
Vist que el municipi de Peramola ha considerat la necessitat d’elaborar un Pla Local de 
Joventut 2016-2019, per a establir les polítiques de joventut en el municipi, a efectes de 
poder sol·licitar les subvencions als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut que els 
ens locals de Catalunya elaboren en el marc del Pla nacional de joventut. 
 
Vist que aquest Ajuntament desenvolupa diverses activitats i accions adreçades a joves 
del municipi, i que conjuntament amb el tècnic de joventut del Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell i el tècnic compartit en joventut ha elaborat el Pla Local de Joventut 2016-2019. 
 
Donat que dins el Programa Jove Peramola 2016, el qual té un cost total de 4.450,00 
€, hi ha previst el projecte d’activitats per al suport a l’associacionisme i participació 
jove amb un pressupost de 4.200,00 €, i unes despeses de personal del tècnic 
compartit del Consell Comarcal de l’Alt Urgell per import de 250,00 €. 
 

Per tot l’exposat, el Ple Municipal per unanimitat dels membres presents (5 de 7) 
ACORDA: 

Primer. - Aprovar el Pla Local de Joventut 2016-2019 de l’Ajuntament de Peramola, destinat 
a realitzar activitats adreçades al jovent del municipi. 
 
Segon. - Aprovar el projecte Programa Jove Peramola 2016 el qual té un cost total de 
4.450,00 €. 
 
Tercer.- Fer arribar aquest acord al Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Joan Puig López. 
 

 Preu sense IVA 
(pressupost execució material) 

   7.650,90 € 
 

(1) 

Tipus 
IVA 
(21 %) 
 

Import IVA    1.606,69 € (2) 

 Preu del contracte     9.257,59 € (1) + (2) 



6.- ADHESIÓ AL CODI ÈTIC REGULAT A L’ANNEX DE L’ACO RD GOV/85/2016, DE 
28 DE JUNY, PEL QUAL S'APROVA LA MODIFICACIÓ DEL MO DEL TIPUS DE 
BASES REGULADORES APROVAT PER L'ACORD GOV/110/2014,  DE 22 DE 
JULIOL, PEL QUAL S'APROVA EL MODEL TIPUS DE BASES R EGULADORES 
DELS PROCEDIMENTS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS  EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, TRAMITATS PER L'ADMINISTR ACIÓ DE LA 
GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC, I SE N'APROVA E L TEXT ÍNTEGRE. 
 
Vist l’Annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació 
del model tipus de bases reguladores aprovat per l'acord GOV/110/2014, de 22 de 
juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, tramitats per 
l'administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n'aprova el text íntegre, el 
qual literalment diu: 
 
“PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS LES PERSONES 
BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS O AJUTS HAN D'ADEQUAR LA SEVA 
ACTIVITAT, I EFECTES D'UN EVENTUAL INCOMPLIMENT D'AQUESTS PRINCIPIS 
  
D'acord amb l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, les administracions i els organismes 
compresos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei han d'incloure, en les bases de 
convocatòries de subvencions o ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als 
quals han d'adequar l'activitat les persones beneficiàries, i els efectes d'un eventual 
incompliment d'aquests principis. 
 
En compliment d'aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de 
conducta als quals les persones beneficiàries de subvencions o ajuts han d'adequar la 
seva activitat i els efectes d'un eventual incompliment d'aquests. 
 
Aquests principis i regles de conducta tenen la consideració d'estàndards mínims i 
podran ser completats en els seus nivells d'exigència, en funció de la quantia de la 
subvenció o de l'ajut i/o de la tipologia i característiques de les persones beneficiàries, 
en les bases de la corresponent convocatòria de subvenció o ajut. 
  
Principis ètics i regles de conducta 
 
1. Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament 
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 
manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el 
procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui 
vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. 
 
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts públics en l'exercici de la 
seva activitat, assumeixen les obligacions següents: 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a l'activitat objecte de subvenció o ajut públic. 
b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. 



c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 
subvencions o ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.  
 
3. En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen 
les obligacions següents:  
a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d'interessos. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi 
en l'adjudicació de la subvenció o ajut. 
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 
per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un 
procediment d'adjudicació de subvenció o ajut. 
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l'avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 
la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.  
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 
imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, 
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 
forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l'apartat quart de l'article 3 
de la Llei de transparència. 
  
Efectes d'un eventual incompliment dels principis ètics i regles de conducta 
 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim 
sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu 
l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres 
possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.” 
 
De conformitat amb tot l'exposat, el Ple Municipal per unanimitat dels membres 
presents (6 de 7) ACORDA:  
 
Únic.- Adherir-se al codi ètic regulat a l’Annex de l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, 
pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat per 
l'acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s'aprova el model tipus de bases 
reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, tramitats per l'administració de la Generalitat i el seu sector 
públic, i se n'aprova el text íntegre. 
 
 
7.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A DESPESES DE RE PARACIONS, 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ AL PLA ÚNIC D’OBRES I SER VEIS DE 
CATALUNYA PER AL PERÍODE 2016-2017. 
 
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores de la 
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del 
Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la 
convocatòria per a aquest període (DOGC núm. 7.162 de data 14/07/2016 ). 



Per sol·licitar les subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació, els ens locals interessats han de presentar, juntament amb el model de 
sol·licitud, una memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec de la 
subvenció. 

El termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria comença l'endemà de 
la publicació d'aquest Decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) 
i finalitza el 12 de setembre de 2016. 

Aquestes subvencions es regeixen pel procediment de concurrència simple, és a dir, 
que s'atorgaran amb la presentació de la sol·licitud i el compliment de tots els requisits 
continguts en les bases. La subvenció que s'atorga a cada ens local sol·licitant es 
calcula en funció de les fórmules establertes en l'annex 2 del Decret 273/2016. 

Per tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents (6 de 7), el Ple de l’Ajuntament 
acorda: 

Primer.- Sol·licitar a l'empara del Decret 273/2016 de convocatòria del Pla únic d'obres 
i serveis de la Catalunya la subvenció del període 2016-2017 per les despeses de 
reparacions, manteniment i conservació del municipi de Peramola. 
 
