
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 4 D’ABRIL 
DE 2016 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 4 d’abril de 2016 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:55 hores 
Lloc: Casa Consistorial de Peramola 
 
 
Hi assisteixen: 
 

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

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

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

ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
2.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA PERAMOLA - TEMPORADA 2015-2016. 
3.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSORCI SEGRE RIALB, 
ANUALITAT 2016.   
4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ANY 2015. 
5.- SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE 



PERAMOLA PERQUÈ ABONI RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES 
LOCALS, CONVOCATÒRIA DE 2016, I DETERMINACIÓ DE LES PERSONES ELECTES 
BENEFICIÀRIES DE DITA COMPENSACIÓ.  
6.-LLICÈNCIES D’OBRES.  

6.1.- EXP. 13/2015: SRA. CARME SANGRÀ SORIGUERA. POLÍGON 504 PARCEL·LA 18. 
CAL LLARGUET DE NUNCARGA – T.M. PERAMOLA.  
6.2.- EXP. 1/2015: SR. VALERI CAMPABADAL VILALTA. CM PONT DE L’EIXIU, 2 - 
PERAMOLA. MODIFICACIÓ LLICÈNCIA.  
6.3.- EXP. 21/2015: SR. JOSEP CANAL MARCH. POLÍGON 5 PARCEL·LA 108. GRANJA 
BONJOSEP – T.M. PERAMOLA.  
6.4.- EXP. 3/2016: SR. JORDI GONZÁLEZ GONZÁLEZ. URBANITZACIÓ CAMP DEL 
FUSTER. BARRI DEL CANER, S/N- PERAMOLA.  
6.5.- EXP. 4/2016: SRA. FINA BACH MONRABÀ. POLÍGON 502 PARCEL·LA 40. CAL 
XAPERON – T.M. PERAMOLA. 
6.6.- EXP. 5/2016: SR. MARC SOLER VILES / SRA. ANNA ESTEVE TRAVESSET. CL 
BAIXADA DEL MOLÍ, 10 - PERAMOLA. 
6.7.- EXP. 9/2016: SR. XAVIER SOLDEVILA GARCIA. CL ESGLÉSIA, 3 – PERAMOLA. 
6.8.- EXP. 10/2016: SR. REMIGIO VILA TUGUES. DS PERAMOLA 44. MASIA TORRENT – 
T.M. PERAMOLA. 
6.9.- EXP. 16/2016:SRA. MARISA PALLARÈS ESPUNYES. DIVISIÓ HORITZONTAL CAL 
PIQUÉ. CL NOU, 9 – PERAMOLA. 

7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
8.- FACTURES I PAGAMENTS. 
9.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 
10.- ADHESIÓ AL CONVENI PER AL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA ALS AJUNTAMENTS 
I AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL. 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 

 
Desenvolupament de la sessió i acords 

 
 
La senyora Alcaldessa proposa que d’acord amb l’article 103.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya s’inclogui en l’Ordre del dia el següent punt:  
 
 10.- ADHESIÓ AL CONVENI PER AL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA ALS 
AJUNTAMENTS I AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL. 
 
 

El Ple per unanimitat (7 de 7), reunint el quòrum de majoria absoluta, acorda la seva 
inclusió en l’Ordre del dia. 

 
A continuació, la presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes 
inclosos en l’Ordre del dia. 
 
 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 



 
L’Alcaldessa sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van 
ésser distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors següents: 
 

- Sessió extraordinària de data 28 de gener de 2016 (núm. 1/2016) 
- Sessió ordinària de data 1 de febrer de 2016 (núm. 2/2016) 

 
El Ple les aprova per unanimitat (7 de 7) sense cap esmena ni observació. 
 
 
2.- SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA PERAMOLA - TEMPORADA 2015-2016. 
 
La Unió Esportiva Peramola per escrit de data 9 de març de 2016 (R. E. núm. 50 de 
data 14 de març de 2016) sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola per a 
la temporada 2015-2016.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.200 €. 
 
Per això, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Atorgar un ajut de 1.200 €  a la Unió Esportiva Peramola per a la temporada 
2015-2016. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Unió Esportiva Peramola als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
3.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSORCI SEGRE 
RIALB, ANUALITAT 2016.   
 
La Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, reunida en sessió ordinària de data 28 
de gener de 2016, va prendre amb el quòrum vigent requerit per la normativa local, el 
següent acord: 
 
“3. Aprovació de les aportacions dels membres del Consorci Segre Rialb per 
l’anualitat 2016. 
 
L’article 320 del Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya, disposa que el Consorci Local “aprovarà un 
pressupost anual de l’explotació i d’inversions (..)”. 
 
L’Article 16 dels Estatuts del Consorci determina que: “La hisenda del Consorci estarà 
constituïda pels recursos següents: 
 

a) Els ingressos procedents del seu patrimoni i els altres de dret privat. 



b) Les aportacions de les entitats consorciades, que han de cobrir les despeses 
de funcionament del Consorci. El volum de l’aportació de cada entitat 
consorciada s’ha de fixar anualment en el pressupost d’ingressos del Consorci, 
prèvia conformitat de l’òrgan competent de cada ens consorciat. 

c) Les subvencions que obtingui d’entitats públiques o privades. 

d) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis. 

 
Per tot l’anterior, i a proposta del President, per unanimitat dels assistents, S’ACORDA: 
 
Primer.-  Que el secretari interventor, elabori la proposta de Pressupost del Consorci 
Segre Rialb per a l’anualitat 2016. 
 
Segon.- Establir que cadascuna de les Administracions Consorciades aporti la quantitat 
següent al Consorci, per tal de finançar les despeses de funcionament per a l’exercici 
2016: 

- Ajuntaments: 2.500,00 € 

- Consell Comarcal de la Noguera: 5.000,00 € 

- Consell Comarcal de l’Alt Urgell: 5.000,00 € 

- Diputació de Lleida: 10.000,00 € 

 
Tercer.- Sol·licitar que per part de l’òrgan competent de cadascuna de les Administracions 
Consorciades es ratifiqui l’acord d’aportació de cada ens local al Consorci.” 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i anuncia el seu vot en el sentit de què votarà en contra 
ja que ell opina que aquest Consorci ens costa molts diners a Peramola i què no ens 
porta res a canvi, afegeix que aquest Consorci només beneficia a Baronia, Tiurana i 
Ponts. L’Alcaldessa Sr. Orrit diu ella també ho veu una mica així, però que a l’entrar 
ara ells nous a l’Ajuntament volen deixar passar l’any per veure una mica com 
funciona aquest Consorci, i que ens poden oferir. 

Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per 6 vots a favor  i 1 vot en contra, del Sr. 
Puig, acorda ratificar l’acord esmentat. 

 
 
4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 
ANY 2015. 
 
Es dóna compte al Ple que per Decret de l'Alcaldia núm. 12/2016, de data 29 de febrer 
de 2016, s’ha aprovat la liquidació del pressupost de l'exercici 2015, següent: 
 
“ANTECEDENTS  
 
1.  Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2015 essent a 
31 de desembre de 2015, el següent resultat: 
 
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 €

 
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 €

 
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 de romanent de crèdit: 
 

1.- Pressupost definitiu 433.794,10 €
2.- Obligacions reconegudes netes 338.488,61 €
3.- Romanent de crèdit disponible 95.305,49€
4.- Romanent de crèdit retingut 0,00 €
5.- Romanent de crèdit autoritzat 0,00 €
6.- Romanent de crèdit compromès 0,00 €
7.- Total romanent de crèdit 95.305,49€

 
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 €
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les 
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments 
ordenats i els realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de 
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els 
drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la 
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar: 

 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de 
desembre 

 El resultat pressupostari de l’exercici 
 Els romanents de crèdit 
 El romanent de tresoreria 

 
4. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
5. Per la  secretària interventora s’han emès els corresponents informes d’acord amb l'art. 
191.3 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. 
 
Ateses les disposicions vigents en matèria d’hisendes locals i en ús de les atribucions que 
hem confereix la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2015 que inclou tota la 
documentació, estats i justificants. 
 
Segon.- Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Provincial del 
Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
Lleida.”” 
 
 
5.- SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT 



DE PERAMOLA PERQUÈ ABONI RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS 
ELECTES LOCALS, CONVOCATÒRIA DE 2016, I DETERMINACIÓ DE LES 
PERSONES ELECTES BENEFICIÀRIES DE DITA COMPENSACIÓ.  
 
El Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats 
càrrecs electes locals, estableix l’obligació d’aprovar una convocatòria anual en la qual 
s’indiqui la compensació màxima anual a percebre per cada ajuntament, segons el 
número d’habitants inscrits al Padró, d’acord amb els trams establerts al Decret. 
 
L'objecte d'aquest Decret és regular el règim d'atribució de les compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d'acord amb el nombre d'habitants i 
els altres requisits regulats en aquest Decret, per tal que abonin les retribucions de 
l'alcalde o, d'altres persones electes, que exerceixen el seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva o parcial. 
 
Per a l'atorgament d'aquesta compensació els ajuntaments han de complir els 
següents requisits:  
a) Que la població inscrita en el Padró del municipi, de conformitat amb les xifres 
oficials publicades per l'organisme competent referides a la mateixa anualitat que la 
liquidació del pressupost aprovada l'any anterior, no superi els 2.000 habitants.  
b) Que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost del 
municipi, d'acord amb les dades de la liquidació aprovada l'any anterior, no superi en 
un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu tram de població. 
 
El DOGC núm. 7087, de 29 de març de 2016, publica la RESOLUCIÓ GAH/738/2016, 
de 17 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 
l'exercici 2016. 
 
En dita Resolució s’indica la compensació màxima a percebre per cada Ajuntament, 
segons el número d'habitants inscrits al Padró d'acord amb els trams establerts. 
Concretament de 101 a 500 habitants l’import és de 1.033,23 € mensuals. 
 
Els ajuntaments que vulguin obtenir aquesta compensació econòmica han de 
presentar una sol·licitud adreçada al conseller o consellera competent en matèria 
d'administració local de la Generalitat de Catalunya, dita sol·licitud s’efectuarà i 
trametrà pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes. 
 
Juntament amb la sol·licitud, els ens locals han de presentar la documentació següent: 
a) Certificació acreditativa dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats segons la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament aprovada l'any anterior; i, b) Certificació de 
l'Acord pel qual es determinin les persones electes a les quals s'abonaria la retribució 
a càrrec de la compensació, on s'acrediti que exerciran el seu càrrec en règim de 
dedicació exclusiva o parcial, i el percentatge d'aquesta última.  
 
Aquesta documentació no s'haurà d'aportar quan ja es trobi en poder de 
l'Administració de la Generalitat. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i diu que ell ja va dir en el seu moment que no i que 



continua pensant el mateix. La Sra. Espluga i el Sr. Puig diuen el mateix. 
 
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per 4 vots a favor  i 3 vots en contra, de la Sra. 
Espluga i dels Srs. Puig i Angrill, ACORDA: 
 
Primer.- Participar en la convocatòria de compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a 
l’any 2016, d’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1 
d’abril (DOGC núm. 5103, de 03.04.2008), i amb la Resolució GAH/738/2016, de 17 
de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels 
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a 
l’exercici 2016 (DOGC núm. 7087, de 29.3.2016). 
 
Segon.- Sol·licitar l’atorgament d’una compensació econòmica a favor de l’Ajuntament 
de Peramola, per import de 774,92 € mensuals, corresponents a una dedicació parcial 
(75%), acollint-nos a la convocatòria esmentada al punt primer. 
 
Tercer.- Determinar que la persona electa beneficiària de la compensació que 
estableix el Decret 69/2008, d’1 d’abril, i la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, 
serà l’alcaldessa–presidenta Sra. Gemma Orrit Capdevila, la qual exerceix les seves 
funcions en règim de dedicació parcial (75%) des del dia 1 de febrer de 2016. 
 
