
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 28 DE 
NOVEMBRE DE 2016 
 
 
Identificació de la sessió  
 
Núm.:  8/2016 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  28 de novembre de 2016 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:37 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  

          
Secretària interventora: 
Maria Teresa Solsona Vila 

 
No assisteixen:  
 
Jaume Angrill Esteve, regidor  
 
També hi assisteixen: 
 
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 

2.- REGLAMENT D’USOS I FUNCIONAMENT DELS ESPAIS MUN ICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. 

3.- TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS MUNICIPALS DE  L’AJUNTAMENT DE 
PERAMOLA. 

4.- ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELEC TRÒNICA.  



5.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE RIALB, 
ANUALITAT 2017.   

6.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE 
SUBVENCIÓ. 

7.- MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍST ICA MUNICIPAL DE 
PERAMOLA (Exp. MODIF. POUM/1-2016) – APROVACIÓ DE L ’INFORME 
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 

8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

8.1.- EXP. 15/2015: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS. POLÍG ON 4 PARCEL·LA 77. 
PERAMOLA. 

8.2.- EXP. 31/2015: SR. JORDI ORRIT LÓPEZ: POLÍGON 505 PARCEL·LA 25. 
PERAMOLA. 

8.3.- EXP. 32/2016: SR. JORDI GONZÁLEZ GONZÁLEZ: UR BANITZACIÓ CAMP 
DEL FUSTER, 2. PERAMOLA. 

8.4.- EXP. 37/2016: SR. JOSEP SERRA MUJAL: CL FORN – TRAGÓ 15. CAL 
GAVARRA. 

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

10.- FACTURES I PAGAMENTS. 

11.- INFORMES D’ALCALDIA. 

PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 

12.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL MUNICIPI DE PER AMOLA AL 
CONSELL DE DONES DE L’ALT URGELL. 

13.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A  «DIVERSES 
ACTUACIONS A LES PISCINES MUNICIPALS DE PERAMOLA» . 

14.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A  «ACTUACIONS AL 
CAMÍ DE CORTIUDA» . 

15.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB ELS AJU NTAMENTS DE LA 
COMARCA PER ALS SERVEIS SOCIALS DEL CONTRACTE PROGR AMA 2016-
2019. 

16.- 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’incloguin en l’Ordre del dia els següents punts:  
 
12.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL MUNICIPI DE PERAMOLA AL CONSELL 
DE DONES DE L’ALT URGELL. 
13.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A  «DIVERSES 
ACTUACIONS A LES PISCINES MUNICIPALS DE PERAMOLA». 
14.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A  «ACTUACIONS AL 
CAMÍ DE CORTIUDA». 
15.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB ELS AJUNTAMENTS DE LA 
COMARCA PER ALS SERVEIS SOCIALS DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019. 



 
El Ple per unanimitat dels membres presents (6 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 l’acta, que els va ésser 
distribuïda juntament amb la convocatòria, de la sessió anterior següent: 
 

- Sessió ordinària de data 3 d’octubre de 2016 (núm. 7/2016) 
 
El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents (6 de 7) sense cap esmena ni 
observació. 
 

 

2.- REGLAMENT D’USOS I FUNCIONAMENT DELS ESPAIS MUN ICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA. 

 
És necessari redactar i aprovar el Reglament que ha de regular l’ús i el funcionament 
dels espais municipals de què disposa l’Ajuntament de Peramola 
 
Per part de la Secretària-interventora municipal ha estat formulat el projecte de 
Reglament d’usos i funcionament dels Espais municipals de l’Ajuntament de Peramola.  
 
Hi consta, d’altra banda, l’informe jurídic favorable de la secretària-interventora de la 
corporació. 
 
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix, si més no, l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del 
mateix amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança. 
 
En no tractar-se d’una ordenança fiscal o urbanística, ni del reglament orgànic de la 
corporació, l’Ordenança elaborada per la secretària-interventora abans esmentada pot 
ésser aprovada amb el vot favorable de la majoria simple del Consistori, sense que 
calguin quòrums qualificats. 
 
L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 



caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb 
motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan 
sigui el cas). 
 
Vist el projecte de Reglament obrant a l’expedient, per unanimitat dels membres 
presents (6 de 7) s’acorda: 
 
Primer .-  APROVAR INICIALMENT el Reglament d’usos i funcionament dels Espais 
municipals de l’Ajuntament de Peramola, el text de la qual s’adjunta com a annex als 
presents acords. 
 
Segon .- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’acord d’aprovació inicial i el text del 
Reglament pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC), i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara 
esmentades. 
 