Segon.-  Aprovar la memòria descriptiva de les despeses que es finançaran a càrrec 
de la subvenció sol·licitada a l’apartat primer. 
 
Tercer. - Trametre la documentació necessària al Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge per a la seva deguda tramitació a través de 
mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, a l'adreça 
http://www.eacat.cat. 
 
 
8.- ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA D E L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CA TALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
ANTECEDENTS 
 
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, 
ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies 
alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats 
que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per 
volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització 
de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el procediment 
administratiu.   
 
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter 
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el 
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens 



consorciats són els Consells comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el 
Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com 
naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per 
acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la 
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada, 
configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als 
ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de 
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 
entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
 
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà 
constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora 
de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la 
Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de 
funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.  
 
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a 
sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats 
locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. 
 
2. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius 
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals.  
 
3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'  Administració local (LRSAL) 
 
4.  Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 
desembre de 2014 
 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, aquest Ajuntament, adopta per unanimitat dels membres presents (6 de 
7) el següent ACORD: 
 
Primer .- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament al sistema d’adquisició centralitzada 
de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de 
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i 
amb les empreses adjudicatàries.  



 
Segon .- Facultar a l’alcaldessa perquè en nom i representació d’aquesta corporació, 
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del 
present acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que 
la Central de contractació formalitzi 
 
Tercer .- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
 
 
9.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE 
SUBVENCIÓ. 
 
Es dóna lectura de l’escrit presentat per la Sra. Maria Mas Montroig, actuant en nom i 
representació de l’AMPA de l’Escola Sant Miquel de Peramola (R.E. núm.  157 de data 
19 de juliol de 2016), en relació a la sol·licitud d’un ajut econòmic a l’Ajuntament de 
Peramola per sufragar part de les despeses d’un curs de piragüisme amb els nens de 
l’escola, que es va dur a terme el dia 20 de juny del curs 2015-2016.  
 
El cost total del curs esmentat era d’uns 300 € i la subvenció sol·licitada a l’Ajuntament 
és per un import de 160 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6 
de 7) ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 160 € a l’AMPA de l’Escola Sant Miquel de Peramola, per 
pagar part de les despeses d’un curs de piragüisme amb els nens de l’escola, que es 
va dur a terme el dia 20 de juny del curs 2015-2016. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i al 
previst en l’apartat anterior. 
 
 
10.- APROVACIÓ DE LA PRIORITAT DE LES OBRES DE COMP ENSACIÓ I 
REPOSICIÓ PENDENTS DE L’EMBASSAMENT DE RIALB AL MUN ICIPI DE 
PERAMOLA. 
 
Atès que a dia d’avui encara hi ha compensacions pendents de l’embassament de 
Rialb als municipis afectats per la construcció del mateix, i donat que per acord de la 
Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, de data 12 de maig de 2016,  s’ha 
contractat al Bufete Gonzalo, S.L.P., per a la gestió del tema “Compensacions 
pendents de l’embassament de Rialb als municipis afectats per la construcció de 
l’embassament de Rialb”. 

Donat que el Consorci Segre Rialb ha sol·licitat als seus membres que aprovin les 
obres de compensació i reposició pendents i la seva prioritat, i que es doni trasllat 
d’aquesta aprovació al Consorci per així procedir amb la gestió del tema de 
compensacions pendents abans esmentat. 



Debatut l’assumpte, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels membres presents (6 de 
7) ACORDA : 

Primer.-  Aprovar les següents obres de compensació i reposició pendents, amb la  
prioritat que s’indica: 

Prioritat Obra de compensació i reposició pendent 
1 Carretera de Peramola por Politg hasta la C-1412-B (se pide el 

traspaso a la Generalitat) 
2 Dique de cola, protección y adecuación ambiental de la Cola del 

Embalse de Rialb (T.M. de Peramola) 
3 Riegos de Compensación Peramola-Bassella margen derecho 

 
 Segon.- Traslladar aquest acord al Consorci Segre Rialb per tal que puguin procedir 
amb la gestió del tema de “Compensacions pendents de l’embassament de Rialb als 
municipis afectats per la construcció de l’embassament de Rialb”. 
  
 
11.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L A CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI DE 2015. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 van ser sotmesos a informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen en data 30 de 
maig de 2016. Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 106 de 3 de juny de 2016, pel període reglamentari, no se’n varen formular 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
S’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles 208 a 212 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 Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, 
i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Peramola, per unanimitat dels membres 
presents (6 de 7), ACORDA: 
 
Primer .- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2015, integrats pels següents estats bàsics: 
 
Pressupost de despeses exercici en curs : 
 

Pressupost inicial 397.007,81 € 
Modificacions de despeses 36.786,29 € 
Pressupost definitiu 433.794,10 € 
Despeses compromeses 338.488,61 € 
Obligacions reconegudes 338.488,61 € 
Pagaments realitzats 304.014,65 € 
Obligacions pendents de pagament 34.473,96 € 

 
 
 



 
 
Estat de despeses d’exercicis tancats: 
 

Obligacions reconegudes netes 64.772,56 €  
Pagaments ordenats 64.772,56 € 
Obligacions pendents d’ordenar el pagament 0,00 € 
Pagaments realitzats 64.772,56 € 

 
Pressupost d’ingressos exercici en curs : 
 

Pressupost inicial 397.007,81 € 
Modificacions d’ingressos 36.786,29 € 
Pressupost definitiu 433.794,10 € 
Drets reconeguts 378.826,76 € 
Drets anul·lats 0,00 € 
Drets cancel·lats 0,00 € 
Drets reconeguts nets 378.826,76 € 
Recaptació neta 242.527,36 € 
Drets pendents de cobrament 136.299,40 € 

 
Estat d’ingressos d’exercicis tancats: 
 

Drets reconeguts 235.788,63 € 
Drets anul·lats 45,41 € 
Drets reconeguts nets 235.743,22 € 
Drets de recaptació 146.167,53 € 
Baixes per insolvència i altres 0,00 € 
Total de liquidacions cancel·lades 0,00 € 
Drets reconeguts pendents nets 89.575,69 €   