 
6.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
6.1.- EXP. 13/2015: SRA. CARME SANGRÀ SORIGUERA. POLÍGON 504 
PARCEL·LA 18. CAL LLARGUET DE NUNCARGA – T.M. PERAMOLA.  
 
Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 13/2015, incoat en data 1 de juliol de 
2015 (R.E. núm. 147), per la Sra. Carme Sangrà Soriguera per tal de dur a terme 
l’Ampliació de l’explotació ramadera Cal Llarguet de Nuncarga, a la parcel·la 18 del 
polígon 504, de referència cadastral 25206A504000180000RA 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 26 de febrer de 2016, amb les 
condicions dels informes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i ajustar l’alçada a carener segons l’article 162.2.d del 
POUM i amb les condicions paisatgístiques següents, que cal incorporar en la llicencia 
d’obres municipal: 

- Cal mantenir una separació igual entre les testes dels nous edificis que 
correspongui a l’ample mes gran proposada i ubicar la tanca el mes a prop 
possible de les edificacions. 
- Integració cromàtica dels edificis amb el terreny, utilitzant colors terrosos en 
façanes i cobertes i anar millorant les construccions existents. 



- Plantació d’arbrat amb efecte pantalla, no lineal (ocultació/mimesi) per limitar la 
visió de l’explotació en especial atenció a la façana sud del conjunt. 
- Minimització de moviments de terra. 
- Manteniment de la coberta vegetal de la zona de cultiu que envolta les 
construccions.  

 
Atès l’informe tècnic, de data 7 de març 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 9 de març de 2016, 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- CONCEDIR llicència per a “l’Ampliació de l’explotació ramadera Cal 
Llarguet de Nuncarga”, a la parcel·la 18 del polígon 504, de referència cadastral 
25206A504000180000RA 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. 13/2015 
promogut per la Sra. Carme Sangrà Soriguera, d’acord amb el projecte presentat, 
signat l’enginyer tècnic agrícola Sr. Pere Masana Nadal (col·legiat núm. 3473 per 
Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya), visat 
amb el núm. 2015/400519, en data 30 de juny de 2015, condicionada al compliment 
de les condicions establertes pels informes del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i ajustar l’alçada a carener segons 
l’article 162.2.d del POUM, i amb les condicions paisatgístiques següents: 

- Cal mantenir una separació igual entre les testes dels nous edificis que 
correspongui a l’ample mes gran proposada i ubicar la tanca el mes a prop 
possible de les edificacions. 
- Integració cromàtica dels edificis amb el terreny, utilitzant colors terrosos 
en façanes i cobertes i anar millorant les construccions existents. 
- Plantació d’arbrat amb efecte pantalla, no lineal (ocultació/mimesi) per 
limitar la visió de l’explotació en especial atenció a la façana sud del 
conjunt. 
- Minimització de moviments de terra. 
- Manteniment de la coberta vegetal de la zona de cultiu que envolta les 
construccions.  

 
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 4.150,25 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

         207.512,55 € 
                    2% 
            4.150,25 € 

 
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 aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.2.- EXP. 1/2015: SR. VALERI CAMPABADAL VILALTA. CM PONT DE L’EIXIU, 2 - 
PERAMOLA. MODIFICACIÓ LLICÈNCIA.  
 
Per acord del Ple, de data 2 de març de 2015, es va acordar atorgar al Sr. Valeri 
Campabadal Vilalta llicència d’obres per a Substitució d’acabats (reparació de l’arrebossat 
de la façana, enrojolat de la cuina i del bany, executar una solera de formigó i reparació 
del balcó de la façana posterior), amb un pressupost de 3.000,00 €, a l’immoble ubicat al 
CM Pont de l’Eixiu, 2 de Peramola, de referència cadastral 6777101CG5567N0001JH 
(Expedient núm. 1/2015). 



 
En data 8 de gener de 2016 (R.E. núm. 6), s’aporta a l’Ajuntament de Peramola, 
pressupost per dur a terme diferents actuacions a la finca no contemplades a la 
llicència atorgada, que es descriuen de la següent manera: “Anivellar terra de la 2a i 
3a planta amb reixat metàl·lic i formigó, enrajolar el paviment, enrajolar el bany i 
paviment de les dues plantes, muntar mobles, arreglar les parets amb morter de calç, 
arreglar l’escala, pintar les dues plantes i l’escala”. El pressupost esmentat ascendeix 
a la quantitat de 5.000,00 €. 
 
En data 1 de febrer de 2016, l’arquitecte municipal Sr. Josep Bergadà Pujades, 
efectua visita a l’immoble on es volen dur a terme les actuacions advertint el següent:  
 
Algunes de les obres realitzades i que es pretenen realitzar no estan incloses a la 
llicència d’obres atorgada ni tampoc al pressupost aportat en data 8 de gener de 2016, 
com són la substitució de les fusteries practicables, modificació del pas de porta a 
l’última planta, substitució de biguetes en mal estat, reforç de coberta, obertura de 
finestra en coberta per tal de donar-hi accés a efectes de manteniment, i modificació 
de xarxa de sanejament. Es considera que el pressupost per tal de dur a terme 
l’actuació, deixant a banda els 3.000,00 € corresponents a la llicència atorgada, 
ascendeix a la quantitat de 21.000,00 €. 
 
Atès l’informe tècnic, de data 1 de febrer 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, tenint en compte: 
 

- Que només es podrà atorgar llicència municipal d’obres per tot el que fa 
referència a acabats, tant interiors com exteriors. En cas de les actuacions que 
afectin a elements estructurals (balcons, biguetes, etc.), modifiquin la composició 
de la façana, modifiquin la posició de les instal·lacions, augmentin volum de 
l’edificació o bé suposin treballs en alçada o que comportin un risc tant per als 
treballadors com per a persones alienes a l’obra, caldrà que s’aporti projecte 
tècnic visat per un tècnic competent, juntament amb un assumeix de direcció i 
una declaració responsable conforme es fa responsable de les mesures de 
seguretat i salut a l’obra. 
- Que, sempre que s’intervingui a les façanes de l’edificació, s’hauran de tenir en 
compte els paràmetres que s’indiquen a l’article 127, punt 4.4, en quant a 
composició de façana, del POUM del municipi, així com també a l’article 222 del 
citat document. 