Tercer .- DISPOSAR que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
Un cop aprovat definitivament, el Reglament es publicarà de la forma següent: 
 
a) Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats i el text íntegre de 

l’Ordenança, la qual no entrarà en vigor fins que es produeixi la publicació 
completa del text al BOP de Lleida. 

 
b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment 

esmentada.  
 
Quart .- FACULTAR l’Alcaldessa perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius els acords precedents. 
 

ANNEX 

REGLAMENT   D’USOS   I   FUNCIONAMENT   DELS   ESPA IS   MUNICIPALS 
DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA 
 
I. INTRODUCCIÓ. 
 

L’Ajuntament de Peramola reconeix la importància de l’associacionisme com a element 
dinamitzador del municipi i com a motor de la seva vitalitat. En aquest sentit hi ha la 
voluntat de posar a l’abast del sector associatiu i dels veïns i de les veïnes de Peramola 
els espais municipals per a desenvolupar amb qualitat les seves activitats. 
 
Aquesta normativa té com a finalitat regular l’ús i el funcionament dels espais 
municipals de què disposa l’Ajuntament, que actualment són els següents: 
 



- Centre Cívic de Tragó 
- Sales polivalents de l’Ajuntament. 
- Baixos de l’Ajuntament. 
- Pista poliesportiva (amb ús de vestidors). 
- Escola 
- Escorxador municipal 
 

Per l’ús d’altres espais municipals no contemplats el seu ús i gestió també es regirà per 
aquest Reglament. 
 

Qualsevol entitat, col·lectiu o grup de persones que vulgui fer ús d’algun d’aquests  
espais  haurà  de  complir  tot  allò  que  s’estableix  en aquesta normativa. 
 
Els espais municipals són, per tant, equipaments i eines oberts al moviment associatiu 
del municipi de Peramola, creats  amb l’objectiu de  posar  a l’abast  de  les  entitats,  
les associacions i  col·lectius del poble, eines i espais per al desenvolupament de les 
seves activitats amb qualitat i com a base d’una major cooperació associativa i de 
reforçament de la presència de les entitats en la vida del municipi. 
 

II. GESTIÓ. 
 
Tenint en compte la realitat associativa del nostre municipi, el model de gestió que es 
planteja per aquests espais i recursos està basat en un sistema de responsabilitat 
directa de l’Ajuntament. 

Únicament variaria cap a la corresponsabilitat  en  la  gestió  entre  Ajuntament  i  
Entitat  si  s’efectués  la signatura d’un conveni de col·laboració en el que es recollís 
expressament la cessió d’un local municipal o la gestió compartida del mateix. 
 
III. HORARI DE FUNCIONAMENT DELS ESPAIS. 
 

Centre Cívic: horari de 8 del matí a 12 de la nit, i de 8 del matí a 3 de la 
matinada quan l’endemà sigui festiu. 
 

Sales polivalents de l’Ajuntament: de 8 del matí 12 de la nit  

Pista poliesportiva: de 8 del matí a 11 de la nit 

Baixos de l’Ajuntament : horari de 7 del matí a 10 de la nit. 
 

Hi pot haver excepcions en casos especials amb el corresponent permís de 
l’Ajuntament. 
 

IV. CESSIÓ D’ESPAIS. 
 
Els espais seran per a ús preferent de grups, col·lectius i entitats sense ànim de 
lucre de Peramola (en endavant entitats), prèvia sol·licitud i posterior autorització. 
També podran fer ús d’aquestes instal·lacions els particulars amb residència a 
Peramola que ho sol·licitin i siguin autoritzats. Per a l’ús dels espais municipals per 



qualsevol altre grup, col·lectiu, entitat sense ànim de lucre o particular l’Ajuntament 
valorarà segons l’activitat o proposta si autoritza o no l’ús sol·licitat. 
 

A. Procediment: 
 
Totes les sol·licituds s’hauran de realitzar per escrit a l’Ajuntament o via internet a la 
Seu electrònica de l’Ajuntament i aquest podrà sol·licitar la documentació que consideri 
oportuna. Totes les sol·licituds s’hauran de fer amb una antelació mínima d’una 
setmana i es  tindrà  en  compte  l’ordre  de  la  sol·licitud.  En  el  cas  del Centre Cívic 
de Tragó la sol·licitud s’haurà de fer amb dues setmanes d’antelació. 
 