 
Resultat pressupostari : 
 

1.- Drets reconeguts nets 378.826,76 € 
2.- Obligacions reconegudes netes 338.488,61 € 
3.- Resultat pressupostari 40.338,15 € 
4.-  Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria 36.786,29€ 
5.- Desviacions de finançament negatiu de l'exercici 0,00 € 
6.- Desviacions de finançament positiu de l'exercici 12.956,05 € 
7.- Resultat  pressupostari ajustat 64.168,39 € 

 
 
Estat tresoreria : 
 

1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris 420.068,72 € 
2.- Existències finals 35.759,05 € 
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris 445.056,18 € 
4.- Existències inicials 10.771,59 € 

 
 



Estat romanent de tresoreria: 
 
1.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI 229.696,25 € 
2.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI 37.103,29 € 
3.- (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI 35.759,05 € 
4.-(-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTADA A DESPESES AMB FINANÇAMENT 
FINALISTA 

 
0,00 € 

5.- (+) PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ DEFINITIVA 797,60 € 
6.- (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT 9.931,39 € 
7.-ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS 219.218,22 € 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL  219.218,22 € 
 
Segon.- Retre els esmentats comptes de la Corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els 
articles mencionats en la part expositiva. 
 
 
12.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 49/2 016, DE DATA 15 DE 
JUNY DE 2016, DE DISPONIBILITAT DE TERRENYS I CESSI Ó D’ÚS AL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT URGELL PER A LES ACTUACIONS PREVI STES EN EL 
PROJECTE CAMINA PIRINEUS (MIRADOR AJUNTAMENT). 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 49/2016, de data 15 de juny de 2016, es va resoldre el 
següent: 
 
“DISPONIBILITAT DE TERRENYS I CESSIÓ D’ÚS AL CONSELL  COMARCAL DE 
L’ALT URGELL PER A LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL P ROJECTE CAMINA 
PIRINEUS.  
 
El Consell Comarcal ha sol·licitat a aquest Ajuntament permís per actuar en un terreny 
municipal, en el marc del Camina Pirineus que persegueix posar 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  
 
En referència al terreny identificat com  Carrer Frederic Ribó, ubicat al costat de 
l’Ajuntament (Carrer Frederic Ribó, 8) del municipi de Peramola, de titularitat municipal,  
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer.-  Cedir l’ús dels terrenys que consten en l’antecedent d’aquest acord, al 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i autoritzar-l’ho per a la instal·lació del Mirador 
Ajuntament  fins al 2030. 
 
Segon.- Trametre certificat d’aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a 



ens beneficiari del projecte. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6 de 7) acorda ratificar 
el Decret esmentat. 
 
 
13.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 50/2 016, DE DATA 15 DE 
JUNY DE 2016, DE DISPONIBILITAT DE TERRENYS I CESSI Ó D’ÚS AL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT URGELL PER A LES ACTUACIONS PREVI STES EN EL 
PROJECTE CAMINA PIRINEUS (MIRADOR DE LA CARRETERA D E POLITG). 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 50/2016, de data 15 de juny de 2016, es va resoldre el 
següent: 
 
“DISPONIBILITAT DE TERRENYS I CESSIÓ D’ÚS AL CONSELL  COMARCAL DE 
L’ALT URGELL PER A LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL P ROJECTE CAMINA 
PIRINEUS.  
 
El Consell Comarcal ha sol·licitat a aquest Ajuntament permís per actuar en un terreny 
municipal, en el marc del Camina Pirineus que persegueix posar 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  
 
En referència al terreny identificat com Camí al costat de la Carretera de Politg amb 
referencia cadastral 25206A007090020000TU, ubicat al municipi de Peramola, de 
titularitat municipal,  
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer.-  Cedir l’ús dels terrenys que consten en l’antecedent d’aquest acord, al 
Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i autoritzar-l’ho per a la instal·lació de Mirador de la 
Carretera de Politg fins al 2030. 
 
Segon.- Trametre certificat d’aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a 
ens beneficiari del projecte. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària.” 
 
El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6 de 7) acorda ratificar 
el Decret esmentat. 



 
 
14.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 51/2 016, DE DATA 15 DE 
JUNY DE 2016, DE DISPONIBILITAT DE TERRENYS I CESSI Ó D’ÚS AL CONSELL 
COMARCAL DE L’ALT URGELL PER A LES ACTUACIONS PREVI STES EN EL 
PROJECTE CAMINA PIRINEUS (MIRADOR DEL COSCOLLET). 
 
Per Decret de l’Alcaldia núm. 51/2016, de data 15 de juny de 2016, es va resoldre el 
següent: 
 
“DISPONIBILITAT DE TERRENYS I CESSIÓ D’ÚS AL CONSELL  COMARCAL DE 
L’ALT URGELL PER A LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL P ROJECTE CAMINA 
PIRINEUS.  
 
El Consell Comarcal ha sol·licitat a aquest Ajuntament permís per actuar en un terreny 
propietat del Sr. Ramon Duró Parcerisa, amb DNI 78.149.192-E, en el marc del 
Camina Pirineus que persegueix posar 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. 
 
Atès que en data 14 de juny de 2015 el Sr. Ramon Duró Parcerisa va cedir 
gratuïtament a l'Ajuntament de Peramola, el dret d'ús de l'espai necessari per la 
instal·lació del Mirador del Coscollet  s’ha d’ubicar en un terreny de la seva propietat, 
en concret en la parcel·la cadastral núm. 213 del polígon 3, del cadastre de rústica, 
amb referència cadastral número 25206A003002130000TT, del municipi de Peramola, 
per a que sigui destinat a l'ús de mirador d'accés públic i lliure. Aquesta cessió tindrà 
vigència mentre el Mirador sigui practicable i, com a màxim, fins el 31/12/2030. 
 
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  
 
Per tot l’exposat, RESOLC: 
 
Primer.-  Posar a disposició del Consell Comarcal de l’Alt Urgell el dret d'ús de l'espai 
necessari per la instal·lació del Mirador del Coscollet que s’ha d’ubicar a la parcel·la 
cadastral núm. 213 del polígon 3, del cadastre de rústica, amb referència cadastral 
número 25206A003002130000TT, del municipi de Peramola,  cedit pel senyor Ramon 
Duró Parcerisa a l’Ajuntament de Peramola, i autoritzar-l’ho per a la instal·lació de 
Mirador del Coscollet fins al 2030. 
 