 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 3 de febrer de 2016, que 
informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada, en els mateixos termes que 
l’informe tècnic, de data 1 de febrer de 2016, subscrit per l’arquitecte municipal Sr. Josep 
Bergadà Pujades. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Atorgar al Sr. Valeri Campabadal Vilalta la modificació de la llicència municipal 
d’obres 1/2015, conforme l’expedient relacionat a la part expositiva.  
 
Segon.- FIXAR les següents condicions de la modificació de la llicència: 



 
- Només s’atorga llicència municipal d’obres per tot el que fa referència a acabats, 
tant interiors com exteriors. En cas de les actuacions que afectin a elements 
estructurals (balcons, biguetes, etc.), modifiquin la composició de la façana, 
modifiquin la posició de les instal·lacions, augmentin volum de l’edificació o bé 
suposin treballs en alçada o que comportin un risc tant per als treballadors com 
per a persones alienes a l’obra, caldrà que s’aporti projecte tècnic visat per un 
tècnic competent, juntament amb un assumeix de direcció i una declaració 
responsable conforme es fa responsable de les mesures de seguretat i salut a 
l’obra. 
- Sempre que s’intervingui a les façanes de l’edificació, s’hauran de tenir en 
compte els paràmetres que s’indiquen a l’article 127, punt 4.4, en quant a 
composició de façana, del POUM del municipi, així com també a l’article 222 del 
citat document. 
- L’aprovació de la modificació 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. 
-Seran d’aplicació les condicions establertes a la llicència original atorgada per 
acord del Ple, de data 2 de març de 2015. 

 
Tercer.- Aprovar la revisió dels impostos de la llicència municipal d’obres 1/2015, i 
la liquidació complementària per l’import de 420,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

         21.000,00 € 
                    2% 

              420,00 € 
 
Quart.- Traslladar aquest  acord al titular de la llicència als efectes del seu coneixement i 
als previstos en els apartats anteriors. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.3.- EXP. 21/2015: SR. JOSEP CANAL MARCH. POLÍGON 5 PARCEL·LA 108. 
GRANJA BONJOSEP – T.M. PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Canal March, de data 15 de setembre de 
2015 (R.E. núm. 183 de data 15/09/2015), per a les obres de Substitució de coberta 
d’una granja, a l’immoble conegut com Granja Bonjosep, ubicat al polígon 5 parcel·la 
108, de referència cadastral 25206A005001080000TD del terme municipal de 
Peramola (Expedient núm. 21/2015). 
 
En data 14 d’octubre de 2015, l’arquitecte municipal, en Manel Cecília Averós, va 
emetre informe desfavorable per a la concessió de la llicència municipal d’obres, 
exposant que la proposta no quedava prou definida per tal de poder ser informada i 
requerint aportar memòria valorada redactada per tècnic competent. 
 



En data 15 d’octubre de 2015, l’Ajuntament li notifica al sol·licitant el requeriment de 
documentació. 
 
Vista la memòria valorada, signada per l’arquitecte Sr. Robert Ribalta Sentoll, amb 
núm. de col·legiat 28.466-1, presentada a l’Ajuntament en data 11 de gener de 2016. 
 
Atès l’informe tècnic, de data 1 de febrer 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 3 de febrer de 2016, 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Josep Canal March llicència d’obres per a Substitució de 
coberta d’una granja, a l’immoble conegut com Granja Bonjosep, ubicat al polígon 5 
parcel·la 108, de referència cadastral 25206A005001080000TD del terme municipal de 
Peramola (Expedient núm. 21/2015), d’acord amb la memòria valorada, signada per 
l’arquitecte Sr. Robert Ribalta Sentoll. 
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats. Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es procedirà a la paralització de 
les obres.  
 



- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 240,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

         12.000,00 € 
                    2% 

              240,00 € 
 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.4.- EXP. 3/2016: SR. JORDI GONZÁLEZ GONZÁLEZ. URBANITZACIÓ CAMP 
DEL FUSTER. BARRI DEL CANER, S/N- PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Jordi González González, de data 1 de febrer de 
2016 (R.E. núm. 18 de data 01/02/2016), per la qual sol·licita autorització per a les 
obres de Tanca perimetral a la parcel·la, i col·locació d’aïllament en façana, a 
l’immoble ubicat a la Urbanització Camp del Fuster, al Barri del Caner, s/n, de 
Peramola (Expedient núm. 3/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 7 de març 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 9 de març de 2016, 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Jordi González González llicència d’obres per a Tanca 
perimetral a la parcel·la, i col·locació d’aïllament en façana, a l’immoble ubicat a la 
Urbanització Camp del Fuster, al Barri del Caner, s/n, de Peramola (Expedient núm. 
3/2016), segons instància i pressupost presentats.  
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 



- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- La tanca perimetral a col·locar es regirà pel que determina l’article 207 del POUM de 
Peramola. 
 
“Article 207. Tanques 
S’ajustaran als següents criteris: 
1. Tanques de separació amb espais públics. 
a) L’alçada de les tanques amb front a espais públics haurà d’ajustar-se, en tota la 
seva longitud, a les alineacions del carrer a la seva rasant. 
b) Malgrat això, en determinats casos s’admetrà recular-la parcialment, amb la finalitat 
de què es produeixi una millor adaptació entre les edificacions principals, auxiliars i 
l’alineació a carrer. En aquests casos, l’espai entre la tanca i l’espai públic s’haurà 
d’enjardinar, urbanitzar i mantenir a càrrec de la propietat del sòl. 
c) És obligatòria la creació de tanques entre espais públics i espais lliures d’edificació 
de la parcel·la de caràcter privat. Excepcionalment s’admetrà la supressió de la tanca 
quan les condicions d’enjardinament i urbanització de l’espai lliure d’edificació 
s’integrin en l’espai urbà al que complementin. La manca de manteniment o l’abandó 
d’aquest espai facultarà a l’administració per executar el tancament de l’espai lliure 
amb càrrec al propietari. 
d) Aquestes tanques tindran de promig, si la rasant de l’alineació és en pendent, una 
alçada màxima de 2,00 m dels quals només 0,60 m podran ser massissos i la resta 
calats o amb materials vegetals. 
2. Tanques de separació entre propietats privades a nivell de terreny. 
a) En les tipologies d’edificació aïllada aquestes tanques compliran les mateixes 
condicions definides per a les tanques de separació amb els espais públics. 
b) En la tipologia d’edificació entre mitgeres aquestes tanques tindran una alçada 
màxima de 2,00 m, dels quals 1,20 m podran ser opacs i la resta calats o amb 
materials vegetals.” 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats. Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna compliment a aquesta 



condició particular, i cas que no es compleixi es procedirà a la paralització de 
les obres.  
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 36,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