En funció del tipus d’espai existiran dos tipus de sol·licituds: 
 

a) Les que regularan l’ús continuat dels espais polivalents, que hauran de comptar 
amb el vistiplau de l’Ajuntament el qual serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament.  
 

b) Les que regularan l’ús puntual dels espais municipals que només hauran de 
comptar amb la corresponent autorització de l’Ajuntament. 
 

B. Preu: 
 
El preu d’ús d’aquests espais vindrà regulat per les Ordenances Fiscals vigents 
quant a taxa per a la utilització dels espais municipals.  

C. Règim d’ús: 

a) Les entitats o els particulars tenen la responsabilitat de mantenir les 
instal·lacions en el mateix estat en el que es trobaven abans d’ésser utilitzats o cedits. 
És per això que les entitats o els particulars hauran d’assumir el cost de qualsevol 
desperfecte ocasionat a les sales o al material que hi hagi a l’equipament i també 
s’hauran de responsabilitzar de la neteja dels espais.  
 
Les entitats o els particulars sol·licitants hauran de nomenar un/a responsable del 
control i la seguretat de l’acte, quan li sigui concedit l’ús d’un espai, qui es presentarà 
davant els responsables de l’equipament. 
 

b) Només restaran a la disposició de les entitats o els particulars les sales i/o els 
equipaments sol·licitats, en els horaris sol·licitats i per desenvolupar-hi les activitats per 
les quals l’Ajuntament de Peramola ha atorgat l’autorització d’ús. En aquest sentit, no 
es podran fer servir espais comuns o d’altres espais i/o equipaments sense 
l’autorització de l’Ajuntament. 
 

c) En els diferents espais no està permès: 
- Emmagatzemar objectes o matèries susceptibles de produir qualsevol tipus de 
combustió o explosió. 
- L’accés d’animals, excepte en situacions concretes.  
- Fer activitats sorolloses a partir de les 12 de la nit. 
- Fumar en espais tancats. 
- Usar altres espais del mateix equipament sense tenir-ne autorització. 



 

d) L’entitat o particular haurà de respectar l’aforament de l’espai cedit, el control del 
qual serà responsabilitat del sol·licitant. Depenent del tipus d’acte o activitat que es 
desenvolupi la persona, entitat o empresa sol·licitant haurà de tenir subscrita la 
corresponent assegurança, quan sigui preceptiva, essent en tot cas responsable dels 
danys que pugui ocasionar l’activitat, per la conducta dels assistents a l’acte o activitat, 
als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones.  
En cap cas l’Ajuntament no es fa responsable de les activitats que l’entitat o particular 
desenvolupi. L’Ajuntament conservarà en tot cas les seves potestats de tutela i 
inspecció adoptant les decisions que s’escaiguin. L’Ajuntament en cap cas tindrà la 
consideració de promotor ni d’organitzador de l’acte. 
 

e)  L’Ajuntament  de  Peramola  podrà  negar  l’autorització  d’ús  de  locals 
municipals quan les activitats a realitzar puguin causar molèsties evidents a la resta 
de persones usuàries de l’equipament o del veïnat de l’equipament; fins i tot en 
aquells casos en què l’autorització ja s’hagi concedit, però que posteriorment es 
demostri que l’activitat comporta riscos o molèsties no notificades prèviament. El 
mateix ens podrà modificar o anul·lar l’autorització concedida en casos de força major o 
per raons d’interès general sobrevingudes. També podrà negar  l’autorització  a  
associacions,  col·lectius  o  particulars  que  en  usos anteriors no hagin complert 
amb les determinacions d’aquest reglament. D’acord amb el que estableix la legislació 
sobre procediment administratiu vigent, les denegacions d’usos hauran d’anar 
motivades per escrit. 
 
f) La cessió d’una sala comporta la cessió d’un determinat espai per un temps definit  i 
 amb  l’equipament  acordat.  El  muntatge  i  desmuntatge  d’aquest equipament 
serà responsabilitat de l’entitat sol·licitant. 
 

g) Les entitats o els particulars hauran de notificar a l’Ajuntament la detecció de 
qualsevol anomalia en l’equipament, per tal que l’Ajuntament pugui corregir-la el 
més aviat possible i garantir així la qualitat del servei. 
 

h) Les entitats o els particulars assumiran la responsabilitat de tot dany que la seva 
activitat pugui ocasionar al personal o als bens mobles, immobles i instal·lacions de 
l’equipament. En aquest sentit, l’Ajuntament de Peramola quedarà exempt de qualsevol 
responsabilitat respecte de l’activitat desenvolupada i de tot allò que d’aquesta se’n 
derivi, així com del mobiliari, utillatge i altre material que les entitats o els particulars 
tinguin dipositat en l’espai. 
 

i) La no utilització continuada de l’espai sol·licitat en els horaris establerts sense causa 
justificada podrà comportar la pèrdua de la cessió. 
 

j) En el cas que l’activitat estigui sotmesa a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, o normativa que la 
modifiqui, haurà de sol·licitar la llicència corresponent a l’organisme corresponent. 
 
k) Els casos no previstos en aquesta normativa seran estudiats de manera particular 
per l’Ajuntament de Peramola. 
 