Segon.- Trametre certificat d’aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell com a 
ens beneficiari del projecte. 
 
Tercer.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària.” 
 



El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6 de 7) acorda ratificar 
el Decret esmentat. 
 
 
15.- PROJECTE DE MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PLA D’ORDEN ACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE PERAMOLA (Exp. MODIF. POUM/1-2016). 
 
Vista proposta de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal -POUM- de 
Peramola relativa a: 

1. Ampliació del llindar de llargada màxima de les construccions ramaderes. 
L’objectiu és realitzar un ajust a la normativa de construccions ramaderes per 
tal de que puguin tenir un 20% més de llargada, ja que permet una major 
rendibilitat de les instal·lacions agropecuàries. És un ajust de detall en la 
normativa del POUM per tal de fer més viable les activitats a les que van 
vinculades les construccions i atendre les necessitats del sector avícola. 
2. Correcció de la numeració dels apartats de l’article 162, i actualització de la 
normativa ambiental, 

 
proposada, formulada i tramitada per l’Ajuntament de Peramola, i considerant que 
aquesta modificació d’instrument de planejament general no comporta un increment de 
sostre edificable, de la densitat d’ús residencial o de la intensitat d’usos, o la 
transformació d’usos establerts anteriorment, ja que els llindars no estan fixats en 
l’article que es modifica. 
 
Vist que el POUM referit va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida amb data 15 de novembre de 2012, publicant-se conjuntament 
amb les normes urbanístiques corresponents al DOGC núm. 6332, de data 
11/03/2013. 
 
Anteriorment a aquesta modificació que es proposa i va haver la modificació del Pla 
d'ordenació urbanística municipal en relació amb les condicions d'edificació en la zona 
1C, al terme municipal de Peramola (Exp.: 2014/054917/P), aprovat definitivament per 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida amb data 16 d’octubre de 2014, 
publicant-se conjuntament amb les normes urbanístiques modificades corresponents al 
DOGC núm. 6802, de data 3/02/2015. 
 
Considerant que resulta convenient la modificació puntual del POUM vigent que es 
planteja en relació amb l’àmbit esmentat, atès l’aplicació del POUM de Peramola ha 
permès observar que hi ha determinacions que afecten a activitats econòmiques de sòl 
no urbanitzable, i que afecten la rendibilitat i amortització de les instal·lacions, sense 
tenir una justificació des del punt de vista de l’ordenació del territori en la fixació de 
llindar. Per aquesta raó, es preveu en aquesta modificació, a partir de les demandes 
dels professionals del sector i de les persones l’activitat econòmica de les quals depèn 
d’aquestes construccions, que incrementar en un 20% la longitud de les construccions, 
suposa un increment en la construcció, però que les instal·lacions i equips que és la 
inversió costosa, són els mateixos. Per aquesta raó, permetre aquest increment en 
20m de longitud de les naus s’incrementa notablement la capacitat ramadera, sense 
incrementar substancialment la inversió en la construcció. 
 
Per altra banda, s’aprofita l’oportunitat de redactar aquesta modificació per actualitzar 



la referència normativa derogada de l’article modificat, el 162, i corregir la numeració 
dels apartats, ja que no existeix l’apartat c, i només hi ha els apartats a, b, d, e i f. 
 
Considerant, que d’acord amb allò establert a l’article 7 de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, 
d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, només se subjecten a avaluació 
ambiental aquelles modificacions d’un pla que es trobin incloses en els supòsits del 
seu apartat 1, havent de presentar-se si escau una sol·licitud a l’òrgan ambiental, en la 
fase preliminar de l’elaboració del pla, per tal que aquest, mitjançant resolució 
motivada, declari la no-subjecció del pla a avaluació ambiental. 
 
I a l’efecte de la tramitació de l’expedient per a la seva aprovació, d’acord amb el 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme -TRLUC-, i Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, el Ple de la Corporació per unanimitat dels 
membres presents (6 de 7) ACORDA : 
  
Primer .- Sol·licitar a l’òrgan ambiental competent l’emissió de resolució motivada 
declarant la no-subjecció, si escau, de la modificació del POUM que es proposa a 
avaluació ambiental, remetent còpia de la documentació plantejada. 
  
Segon .- Que per part dels Serveis Tècnics Municipals s’emeti informe al respecte, així 
com per part de la Secretaria municipal. 
 
 
16.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS. 
 
L’Alcaldessa proposa atorgar: 
 

- un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola. 
- un ajut de 1.100 € per la Festa Major de Tragó. 
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Nuncarga.  

 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6 
de 7) ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de 
Peramola.  
 
Segon .- Atorgar 1.100 € per la Festa Major de Tragó. 
 
Tercer.-  Atorgar 900 € per la Festa Major de Nuncarga. 
 
Quart.- Comunicar aquests acords als interessats als efectes del seu coneixement i 
als previstos en els apartats anteriors. 
 
 
17.- SUBVENCIÓ “II PREMI GUILLEM DE BELIBASTA”. 
 
Donat que s’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Peramola una aportació econòmica per 
import de 1.000,00 € per al projecte “II PREMI GUILLEM DE BELIBASTA”, amb un 
pressupost per import de 2.300,00 €. 



 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6 
de 7) ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar una aportació econòmica de 1.000,00 € al projecte “I PREMI 
GUILLEM DE BELIBASTA. Narrativa d’aventures a la Natura”.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i al 
previst en l’apartat anterior. 
 
 
18.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
18.1.- EXP. 28/2015: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS: ROMP UDA DE TERRENY 
FORESTAL. POLÍGON 4, PARCEL·LA 177. PERAMOLA. 
 