     1.800,00 € 
              2% 
          36,00 € 

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.5.- EXP. 4/2016: SRA. FINA BACH MONRABÀ. POLÍGON 502 PARCEL·LA 40. 
CAL XAPERON – T.M. PERAMOLA. 
 
Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 4/2016, incoat  per la sol·licitud de la Sra. 
Fina Bach Monrabà, de data 1 de febrer de 2016 (R.E. núm. 19 de data 01/02/2016), 
per la qual sol·licita autorització per a les obres de Construcció de mòdul de fusta tipus 
“bungalow”, al polígon 502 parcel·la 40, de referència cadastral 
25206A502000400001TU, conegut com Cal Xaperon d’aquest municipi.  
 
Vist que l’arquitecte municipal, Sr. Josep Bergadà Pujades, per informe de data 7 de 
març de 2016, informa desfavorablement l’atorgament de la llicència municipal 
d’obres, donat que no existeix compatibilitat urbanística entre les obres a realitzar i els 
paràmetres urbanístics de la zona. 
 
Atès l’informe jurídic de la secretària interventora, de data 9 de març de 2016, que 
informa desfavorablement la sol·licitud presentada. 
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud de llicència d'obres presentada per la Sra. Fina Bach 
Monrabà per a Construcció de mòdul de fusta tipus “bungalow”, al polígon 502 
parcel·la 40, de referència cadastral 25206A502000400001TU, conegut com Cal 
Xaperon d’aquest municipi, expedient 4/2016, donat que no existeix compatibilitat 
urbanística entre les obres a realitzar i els paràmetres urbanístics de la zona.  



 
Segon.-  Notificar aquest acord a la interessat informant que contra aquest, que posa 
fi a la via a la via administrativa, procedeix interposar els recursos següents: 
 

- RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ, en el termini d'un mes a comptar des 
del dia següent de la seva notificació, davant l'òrgan administratiu que ha dictat 
l'acte, la resolució del qual ha de ser dictada i notificada en el termini d'un mes a 
comptar de la presentació del recurs, entenent-se aquest desestimat si es 
produeix el silenci administratiu. 
Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició podreu 
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de sis mesos davant el 
Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida. 
- També podeu interposar directament RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació, si no 
interposeu recurs de reposició. 
- QUALSEVOL ALTRE que considereu oportú i sigui procedent de conformitat 
amb la legislació vigent. 

 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.6.- EXP. 5/2016: SR. MARC SOLER VILES / SRA. ANNA ESTEVE TRAVESSET. 
CL BAIXADA DEL MOLÍ, 10 - PERAMOLA. 
 
Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 5/2016, incoat en data 2 de febrer de 
2016 pel Sr. Marc Soler Viles i per la Sra. Anna Esteve Travesset, en nom propi (R.E. 
núm. 20), per a la “Construcció d’habitatge unifamiliar en testera”, a l’immoble ubicat a 
la Baixada del Molí, 10, del nucli de Peramola, de referència cadastral 
6777305CG4457N0001GK del municipi de Peramola. 
 
Atès l’informe tècnic de data 21 de març de 2016, subscrit per l’Arquitecte Sr. Josep 
Bergadà Pujades que informa favorablement la sol·licitud presentada. 
 
Atès l’informe jurídic de la secretària interventora de data 23 de març de 2016. 
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Atorgar al Sr. Marc Soler Viles i a la Sra. Anna Esteve Travesset llicència 
d’obres per a la “Construcció d’habitatge unifamiliar en testera”, a l’immoble ubicat a la 
Baixada del Molí, 10, del nucli de Peramola, de referència cadastral 
6777305CG4457N0001GK del municipi de Peramola (Exp. 5/2016), d’acord amb el 
projecte bàsic i d’execució signat per l’Arquitecta Sra. Berta Sarri Badia, de data 
novembre de 2015, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el número 
2015501197, de data 19 de gener 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: 
 
- Abans d’iniciar les obres caldrà aportar l’aprovació del Pla de Seguretat per 
part del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats. Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es procedirà a la paralització de 
les obres.  
 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers, i per garantir la mobilitat dels ciutadans. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d'un any i tres per acabar-les.  
 
Quart.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 1.951,00 €.  
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

       97.550,00 € 
                   2% 
          1.951,00 €

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte als titulars de la llicència així com a tots els 
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els 
apartats anteriors. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 



 
 
6.7.- EXP. 9/2016: SR. XAVIER SOLDEVILA GARCIA. CL ESGLÉSIA, 3 – 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Xavier Soldevila Garcia, de data 11 de febrer de 
2016 (R.E. núm. 29 de data 11/02/2016), per la qual sol·licita autorització per a les 
obres de Restauració de Façana, a l’immoble ubicat al Carrer de l’Església, núm. 3, de 
Peramola (Expedient núm. 9/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 7 de març 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 9 de març de 2016, 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Xavier Soldevila Garcia llicència d’obres per a Restauració 
de Façana, a l’immoble ubicat al Carrer de l’Església, núm. 3, de Peramola (Expedient 
núm. 9/2016), segons instància i pressupost presentats.  
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres sol·licitades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
- La llicència caducarà sense necessitat de cap comunicació per part de l'Ajuntament 
si s'ultrapassen els terminis assenyalats a les condicions particulars de la Llicència. 
Pel que fa a les pròrrogues o peticions de nova llicència, es tindrà en compte el que es 
disposa a l'article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Tercer.- FIXAR les següents condicions particulars  de la llicència: 
 
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el 
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en 
contenidors adients i es traslladaran periòdicament a un abocador i/o gestor de 
residus autoritzats. Un cop començades les obres l’arquitecte municipal es 
personarà en les mateixes per comprovar que es dóna compliment a aquesta 
condició particular, i cas que no es compleixi es procedirà a la paralització de 
les obres.  