 



V. NETEJA DELS ESPAIS. 
 

En el cas d’entitats amb les quals l’Ajuntament tingui signat un conveni de cessió d’ús 
la neteja normal dels espais anirà a càrrec de l’Ajuntament, sempre que en dit conveni 
no es pacti el contrari. En el cas  que  es  realitzin  activitats  que  comportin  una  
neteja  complementària, aquesta anirà a càrrec de l’entitat usuària, que se’n farà 
responsable en tot moment. 
 
En el cas d’entitats, associacions o particulars que facin ús esporàdicament d’algun 
espai i equipament municipal la neteja recaurà en aquests quedant-ne exempt 
l’Ajuntament. En el cas que la neteja no es dugui a terme aquest serà motiu per no 
tornar la fiança dipositada, imposar una sanció o per no tornar a cedir espais i 
equipaments en un futur. El local haurà de tornar en condicions per al seu ús a les 12  
del migdia del dia següent, si no s’ha acordat cap altre horari. 
 

En el cas de les Sales polivalents de l’Ajuntament la neteja de la zona d’entrada i els 
lavabos anirà a càrrec de l’Ajuntament. 
 

 
VI. CONSERVACIÓ DE L’ESTRUCTURA I LA INFRASTRUCTURA . 
 

La conservació del bon estat dels espais és responsabilitat de totes les persones i 
entitats usuàries de l’equipament. En el moment que es detecti alguna conducta que 
vagi en detriment de la conservació dels espais, aquest fet podrà comportar una 
sanció d’acord amb el que s’assenyala en el punt VIII d’aquesta normativa. 
 
En el moment que es produeixin desperfectes per negligència dels usuaris o usuàries 
caldrà abonar el cost d’aquests, podent ser o no, al mateix temps, sancionades 
econòmicament la persona o les persones que els ha ocasionat o l’entitat 
organitzadora de l’activitat. 
 

 

VII. CUSTÒDIA I RESPONSABILITAT DE LES CLAUS 
 

Un cop una entitat o particular tingui accés a algun dels espais municipals 
regulats en aquesta normativa l’Ajuntament li facilitarà unes claus per poder-lo 
utilitzar.  
 
En el cas que sigui una entitat que faci un ús regular i periòdic de l’espai i hagi 
subscrit, amb l’Ajuntament de Peramola, un conveni de col·laboració en el que s’hi 
estableixi l’ús de l’espai l’Ajuntament posarà a disposició de l’entitat un joc de claus de 
l’espai. 
 
Si per qualsevol motiu es produeix una pèrdua de les claus facilitades, el cost econòmic 
de realitzar-ne un altre joc anirà a càrrec de l’entitat o particular. 
 
Una vegada acabat el conveni o l’ús de l’espai o equipament caldrà retornar, si és  el 
 cas,  a  l’Ajuntament  la  clau  entregada  per  el  desenvolupament  de l’activitat. 
 



El responsable de la custòdia de la clau, ha de vetllar, perquè no es perdi i no se’n faci 
còpia. En cas contrari el consistori municipal podrà canviar el pany d’accés a l’espai 
per tal que se’n faci un ús controlat. 
 
L’incompliment de qualsevol dels punts anteriors sobre la custodia de les claus, 
podrà comportar una sanció d’acord amb el que s’assenyala en el punt VIII d’aquesta 
normativa. 
 

 

VIII. SANCIONS 
 
Qualsevol  entitat  o  persona  que  no  respecti  el  compliment  d’aquesta normativa 
i, en funció de la gravetat, podrà ser sancionada de la forma següent: 
 
- Amb una sanció econòmica de fins a 150€. 
- Amb la retirada, parcial o total, del permís d’utilització de l’espai 
- Qualsevol entitat o persona que no faci un bon ús dels espais cedits se la podrà 
sancionar econòmicament fins a 150€, a més d’afrontar la totalitat de les despeses 
produïdes pels desperfectes ocasionats. 
- Qualsevol entitat o persona que no realitzi la neteja en els extrems previstos en 
aquest Reglament se la podrà sancionar fins a 150€ i el posterior no atorgament de 
cessió de cap espai. 
 