El Sr. Ramon Muntada Tarrés ha comunicat, mitjançant escrit de data 5 de novembre 
de 2015, número de Registre General d'Entrada 223, la realització d’una rompuda de 
terreny forestal, al polígon 4 parcel·la 177 (0,7 ha) del terme municipal de Peramola. 
Amb la sol·licitud ha acompanyat la proposta de resolució d’autorització, de data 4 de 
maig de 2015, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural, expedient ROM-4-238-2014. 
 
Vist l’article 187 ter 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-, 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-) que literalment diu: 
«Article 187 ter. Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o 
comunicació prèvia 
 
No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia els 
actes següents: 
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització. 
b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació. 
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o 
de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena 
l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit. 
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat: 
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la 
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que 
s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de 
l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient. 
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la 
intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de 
l’administració competent en matèria de medi ambient.» 
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA:  



 
Primer .- Donar l’assabentat de l’escrit presentat pel Sr. Ramon Muntada Tarrés, de data 5 
de novembre de 2015 (R.E. núm. 223 de data 5/11/2015), per la realització d’una rompuda 
de terreny forestal al polígon 4 parcel·la 177 (0,7 ha) del terme municipal de Peramola 
(Expedient núm. 28/2015), d’acord amb la proposta de resolució d’autorització, de data 4 
de maig de 2015, emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, expedient ROM-4-238-2014. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la comunicació: 
 
- Aquesta comunicació s’entén acceptada salvat el dre t 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: 
 
- Condicionar la comunicació al compliment de les condicions contingudes en la proposta 
de resolució d’autorització, de data 4 de maig de 2015, emès pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, expedient ROM-4-238-
2014. 
 
 - 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. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la comunicació segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 28,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     1.400,00 € 
              2% 
       28,00 € 

 
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.  
 
 
18.2.- EXP. 12/2016: SR. JOSEP ANGRILL ESTEVE: ROMP UDA DE TERRENY 
FORESTAL. POLÍGON 7, PARCEL·LES 141, 142, 150. PERA MOLA. 
 
El Sr. Josep Angrill Esteve ha comunicat, mitjançant escrit de data 17 de març de 
2016, número de Registre General d'Entrada 53, la realització d’una rompuda de 
terreny forestal al polígon 7 parcel·les 141, 142 (1,08 ha)  i a la parcel·la 150 (1,42 ha)  



del terme municipal de Peramola. Amb la sol·licitud ha acompanyat la proposta de 
resolució d’autorització, de data 7 de març de 2016, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, expedient ROM-4-269-2015. 
 
Vist l’article 187 ter 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-, 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-) que literalment diu: 
«Article 187 ter. Actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o 
comunicació prèvia 
 
No estan subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia els 
actes següents: 
a) Les obres d’urbanització incloses en els plans o els projectes d’urbanització. 
b) Les parcel·lacions urbanístiques incloses en els projectes de reparcel·lació. 
c) Els actes i les obres que s’han de dur a terme en compliment d’una ordre d’execució o 
de restauració, si no requereixen projecte tècnic o si la mateixa ordre o l’acte que n’ordena 
l’execució subsidiària incorpora el projecte tècnic requerit. 
d) En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat: 
Primer. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la 
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que 
s’executin a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de 
l’administració forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient. 
Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executi sota la 
intervenció d’una administració competent en matèria de protecció del domini públic i de 
l’administració competent en matèria de medi ambient.» 
 
Per tot això, el Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA:  
 
Primer .- Donar l’assabentat de l’escrit presentat pel Sr. Josep Angrill Esteve, de data 17 
de març de 2016 (R.E. núm. 53 de data 17/03/2016), per la realització d’una rompuda de 
terreny forestal al polígon 7 parcel·les 141, 142 (1,08 ha)  i a la parcel·la 150 (1,42 ha)  del 
terme municipal de Peramola (Expedient núm. 12/2016), d’acord amb la proposta de 
resolució d’autorització, de data 7 de març de 2016, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, expedient ROM-4-269-2015. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la comunicació: 
 
- Aquesta comunicació s’entén acceptada salvat el dre t 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: 
 



- Condicionar la comunicació al compliment de les condicions contingudes en la proposta 
de resolució d’autorització, de data 7 de març de 2016, del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, expedient ROM-4-269-2015. 
 
 - 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. 
 
Quart .- APROVAR la liquidació de tributs corresponents a la comunicació segons 
ordenança, l’import dels quals és de 100,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     5.000,00 € 
              2% 
       100,00 € 

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la 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.  
 
 
18.3.- EXP. 14/2016: SR. JOSEP ANGRILL ESTEVE. MODI FICACIÓ TRAÇAT CAMÍ 
POLÍGON 7 PARCEL·LA 141-142. PERAMOLA.  
 
Vista la instància subscrita pel Sr. Josep Angrill Esteve (R.E. núm. 47 de data 7 de 
març de 2016), per la qual sol·licita autorització per modificar el traçat d’un camí, situat 
al polígon 7 parcel·la 141 i 142, segons plànol adjunt a la sol·licitud (expedient 
14/2016).  
 
Vista la proposta de resolució d’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, de data 5 de maig de 2016, per a la modificació de l’actual traçat 
del camí públic la qual condiciona a que el propietari obtingui l’autorització expressa de 
l’Ajuntament de Peramola (expedient CF-LL-04 028 2015). 
 
Atès l’informe tècnic de data 29 de juny de 2016, subscrit per l’Arquitecte municipal Sr. 
Josep Berguedà Pujades que informa favorablement dita modificació. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretaria interventora de data 29 de juny de 2016.  
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- AUTORITZAR al Sr. Josep Angrill Esteve, la modificació de l’actual traçat del 
Camí públic, situat al polígon 7 parcel·la 141 i 142, segons instància i plànol 
presentats. 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions de l’autorització: 
 



- L’autorització 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. 
 
- L’ample mínim del nou traçat de camí ha d’ésser de 4 metres . 
 
- Només es podran realitzar la modificació sol·licitada, l'execució de la qual s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- Aquesta autorització és de caire municipal, i no eximeix de la necessitat de sol·licitar 
altres permisos, ja siguin a altres administracions o a particulars, en cas que sigui 
necessari. 
 
Tercer .- 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. 
 
Quart .- FER PÚBLIC aquests acord 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. 
 