 
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a 
tercers. 
 
- El termini per iniciar les obres serà d’un any i de tres per acabar-les. 
 
Quart.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 40,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

       2.000,00 € 
              2% 
          40,00 € 

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.8.- EXP. 10/2016: SR. REMIGIO VILA TUGUES. DS PERAMOLA 44. MASIA 
TORRENT – T.M. PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Remigio Vila Tugues, de data 11 de febrer de 
2016 (R.E. núm. 30 de data 11/02/2016), per la qual sol·licita autorització per a les 
obres de Reparació de coberta de pallera, a l’immoble conegut com Masia Torrent, DS 
Peramola 44, de referència cadastral 25206A502000400001TU, del terme municipal 
de Peramola (Expedient núm. 10/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 7 de març 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 9 de març de 2016, 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Remigio Vila Tugues llicència d’obres per a Reparació de 
coberta de pallera, a l’immoble conegut com Masia Torrent, DS Peramola 44, de 
referència cadastral 25206A502000400001TU, del terme municipal de Peramola 
(Expedient núm. 10/2016), segons instància i pressupost presentats.  
 
Segon.- FIXAR les següents condicions generals de la llicència: 
 



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

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

       5.000,00 €
              2% 
          100,00 €

 
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats 
en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.9.- EXP. 16/2016:SRA. MARISA PALLARÈS ESPUNYES. DIVISIÓ HORITZONTAL 
CAL PIQUÉ. CL NOU, 9 – PERAMOLA. 



 
ANTECEDENTS 
 
Mitjançant instància presentada pel Sr. Robert Ruesga Cortiella, en representació de 
la Sra. Marisa Pallarès Espunyes al Registre general de l’Ajuntament (entrada núm. 
58, de data 21 de març de 2016),  es sol·licita la divisió horitzontal de l’immoble 
conegut com “Cal Piqué”, situat al Carrer Nou, 9 d’aquest municipi, de referència 
cadastral 6778925CG5567N0001OH, aportant:  
 

-Projecte de divisió horitzontal que conté la memòria justificativa de l’adequació 
del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a les 
determinacions del planejament aplicable i, en el cas d’habitatges, del 
compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per a segona ocupació. El 
projecte també conté els plànols necessaris, a escala adequada, per deixar 
constància del nombre d’habitatges, establiments o elements, i de llur superfície i 
ús urbanístic. 
- Certificat de visat col·legial. 
- Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consta la descripció de 
la finca o edificació. 
- La proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal. 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 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-): article 187.1.k) en 
relació a la llicències urbanístiques de divisió horitzontal.  

 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 
d’urbanisme, articles 238 i 239 referents  a la llicència urbanística de propietat 
horitzontal. 

 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 d’11.3.2013. 

 Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual s’aproven les condicions mínimes 
d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, publicat al DOGC 
número 6245 de 2.11.2012. 

 Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística: articles 30,31 i 32 referents  a la llicència urbanística 
de propietat horitzontal. 

 
Atès l’informe tècnic, de data 21 de març 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 de divisió horitzontal. 
    
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 23 de març de 2016, 
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada. 



 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Atorgar a la Sra. Marisa Pallarès Espunyes la llicència de divisió horitzontal 
de l’immoble conegut com “Cal Piqué”, situat al Carrer Nou, 9 d’aquest municipi, de 
referència cadastral 6778925CG5567N0001OH, amb la següent distribució: 
 

 

 
 

Segon.- Incorporar a l’acord municipal que atorga la llicència una còpia certificada del 
plànol  que deixi constància del nombre d’habitatges, establiments o elements, i de llur 
superfície i ús urbanístic. 
 
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. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, núm. 5 a 20 de l’any 
2016, que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 23 de 
novembre de 2015 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm.  5/2016, de data 3 de febrer de 2016, de sol·licitud de 
subvenció a la Diputació de Lleida, per la compra de samarretes per a la Volta a 
Peramola 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 6/2016, de data 17 de febrer de 2016, d’aprovació de 
factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 7/2016, de data 17 de febrer de 2016, d’atorgament de 
pròrroga per acabar les obres expedient 17/2009, i de concessió de llicència 
d’ocupació temporal de via pública amb material de construcció. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 8/2016, de data 24 de febrer de 2016, d’inici de 
l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 9/2016, de data 24 de febrer de 2016, d’adhesió al IV Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats del Consell Comarcal de l’Alt Urgell 2016-2019. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 10/2016, de data 24 de febrer de 2016, de declaració 
d’aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 
2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 11/2016, de data 24 de febrer de 2016, d’atorgament de 
llicència d’enderroc, expedient núm. 7/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 12/2016, de data 29 de febrer de 2016, d’aprovació de la 
liquidació del Pressupost any 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 13/2016, de data 2 de març de 2016, d’atorgament de 
llicència d’obres, expedient núm. 2/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 14/2016, de data 8 de març de 2016, d’aprovació del Pla 
pressupostari a mig termini pel període 2017-2019. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 15/2016, de data 17 de març de 2016, d’assabentat 
d’activitat apícola, expedient núm. 8/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 16/2016, de data 21 de març de 2016, d’autorització de 
l’ús del Centre Cívic de Tragó a OLIANA JOVE per Casal de Pasqua 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 17/2016, de data 23 de març de 2016, d’adhesió a la 
tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als 
ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local 
a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp. 2012/01).  