 

3.- TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DELS ESPAIS MUNICIPALS DE  L’AJUNTAMENT 
DE PERAMOLA. 

 
Atès que el procediment d’aprovació d’una ordenança fiscal s’ha d’ajustar al que 
disposa l’article 178 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, en relació amb l’article 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, referent al 
procediment a seguir en l’aprovació de les Ordenances, així com amb els articles 15 i 
17 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, relatius a la imposició, supressió i ordenació 
de tributs per les Corporacions Locals. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització 
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o 
activitat que es prestarà. 
 
L’aprovació de les ordenances locals és una competència atribuïda al Ple de la 
Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 22.4 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances fiscals n’exigeix, si més no, l’aprovació 
provisional, la submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del 
mateix amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança fiscal. 



 
Per tot l’exposat, per unanimitat dels membres presents (6 de 7), s’ACORDA: 
 
Primer.-  IMPOSAR la Taxa per a la utilització dels espais municipals de l’Ajuntament 
de Peramola i APROVAR PROVISIONALMENT l’Ordenança Fiscal núm. 11 reguladora 
de la mateixa, segons l’Annex que s’adjunta als presents acords. 
  
Segon .- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present expedient, així com el text 
complet de l’Ordenança fiscal núm. 11 durant el termini de trenta dies, mitjançant la 
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província i al tauler 
d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del 
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Tercer .- DISPOSAR que, durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui 
tinguin un interès directe o resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats. 
 
Un cop aprovada definitivament, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província l’acord 
d’aprovació definitiva i el text íntegre de l’Ordenança Fiscal núm. 11 , sense que la 
imposició de l’Ordenança entri en vigor fins que s’hagi efectuat aquesta publicació. 
 
Quart .- INSTAR de l’Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords. 
 
 

ANNEX 
Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la Taxa per a la utilització dels espais 
municipals de l’Ajuntament de Peramola 

 
Article 1r.- Concepte i fet imposable 

 
1. De conformitat amb el que preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41 a), 
ambdós del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març  (TRHL), aquest Municipi estableix 
la taxa per a la utilització dels espais municipals, que  s'especifica en  les  tarifes 
corresponents  i  que es regiran per  aquesta Ordenança. 

 
2. El fet imposable d'aquesta taxa està constituït per la utilització privativa de les 
instal·lacions a que es referirà aquesta ordenança. 

 
Article 2n.- Obligats al pagament 

 
1. Estan obligats al pagament, en concepte de subjectes passius, les persones 
o entitats a favor de les quals s'atorguin les llicències d'utilització de les instal·lacions 
municipals o que es beneficiïn del seu aprofitament. 

 
2. Seran substituts d'aquesta taxa, els legals representants dels menors, de les 



societats mercantils i civils, de les associacions i fundacions públiques o privades, 
així com les entitats a que es refereix l'art 33 de la llei general tributària. 

 

Article 3r.- Base imposable i Quantia 
 
1. La base imposable d'aquesta taxa està constituïda pel valor de mercat de la utilitat 
derivada de la utilització de les d’instal·lacions municipals a que es refereix aquesta 
ordenança. 

 
2. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, està constituïda per la 
utilització de les instal·lacions municipals segons les tarifes següents: 

 
Centre Cívic de Tragó 20 € Taller o activitat de matí o tarda 

(activitat d’algun esplai, taller de 
ball, ...) 

Centre Cívic de Tragó 40 € Àpats de grup (esmorzar, dinar, 
berenar o sopar) 

Centre Cívic de Tragó 80 € Festes o celebracions 
Sales polivalents de l’Ajuntament 15 € Taller o activitat de matí o tarda 
Pista poliesportiva (amb ús de vestidors) 50 €  
 
Es dipositarà una fiança de 30 € en el cas de llogu er del Centre Cívic per àpats de 
grup (esmorzar, dinar, berenar o sopar). 
 
Es dipositarà una fiança de 160 € en el cas de llog uer del Centre Cívic per festes o 
celebracions. 
 
En els casos d ’ entitats sense ànim de lucre de Peramola, podran utilitzar aquestes 
instal·lacions gratuïtament, tot i que la neteja recaurà en aquests quedant-ne exempt 
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 5 del Reglament d’usos i funcionament dels espais 
municipals de l’Ajuntament de Peramola. 

 
Article 4t.- Obligació de pagament, gestió i règim d'ingrés 
 
1.  L'obligació  de  pagament  de  la  taxa  neix  en  el  moment  de  sol·licitar  la 
llicència d'utilització de les instal·lacions municipals. 
 