 
18.4.- EXP. 19/2016: SR. MIQUEL BACH PORREDON. EL S ERRAT – POLÍGON 5 
PARCEL·LA 99. PERAMOLA. 
 
ANTECEDENTS 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Miquel Bach Porredón, de data 
7 d’abril de 2016 (R.E. núm. 71 de data 7/04/2016), per la qual sol·licita permís d’obres 
per a la construcció d’una Solera de formigó i caseta de 5 m² per una bomba, a 
l’immoble ubicat al polígon 5 parcel·la 99, de Peramola (referència cadastral núm. 
25206A005000990000TP) (Expedient núm. 19/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 20 de juny 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 2.800,00 €, enlloc dels 1.200,00 € 
que s’indica a la sol·licitud. 
    
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 21 de juny 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. Miquel Bach Porredón, 
de data 7 d’abril de 2016 (R.E. núm. 71 de data 7/04/2016), per la qual sol·licita permís 
d’obres per a la construcció d’una Solera de formigó i caseta de 5 m² per una bomba, a 
l’immoble ubicat al polígon 5 parcel·la 99, de Peramola (referència cadastral núm. 
25206A005000990000TP) (Expedient núm. 19/2016). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la comunicació: 
 
- Aquesta comunicació s'entén acceptada salvat el dre t 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 p rocedirà 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 56,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

      2.800,00 € 
              2% 
          56,00 € 

 
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 dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
18.5.- EXP. 25/2016: SR. JOAN BASTÉ PELAYO. POLÍGON  6 PARCEL·LA 642. 
PERAMOLA. 
 
ANTECEDENTS 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Joan Basté Pelayo, de data 11 
de maig de 2016 (R.E. núm. 106 de data 11/05/2016), per la qual sol·licita permís 
d’obres per al Canvi d’ubicació de tanca existent, a l’immoble ubicat al polígon 6 
parcel·la 642, de Peramola (referència cadastral núm. 25206A006006420000TH) 
(Expedient núm. 25/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 20 de juny 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, a més informa: 
 
1.- Que, la tanca ha d’ubicar-se al límit de la xarxa viària urbana amb l’inici de la finca 
privada. 
2.- Que, a criteri dels Serveis Tècnics Municipals, aquesta actuació no tindrà cap cost 
econòmic, en tractar-se de modificar la posició d’una cadena a una distància d’uns 25 
metres. 
3.- Que, aquesta actuació, no ocuparà la via pública. 
4.- Que, aquesta actuació no generarà runa. 
    
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 21 de juny 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 pel Sr. Joan Basté Pelayo, 
de data 11 de maig de 2016 (R.E. núm. 106 de data 11/05/2016), per la qual sol·licita 
permís d’obres per al Canvi d’ubicació de tanca existent, a l’immoble ubicat al polígon 
6 parcel·la 642, de Peramola (referència cadastral núm. 25206A006006420000TH) 
(Expedient núm. 25/2016). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la comunicació: 
 
- Aquesta comunicació s'entén acceptada salvat el dre t 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: 
 
- La tanca ha d’ubicar-se al límit de la xarxa viària urbana amb l’inici de la finca privada. 
 
- 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 llicència segons ordenança, 
 l’import dels quals és de 20,00 € (El tipus de gravamen és del 2% segons l’apartat 3 de 
l’article 3r de l’ordenança  fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 



Instal·lacions i Obres. D’acord amb l’apartat 2 de l’article 3r de l’ordenança abans 
esmentada: “2. La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus 
de gravamen. En cap cas la quota tributària a pagar serà inferior a 20 €.”). 
 

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

           0,00 € 
              2% 
          0,00 € 

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 dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
18.6.- EXP. 26/2016: SR. JOAN BASTÉ PELAYO. POLÍGON  6 PARCEL·LA 642. 
PERAMOLA. 
 
ANTECEDENTS 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Joan Basté Pelayo, de data 11 
de maig de 2016 (R.E. núm. 107 de data 11/05/2016), per la qual sol·licita permís 
d’obres per a la Legalització de mur existent, a l’immoble ubicat al polígon 6 parcel·la 
642, de Peramola (referència cadastral núm. 25206A006006420000TH) (Expedient 
núm. 26/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 20 de juny de 2016, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. 
Josep Bergadà Pujades, en relació a la normativa urbanística municipal, que informa 
favorablement la legalització de les obres. 
    
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 21 de juny de 2016, 
que informa favorablement la legalització de les obres. 
 
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 pel Sr. Joan Basté Pelayo, 
de data 11 de maig de 2016 (R.E. núm. 107 de data 11/05/2016), per la qual sol·licita 
permís d’obres per a la Legalització de mur existent, a l’immoble ubicat al polígon 6 
parcel·la 642, de Peramola (referència cadastral núm. 25206A006006420000TH) 
(Expedient núm. 26/2016). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la comunicació: 
 
- Aquesta comunicació s'entén acceptada salvat el dre t 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 p rocedirà 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 llicència segons ordenança, 
 l’import dels quals és de 20,00 € (El tipus de gravamen és del 2% segons l’apartat 3 de 
l’article 3r de l’ordenança  fiscal número 3 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 



Instal·lacions i Obres. D’acord amb l’apartat 2 de l’article 3r de l’ordenança abans 
esmentada: “2. La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar a la base imposable el tipus 
de gravamen. En cap cas la quota tributària a pagar serà inferior a 20 €.”). 
 

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

           400,00 € 
              2% 
          8,00 € 

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 dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
18.7.- EXP. 27/2016: SR. CARLOS PALLARÈS ORRIT. C/ CAP DEL CARRER, 5. 
PERAMOLA. 
 
ANTECEDENTS 
 
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Carlos Pallarès Orrit, de data 12 
de maig de 2016 (R.E. núm. 112 de data 12/05/2016), per la qual sol·licita permís 
d’obres per a la Reparació de coberta d’habitatge, a l’immoble ubicat al C/ Cap del 
Carrer, 5, de Peramola (referència cadastral núm. 6778998CG5567N0001JH) 
(Expedient núm. 27/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 20 de juny 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 juny 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 pel Sr. Carlos Pallarès Orrit, 
de data 12 de maig de 2016 (R.E. núm. 112 de data 12/05/2016), per la qual sol·licita 
permís d’obres per a la Reparació de coberta d’habitatge, a l’immoble ubicat al C/ Cap 
del Carrer, 5, de Peramola (referència cadastral núm. 6778998CG5567N0001JH) 
(Expedient núm. 27/2016). 
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la comunicació: 
 
- Aquesta comunicació s'entén acceptada salvat el dre t 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 p rocedirà 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 170,28 €. 
 



Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

      8.514,18 € 
              2% 
          170,28 € 

 
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 dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
19.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, núm. 40 a 65 de 
l’any 2016, que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 30 de 
maig de 2016 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 40/2016, de data 1 de juny de 2016, de sol·licitud de 
subvenció a l’IEI d’ajut per al projecte II Premi Guillem de Belibasta. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 41/2016, de data 1 de juny de 2016, de sol·licitud de 
subvenció a l’Institut Català de les Dones. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 42/2016, de data 1 de juny de 2016, d’adjudicació de 
contracte menor de subminsitraments per a l’elaboració del DUPROCIM (INFOCAT, 
NEUCAT i SISMICAT) del municipi de Peramola. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 43/2016, de data 2 de juny de 2016, de proposta de 
representant de l’administració per les Eleccions Generals 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 44/2016, de data 8 de juny de 2016, d’assabentat 
d’activitat de Tapisseria (expedient 31/2016). 

- Decret de l’Alcaldia núm. 45/2016, de data 8 de juny de 2016, pel qual es nomena 
funcionari interí al Sr. Santiago Estruch Cuadrat. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 46/2016, de data 8 de juny de 2016, d’ordre d’execució en 
relació al Castell de Peramola, d’execució subsiària i a càrrec dels interessats, i de 
contractació de les obres. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 47/2016, de data 15 de juny de 2016, en relació a baixa 
per caducitat del padró municipal dels estrangers no comunitaris, sense autorització 
de residència permanent que no siguin renovades cada dos anys. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 48/2016, de data 15 de juny de 2016, d’inici d’expedient 
de baixa per inscripció indeguda. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 49/2016, de data 15 de juny de 2016, de disponibilitat de 
terrenys i cessió d’ús al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a les actuacions 
previstes en el projecte CAMINA PIRINEUS (Mirador Ajuntament). 

- Decret de l’Alcaldia núm. 50/2016, de data 15 de juny de 2016, de disponibilitat de 
terrenys i cessió d’ús al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a les actuacions 
previstes en el projecte CAMINA PIRINEUS (Mirador de la Carretera de Politg). 



- Decret de l’Alcaldia núm. 51/2016, de data 15 de juny de 2016, de disponibilitat de 
terrenys i cessió d’ús al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per a les actuacions 
previstes en el projecte CAMINA PIRINEUS (Mirador del Coscollet). 

- Decret de l’Alcaldia núm. 52/2016, de data 15 de juny de 2016, d’autorització 
d’activitat de Tir al plat. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 53/2016, de data 15 de juny de 2016, d’autorització de 
transmissió de Comunicació Ambiental (exp. núm. ref. Ajuntament: 22/2001). 

- Decret de l’Alcaldia núm. 54/2016, de data 15 de juny de 2016, de sol·licitud de 
subvenció a l’IEI d’ajut per a l’actuació d’adquisició de béns mobles (15 taules 
plegables i 1 ordinador). 

- Decret de l’Alcaldia núm. 55/2016, de data 22 de juny de 2016, pel qual es fa la 
contractació com a personal laboral temporal al Sr. Abel Riudeubas Sisquella per a 
proveir una plaça de socorrista aquàtic. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 56/2016, de data 22 de juny de 2016, pel qual es fa la 
contractació com a personal laboral temporal al Sr. Stanislav Ivanov Plyakov per a  
proveir una plaça de socorrista aquàtic. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 57/2016, de data 22 de juny de 2016, d’aprovació de 
factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 58/2016, de data 22 de juny de 2016, d’autorització 
d’ocupació de via pública amb la instal·lació d’una terrassa amb taules i cadires, 
exp. 30/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 59/2016, de data 22 de juny de 2016, de sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida per al finançament del servei de salvament i 
socorrisme de les piscines municipals de Peramola. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 60/2016, de data 6 de juliol de 2016, de sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida per a l’actuació “Fira de Lo Griu de Peramola 
2016”. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 61/2016, de data 6 de juliol de 2016, de declaració 
d’admissió a tràmit de reclamació de responsabilitat patrimonial, incoant el 
procediment per a determinar l’existència, en el seu cas, de responsabilitat 
patrimonial, expedient número 6/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 62/2016, de data 6 de juliol de 2016, d’assabentat 
d’activitat apícola, amb arnes estants, exp. 28/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 63/2016, de data 13 de juliol de 2016, d’atorgament de 
pròrroga per acabar les obres de l’expedient núm. 34/2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 64/2016, de data 15 de juliol de 2016, per tal d’incloure en 
l’ordre del dia de la propera sessió plenària l’aprovació, si escau, del Compte 
General de la corporació corresponent a l’exercici 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 65/2016, de data 21 de juliol de 2016, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 25 de juliol de 2016. 
 