- Decret de l’Alcaldia núm. 18/2016, de data 22 de març de 2016, d’autorització de 
l’ús del Centre Cívic de Tragó a Josep Boix Escolies per dinar. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 19/2016, de data 30 de març de 2016, d’assabentat 
d’activitat Centre de bellesa, expedient núm. 13/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 20/2016, de data 30 de març de 2016, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 4 d’abril de 2016. 

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

líquid € 

34 
 ABONAMENT Serveis 
Administració Electrònica  

 Consorci Administració 
Oberta de Catalunya  

 3676-R   21/01/2016 -155,63

35  Movistar - Mòbil cloradors  
 TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, 
S.A.  

 28-B681-213241   01/02/2016 
7,26

36  Electricitat bombeig Tragó  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0201535   03/02/2016 938,20

37  Electricitat Ajuntament  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0201536   03/02/2016 270,06

38 
 Projector, folis, cinta 
adhesiva, xinxetes…  

 PELLICER 
INFORMÀTICA, S.L.  

192  31/01/2016 101,36

39  Electricitat Centre Cívic  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0208675   04/02/2016 127,40

40  Electricitat bombeig Tragó  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0237855   09/02/2016 60,98



41 
 Electricitat bombeig 
Peramola  

 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0262317   12/02/2016 616,17

42  Electricitat  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0262221   12/02/2016 47,99

43  Electricitat piscines  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0262216   12/02/2016 29,45

44  Afores Nuncarga  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0262219   12/02/2016 304,46

45  Electricitat escola  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0262217   12/02/2016 107,48

46  Enllumenat Nuncarga  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0262220   12/02/2016 189,97

47 
 Electricitat bombeig Can 
Boix  

 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0262318   12/02/2016 203,80

48  Analítiques aigua potable  
 SERVEI ANÀLISIS EL 
PLÀ  

106  29/01/2016 55,66

49  Analítiques aigua potable  
 SERVEI ANÀLISIS EL 
PLÀ  

110  29/01/2016 34,80

50  Analítiques aigua potable  
 SERVEI ANÀLISIS EL 
PLÀ  

141  11/02/2016 73,33

51  Analítiques aigua potable  
 SERVEI ANÀLISIS EL 
PLÀ  

151  11/02/2016 58,82

52 
 Manteniment ascensor 
febrer  

 MARVI ASCENSORES 
S. L.  

9100010806  02/02/2016 80,96

53  Materials neteja i altres  
 TORRESCASANA 
VILARDELL, JOSEFA  

20142015  11/02/2016 602,00

54 
 Manteniment registre 
entrades/sortides web  

 ABSIS INFORMÀTICA, 
S.L.  

100  24/02/2016 181,50

55  Telèfon ajuntament  
 TELEFONICA DE 
ESPAÑA  

 TA5880111268   28/02/2016 114,09

56  Telèfon consultori, adsl  
 TELEFONICA DE 
ESPAÑA  

 TA5880111269   28/02/2016 104,96

57  Fax Ajuntament  
 TELEFONICA DE 
ESPAÑA  

 TA5880118985   28/02/2016 17,40

58  Telèfon escola  
 TELEFONICA DE 
ESPAÑA  

 TA5880111267   28/02/2016 36,86

59 
 Materials reparacions, 
claus i spray marcador  

 MORTÉS RIBERA 
LAURA  

1696  19/02/2016 14,69

60 
 Impressió foto base cartró 
pluma  

 LUPIAÑEZ FONTANET 
SARA  

160009  29/02/2016 47,19

61 
 Servei neteja Ajuntament i 
Escola mes de febrer  

 ÒPTIMA LA SEU, 
S.L.U.  

 A160133   29/02/2016 514,71



62 
 Servei neteja consultoris 
mes de febrer  

 ÒPTIMA LA SEU, 
S.L.U.  

 A160132   29/02/2016 514,71

63 
 Àcid desincrustant aigua 
potable  

 TASHIA, S.L.  160776  26/02/2016 241,72

64 
 Serveis arquitecte mes de 
febrer  

 BERGADÀ PUJADES 
JOSEP  

 1T1604   01/03/2016 484,00

65  Movistar - Mòbil cloradors  
 TELEFÓNICA 
MÓVILES ESPAÑA, 
S.A.  

 28-C681-211095   01/03/2016 7,26

66  Enllumenat Barri del Caner  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0367217   02/03/2016 218,43

67 
 Electricitat Ajuntament i 
consultori  

 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0367216   02/03/2016 267,02

68  Electricitat bombeig Tragó  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0367215   02/03/2016 904,95

69  Carpetes sense solapes  
 PELLICER 
INFORMÀTICA, S.L.  

211  29/02/2016 37,45

70  Electricitat Centre Cívic  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0370756   03/03/2016 131,10

71  Dos terminals mòbils  
 GRUP MOVISCAT 
CATALUNYA, S.L.  

1165031165  04/03/2016 164,35

72 
 Revisió cablejat 
Ajuntament  

 SEMIC SERVEIS 
INFORMÀTICS, S.L.  

 16-000179   29/02/2016 180,77

73 
 Manteniment ascensor 
març  

 MARVI ASCENSORES 
S. L.  

9100020968  01/03/2016 80,96

74  Enllumenat Tragó  
 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M601N0383476   04/03/2016 297,18

75  Quota ACM 2016  

 ASSOCIACIO 
CATALANA DE 
MUNICIPIS I 
COMARQUES  

656  28/02/2016 154,00

76  Serveis gestoria febrer  
 GESTIÓN Y 
FORMACIÓN 
HOSTELERIA SL  

00013  04/03/2016 157,64

77  Cànon control abocaments  
 CONFEDERACION 
HIDROGRAFICA DEL 
EBRO  

201656001578  22/02/2016 1.512,07

78 
 Reparacions elèctriques, 
enllumenat, campanar…  

 VILAGINES SALA 
PERE  

2013671  05/03/2016 463,76

79 
 Servei monitoratge mes de 
febrer  

 MUÑOZ CARBÓ ARAM 1400066  05/03/2016 304,92

80  Arena   RIBALTA I FILLS S.A.  00144  29/02/2016 24,05

81  Moreres  
 AMAZONIK GARDEN 
SCP  

12  10/03/2016 253,00

82  Herbicida  
 INDUSTRIAS 
QUIMICAS KIMINOR, 
S.L.  

400134  15/03/2016 485,10



83  QUOTA 2016   LOCALRET   Q2016/655   29/02/2016 100,00

84 
 Revisió cablejat, antivirus, 
discs durs externs, …  

 SEMIC SERVEIS 
INFORMÀTICS, S.L.  