2. El pagament de la taxa es realitzarà per ingrés directe a la Tresoreria municipal o 
allà on estableixi l'Ajuntament, però sempre abans de retirar la llicència d'utilització 
corresponent. 

 
Article 5è.- Exempcions i bonificacions 
 
Les entitats o els particulars que sol·licitin l'ús dels espais municipals per a finalitats 
d'interès social o cultural, quan així ho acordi l’Ajuntament de Peramola, podran 
gaudir d'una bonificació d'un 50% o 100%, segons el cas. 

 

 



4.- ORDENANÇA DE TRANSPARÈNCIA I ADMINISTRACIÓ ELEC TRÒNICA.  

 
És necessari redactar i aprovar l’Ordenança de transparència i administració 
electrònica. 
 
Per part de la Secretària-interventora municipal ha estat formulat el projecte 
d’Ordenança de transparència i administració electrònica.  
 
Hi consta, d’altra banda, l’informe jurídic favorable de la secretària-interventora de la 
corporació. 
 
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix, si més no, l’aprovació 
inicial, la submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació definitiva del 
mateix amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança. 
 
En no tractar-se d’una ordenança fiscal o urbanística, ni del reglament orgànic de la 
corporació, l’Ordenança elaborada per la secretària-interventora abans esmentada pot 
ésser aprovada amb el vot favorable de la majoria simple del Consistori, sense que 
calguin quòrums qualificats. 
 
L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb 
caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment amb 
motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient (i d’audiència als interessats quan 
sigui el cas). 
 
Vist el projecte d’Ordenança obrant a l’expedient, per unanimitat dels membres 
presents (6 de 7) s’acorda: 
 
Primer .-  APROVAR INICIALMENT l’Ordenança de transparència i administració 
electrònica, el text de la qual figura a l’expedient. 
 
Segon .- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l’acord d’aprovació inicial i el text de 
l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar 
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC), i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació 
pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
oficials suara esmentades. 
 
Tercer .- DISPOSAR que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment 
durant el termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment es 
considerarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. 
 
Un cop aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà de la forma següent: 



 
c) Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats i el text íntegre de 

l’Ordenança, la qual no entrarà en vigor fins que es produeixi la publicació 
completa del text al BOP de Lleida. 

 
d) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment 

esmentada.  
 
Quart .- FACULTAR l’Alcaldessa perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius els acords precedents. 
 
 
5.- APORTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE PERAMOLA AL CONSOR CI SEGRE 
RIALB, ANUALITAT 2017.   

 
La Junta de Govern del Consorci Segre Rialb, reunida en sessió extraordinària de data 
2 de novembre de 2016, va prendre amb el quòrum vigent requerit per la normativa 
local, el següent acord: 
 
“1. Aprovació de les aportacions dels membres del Con sorci Segre Rialb per 
l’anualitat 2017. 
 
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 2017. 
 
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 
2017: 

- Ajuntament de la Baronia de Rialb: 3.500,00 € 
- Ajuntament de Bassella: 3.500,00 € 
- Ajuntament d’Oliana: 3.500,00 € 
- Ajuntament de Peramola: 3.500,00 € 
- Ajuntament de Ponts: 3.500,00 € 



- Ajuntament de Tiurana: 3.500,00 € 
- Consell Comarcal de la Noguera: 5.000,00 € 
- Consell Comarcal de l’Alt Urgell: 5.000,00 € 
- Diputació de Lleida: 20.000,00 € 

 
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 pels diners que es paga, que ell no hi veu benefici. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per 5 vots a favor  i 1 vot en contra, del Sr. 
Puig, acorda ratificar l’acord esmentat. 
 

 

6.- AMPA DE L’ESCOLA ST. MIQUEL DE PERAMOLA – SOL·L ICITUD DE 
SUBVENCIÓ. 

 
Es dóna lectura de l’escrit presentat per la Sra. Raquel Codina, actuant en nom i 
representació de l’AMPA de l’Escola Sant Miquel de Peramola (R.E. núm.  225 de data 
24 d’octubre de 2016), en relació a la sol·licitud d’un ajut econòmic a l’Ajuntament de 
Peramola per sufragar les despeses d’una activitat lúdica esportiva cultural pels 
alumnes de l’Escola pels alumnes de l’Escola del curs 2016-2017.  
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 300 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6 
de 7) ACORDA: 
 
Primer .- Atorgar un ajut de 300 € a l’AMPA de l’Escola Sant Miquel de Peramola, per 
sufragar les despeses d’una activitat lúdica esportiva cultural pels alumnes de l’Escola 
del curs 2016-2017. 
 