 
20.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents (6 de 7), els pagaments i 
les factures següents: 
 
N.Reg.   Text   Raó social interessat   Núm. Fac.   Data Fac.   Import €  
000217  Senyals trànsit   SERVEIS VIALS DEL   2016//161517   27/06/2016  531,48 
     VALLÈS, S.L.        
000218  Faristol i placa   SERVEIS VIALS DEL   2016//161518   27/06/2016  291,97 
   Mossèn Just   VALLÈS, S.L.        
000219  Retirada el. Inestabl. Castell  B. BIOSCA, S.L.  20160568  29/06/2016  4.114,00 



000220  Materials i treballs:   VILA ANGUERA MIQUEL  201600013  26/06/2016  397,73 
   tanques i tubs piscina…    
000221  Monitoratge maig i   MUÑOZ CARBÓ ARAM  1400136  22/06/2016  491,26 
   juny          
000222  Materials: tenalles,   MORTÉS RIBERA LAURA  1827  21/06/2016  262,76 
   pintura, cola, eines…    
000223  Serveis arquitecte   BERGADÀ PUJADES JOSEP   2T1611   30/06/2016    
   municipal juny        530,00 
000224  Mòvils cloradors   TELEFÓNICA MÓVILES   28-G681-118658   01/07/2016    
     ESPAÑA, S.A.      24,87 
000225  Mòvil brigada   TELEFÓNICA MÓVILES   28-G681-119406   01/07/2016  26,00 
     ESPAÑA, S.A.        
000226  Mòvil ajuntament   TELEFÓNICA MÓVILES   28-G681-119407   01/07/2016  34,00 
     ESPAÑA, S.A.        
000227  Materials   TUGUES MATERIALS DE  1603119  30/06/2016  82,91 
   reparacions i obres   CONSTRUCCIÓ S.L.        
000228  Servei neteja juny   ÒPTIMA LA SEU, S.L.U.  160453  30/06/2016   514,71 
000229  Servei neteja consultoris juny  ÒPTIMA LA SEU, S.L.U.  160452  30/06/2016  514,71 

000231  Electricitat Centre Cívic  ENDESA ENERGIA S.A.  P1M601N1027118   04/07/2016  98,81 

000232  Electricitat bombeig Tragó  ENDESA ENERGIA S.A.  P1M601N1026703   04/07/2016  874,06 
000233  Gasolina   BARS CAMPI S.L.  818  30/06/2016  4,65 
000234  Àcid desincrustant   TASHIA, S.L.  162615  23/06/2016    
   aigua potable        241,72 
000235  Barrers suport furgoneta  ORRIT BACH JORDI  107  28/06/2016  125,84 
000236  Enllumenat Barri del Roser  ENDESA ENERGIA S.A.  P1M601N1029052   04/07/2016  196,48 
000237  Enllumenat Peramola   ENDESA ENERGIA S.A.  P1M601N1029051   04/07/2016  319,06 
000238  Enllumenat barri del Caner  ENDESA ENERGIA S.A.  P1M601N1029053   04/07/2016  167,37 
000239  Enllumenat Tragó   ENDESA ENERGIA S.A.  P1M601N1037353   05/07/2016  160,13 
000240  Serveis gestoria juny  GESTIÓN Y FORMACIÓN  27  06/07/2016  103,84 
     HOSTELERIA SL        
000241  Recanvis piscines:   TASHIA, S.L.  162741  30/06/2016  90,69 
   tapes i cistelles          
000242  Reparació bomba   TASHIA, S.L.  162816  30/06/2016  178,83 
   dosificadora piscines    
000243  Talonaris entrades   IMPREMTA I ARTS  68  28/06/2016  25,41 
   piscines   GRAFIQUES OLIANA S.C.P.        
000245  Quota associat 2016   FEDERACIÓ MUNICIPIS  328  13/07/2016  56,90 
     CATALUNYA        
000246  Assessorament i redacció   GESTIÓN Y FORMACIÓN  29  14/07/2016  308,55 
   contracte arrendament   HOSTELERIA SL    
000247  Revisió terminals   SEMIC SERVEIS  675  15/07/2016  104,54 
     INFORMÀTICS, S.L.        
000248  Clor i minorador ph   TASHIA, S.L.  162936  08/07/2016  663,77 
   piscines          
000249  Manteniment ascensor   MARVI ASCENSORES S. L.  60394  01/07/2016  80,96 
   juliol          
000250  50% Elaboració DUPROCIM   ARUM Serveis Ambientals     99 20/07/2016 1300,75 

  
 INFOCAT NEUCAT 
SISMICAT          

000251  Servei SAT 1r semestre    CONSELL COMARCAL      10 21/06/2016 4483,05 
     ALT URGELL       
000251  Tiquets mes juliol   CORREUS      105,19 

         TOTAL:  17.507,00 €  

 
 
21.- 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 78.290,36 €. 



- Que ha arribat a l’Ajuntament una reclamació de responsabilitat patrimonial de la 
Comunitat de Propietaris de l’edifici de Ca l’Olla contra l’Ajuntament de Peramola 
pels danys patits al seu edifici ocasionats pel presumpte nul drenatge del parc 
públic adjacent a l’edifici. I que s’ha passat la reclamació a l’arquitecte per tal que 
faci un informe tècnic en relació a si efectivament els danys provenen del parc 
públic. 
- Que va preguntar sobre el servei del Conveni de bovins que tenim amb 
l’Ajuntament d’Oliana, i que d’aquí a Peramola hi estan tots apuntats menys el 
Rossill, i que per tant el servei es fa servir. 
- Que s’ha començat a posar els comptadors. 
- Que el organitzadors del Camp de Treball han sol·licitat de tenir les entrades de 
franc a les piscines. 
- Que hi va haver un incendi al Corb per un foc mal apagat. 
 

 
22.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i comenta que a ell li sembla que pel servei de neteja 
s’està pagant molts diners, i que sortiria més a compte tenir algú contractat des de 
l’Ajuntament. L’Alcaldessa Sra. Orrit  li respon que de moment no ho tenim a la plantilla 
de personal, i que la mateixa en aquests moments no es pot ampliar. L’Alcaldessa Sra. 
Orrit afegeix que de moment tenim contracte amb aquesta empresa fins a l’octubre i 
que llavors ja veurem que fem. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i diu que vol tornar a dir el que ja va dir el Ple 
passat de què en relació als contenidors que hi ha allà a la Placeta, opina que estaven 
millor aquí al Carrer més amunt de la Font del Gat que allà a la Placeta on s’han posat. 
L’Alcaldessa Sra. Orrit li diu que no ho canviaran ara això. La regidora Sra. Bonet 
comenta que a la gent gran els hi va perfecte el lloc actual. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i pregunta que si es trauran o no aquelles tanques que 
hi ha a Cal Llucio Vell. L’Alcaldessa Sra. Orrit li contesta que no es poden treure ja que 
es tracta de mesures de protecció per evitar dany a les persones. 
   
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 23:02 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 
 
 
 
 
 