263  23/03/2016 1.019,39

85  Foto i base cartró pluma  
 LUPIAÑEZ FONTANET 
SARA  

160062  22/03/2016 70,18

86  Còpies  
 REINPE BAIX 
LLOBREGAT, S.L.  

713  16/03/2016 92,55

87 
 Electricitat Ajuntament i 
consultori  

 ENDESA ENERGIA 
S.A.  

 P1M608N0014357   23/03/2016 167,15

88  Telèfon Ajuntament  
 TELEFONICA DE 
ESPAÑA  

 TA5890112648   28/03/2016 96,00

89  Telèfon consultori i adsl  
 TELEFONICA DE 
ESPAÑA  

 TA5890112649   28/03/2016 104,96

90  Fax ajuntament  
 TELEFONICA DE 
ESPAÑA  

 TA5890112650   28/03/2016 17,80

91  Telèfon escola  
 TELEFONICA DE 
ESPAÑA  

 TA5890112647   28/03/2016 43,56

92 
 Vermut mercat i dia 
escaladors  

 MUÑOZ GARCIA 
FRANCISCA  

1200019  25/03/2016 116,00

93 
 Servei de revisió i 
tancament comptable 2015  ABSIS INFORMÀTICA, 

S.L. 

165 

30/03/2016 

561,44

94 
 Àcid desincrustant aigua 
potable  

TASHIA, S.L. 

161110 

18/03/2016 

241,72

95 
 Serveis arquitecte mes de 
març  BERGADÀ PUJADES 

JOSEP 

1T1605 

31/03/2016 

726,00

 Tiquets   CORREUS  
19,50

 TOTAL:  15.046,61

 
 
 
9.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
L’alcaldessa informa al Ple dels assumptes següents: 
 
 - Que haurien de quedar un dia que vagi bé a tots per fer la Comissió per la 

redacció del Reglament del Centre Cívic de Tragó. Debatut entre tots, queden 
que es millor un dilluns o un dimarts al vespre a partir de les 21:30.  

 - Que el Sr. Antoni Mas ha fet entrada al registre de l’Ajuntament d’una sèrie de 



documents, en els quals reclama un camí com a públic, i que estan en tràmit 
pendents de l’informe jurídic, i que un cop estiguin informats passarà per Ple si 
s’exercita o no accions en defensa del suposat camí públic. 

 - Que l’arquitecte municipal ha fet una memòria valorada per arranjar els 
vestidors de la piscina, per si surt alguna subvenció que ens hi puguem acollir 
tenir-la ja preparada.  

 -Que el mossèn diu que vol plegar, però que li va dir que provaria d’arribar fins a 
Sant Miquel. Que se li hauria de fer alguna cosa, i que el dimarts es podria fer 
una reunió per veure que se li pot fer. 

 - Que divendres va pujar la Consellera de Governació i els va dir que de moment 
no sortiria el Pla d’Obres, i també els va informar que properament rebrien algun 
pagament de part del deute que té la Generalitat amb l’Ajuntament. 

 
 

PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA 

 

10.- ADHESIÓ AL CONVENI PER AL SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA ALS 
AJUNTAMENTS I AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT URGELL. 
 
El Ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell de data 25 de febrer de 2016 va aprovar el 
conveni marc per el servei d’assessoria jurídica amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, al 
qual es poden adherir els ajuntaments de la comarca. 
 
Vist el text del Conveni de referència, i tenint en compte el disposat a l’article 150 de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer. Adherir-se al Conveni entre el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament 
de la Seu per al servei d’assessoria jurídica als ajuntaments. 
 
Segon. Trametre aquest acord i el document d’adhesió al Consell Comarcal de l’Alt 
Urgell. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia, i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat aprova la proposta de l’Alcaldia en 
idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i demana si es podria donar l’estat de comptes de les 
caixes. L’alcaldessa li diu que si que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya 
i de la Caixa de Pensions són per un import total de 37.665,31 €. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i en relació a la Festa del Griu pregunta si ja s’ha pagat o 
si es pagarà amb la subvenció. L’Alcaldessa Sr. Orrit li contesta que primer es pagarà i 
després ja es cobrarà la subvenció.   



 
Demana la paraula el Sr. Codina i li pregunta al Sr. Puig que quin paper fa 
l’Ajuntament a l’ADF, ja que el dia que es va fer la reunió de poble hi va haver una 
mica de controvèrsia sobre el tema. El Sr. Puig diu que és una associació de 
propietaris forestals i que els Ajuntaments hi tenen un representant. El Sr. Codina diu 
que se’l va designar a ell com a representant de l’Ajuntament, però que encara no 
l’han convocat mai. El Sr. Puig diu que segurament encara no s’ha fet res des de què 
va ser nomenat. L’Alcaldessa Sra. Orrit li pregunta que on estan ubicades les cisternes 
i de qui són. El Sr. Puig diu que n’hi ha dos que les va comprar l’Ajuntament, els 
primers anys quan l’ADF no funcionava, i que d’aquestes n’hi ha una a Bernadí i l’altra 
a Casa Pont; i que després n’hi ha un altra, de més nova, que la va comprar l’ADF i 
que aquesta la té ell a Nuncarga. L’alcaldessa Sra. Orrit opina que potser seria millor 
que una de les tres cisternes estes ubicada a Peramola o a mig camí entre Tragó i 
Peramola. El Sr. Puig diu que l’únic que s’ha de fer es dir a l’ADF les persones, una o 
dos, que es faran responsables de la cisterna aquí a Peramola, i llavors si podrà 
portar.    
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:55 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 
 
 
 
 
 