Segon .- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i al 
previst en l’apartat anterior. 
 

 

7.- MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍST ICA MUNICIPAL DE 
PERAMOLA (Exp. MODIF. POUM/1-2016) – APROVACIÓ DE L ’INFORME 
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL SIMPLIFICADA. 
 
Vista proposta de modificació núm. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal -
POUM- de Peramola (Exp. MODIF. POUM/1-2016) 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.  
 
Donat que per acord del Ple de data 25 de juliol de 2016 es va acordar 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. 



 
Donat que en data 4 d’agost de 2016 l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
va comunicar que és un supòsit d’avaluació ambiental estratègica simplificada, i per 
tant, calia aportar el document ambiental estratègic que preveu l’article 29 de la Llei 
21/2013, d’11 de desembre, d’avaluació ambiental, per tal de poder iniciar el 
procediment preceptiu d’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 : 
  
Únic .- Remetre a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental còpia de l’informe 
d’avaluació ambiental simplificada per tal de per tal de poder iniciar el procediment 
preceptiu d’avaluació ambiental. 
  
 

8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

8.1.- EXP. 15/2015: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS. POLÍG ON 4 PARCEL·LA 77. 
PERAMOLA. 
 
Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 15/2015, incoat en data 2 de juliol de 2015 
(R.E. núm. 150), pel Sr. Ramon Muntada Tarrés per tal de dur a terme la 
Reconstrucció d’habitatge unifamiliar, a l’edificació identificada en la fitxa RM-10 del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals de Peramola, ubicada a la parcel·la 77 del polígon 
4, de referència cadastral 25206A0040017780000TH 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 9 de desembre de 2015. 
 
Atès l’informe tècnic, de data 21 de novembre de 2016, subscrit per l’arquitecte al 
Servei de l’Ajuntament de Peramola Sr. Miquel Mingorance Murcia, en relació a la 
normativa urbanística municipal, que informa favorablement l’atorgament de la llicència 
d’obres, condicionat a que s’aporti la següent documentació abans d’iniciar l’obra: 
 
- Projecte d’execució del projecte bàsic presentat signat per tècnics competents i visat 
pel corresponent col·legi professional. 
- Full assumeix de direcció signat per tècnic competent. 
- Full assumeix de direcció d’execució per tècnic competent. 
- Full de Designació de Coordinador de Seguretat i Salut per part del promotor de 
l’obra, designant un tècnic competent com a coordinador. 



 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 23 de novembre de 
2016, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada, amb les 
condicions indicades en l’informe l’arquitecte Sr. Miquel Mingorance Murcia, de data 21 
de novembre de 2016. 
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- CONCEDIR llicència per a la Reconstrucció d’habitatge unifamiliar, a 
l’edificació identificada en la fitxa RM-10 del Cat àleg de Masies i Cases Rurals de 
Peramola, ubicada a la parcel·la 77 del polígon 4, de referència cadastral 
25206A0040017780000TH 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. 15/2015 
promogut pel Sr. Ramon Muntada Tarrés , d’acord amb el projecte bàsic presentat, 
signat pels arquitectes Mercè Bosch Roma i Josep Bergadà Pujades, col·legiats núm. 
30.238/4 i 59.277/3 respectivament pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, de 
data juny de 2015. 
 
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 de l'inici de les obres , donat que  el projecte presentat per a la tramitació de 
la llicència és només un projecte bàsic, caldrà presentar a l’Ajuntament: 
 

� Projecte d’execució del projecte bàsic presentat si gnat per tècnics 
competents i visat pel corresponent col·legi profes sional. 

� Full assumeix de direcció signat per tècnic compete nt. 
� Full assumeix de direcció d’execució per tècnic com petent. 
� Full de Designació de Coordinador de Seguretat i Sa lut per part del 

promotor de l’obra, designant un tècnic competent c om a coordinador. 
 



- 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 .- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons 
ordenança,  l’import dels quals és de 2.037,45 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

        101.872,44 € 
                    2% 
            2.037,45 € 

 
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 dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 

 

8.2.- EXP. 31/2015: SR. JORDI ORRIT LÓPEZ: POLÍGON 505 PARCEL·LA 25. 
PERAMOLA. 

 
Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 31/2015, incoat en data 19 de novembre 
de 2015 (R.E. núm. 238), pel Sr. Jordi Orrit López per tal de dur a terme l’Ampliació de 
l’explotació Granja les Vilacanes de Peramola, a la parcel·la 25 del polígon 505, de 
referència cadastral 25206A505000250000RH 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 11 d’octubre de 2016, amb les 
prescripcions de l’informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, complir les condicions que es derivin i el descrit en l’apartat 
“consideracions” respecte la integració paisatgística, que cal complir en la llicencia 
d’obres municipal. En aquest sentit la valoració de la integració paisatgística de les 
explotacions ramaderes es millorable en els següents aspectes: 
 
Acabats exteriors: 
- Cal donar acabats exteriors correctes 
- Cal basar els colors en la paleta terrosa com a criteri general 
 
Vegetació: 
- Cal dissenyar patrons de plantació similars a les formacions vegetals properes. 
 
Atès l’informe tècnic, de data 7 de novembre de 2016, subscrit per l’arquitecte 
municipal Sr. Josep Bergadà Pujades, en relació a la normativa urbanística municipal, 
que informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres, amb les condicions 
indicades en l’informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de data 11 
d’octubre de 2016. 
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 9 de novembre de 
2016, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada, amb les 
condicions indicades en l’informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme en sessió de 
data 11 d’octubre de 2016. 
 
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer .- CONCEDIR llicència per a “l’Ampliació de l’explotació Granja les 
Vilacanes”, a la parcel·la 25 del polígon 505, de referència cadastr al 
25206A505000250000RH 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. 31/2015 
promogut pel Sr. Jordi Orrit López , 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. 2015/400942 pel mateix col·legi professional, en data 18 de novembre de 2015, 
condicionada al compliment de les condicions establ ertes en l’informe del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alime ntació, i amb les condicions 
paisatgístiques següents: 
Acabats exteriors: 
- Cal donar acabats exteriors correctes 
- Cal basar els colors en la paleta terrosa com a criteri general 
Vegetació: 
- Cal dissenyar patrons de plantació similars a les formacions vegetals properes. 
 
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 ca p cas, 
autorització per a l'exercici d'activitats o obertu ra 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 2.013,28 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

        100.664,14 € 
                    2% 
            2.013,28 € 

 
Sisè .- NOTIFICAR aquest acte al titular de la llicència així com a tots els interessats en 
l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els apartats anteriors. 
 
Setè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa 
consistorial.  



 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula 
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 

 

8.3.- EXP. 32/2016: SR. JORDI GONZÁLEZ GONZÁLEZ: UR BANITZACIÓ CAMP 
DEL FUSTER, 2. PERAMOLA. 

 
Vista la instància presentada pel Sr. Jordi González González , de data 25 de juliol de 
2016 (R.E. núm. 163 de data 25/07/2016), per la qual sol·licita autorització per a les 
obres de Construcció de voreres al voltant de casa i escala, a l’immoble ubicat a la 
Urbanització Camp del Fuster, núm. 2, de Peramola (Expedient núm. 32/2016). 
 
En data 19 de setembre de 2016, s’aporta nova documentació referent a l’ampliació de 
les obres sol·licitades, per tal de construir, a més a més, un paviment de formigó a la 
part posterior de la casa i un porxo semiobert davant la casa. El mateix dia 19 de 
setembre, s’emet informe desfavorable per la concessió de la llicència d’obres, 
considerant que no quedava prou acreditada la superfície a pavimentar i no admetent-
se la construcció del porxo, en no respectar les separacions a límits de parcel·la. 
 
En data 2 de novembre de 2016, s’aporta nova documentació clarificant les superfícies 
a pavimentar i eliminant la proposta de porxo. 
 
Atès l’informe tècnic, de data 7 de novembre 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, considerant suficient la 
documentació aportada en data 2 de novembre de 2016 per tal d’acreditar els 
paràmetres requerits a l’informe tècnic de data 19 de setembre de 2016. Atès que 
l’arquitecte municipal estima que el pressupost per dur a terme l’actuació ascendeix a 
la quantitat de 6.500,00 €.   
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 9 de novembre 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 la 
Construcció de voreres al voltant de casa i escala, a l’immoble ubicat a la Urbanització 
Camp del Fuster, núm. 2, de Peramola (Expedient núm. 32/2016), segons instància de 
data 25 de juliol de 2016 i documentació aportada en data 2 de novembre de 2016.  
 
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la llicència: 
 
- La llicència s'atorga salvat el dret de propietat i sens perjudici de tercers, i no podrà 
ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en que pugui 
incorre el seu titular. 
 



- 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 p rocedirà 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 130,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

       6.500,00 € 
                   2% 
          130,00 € 

 
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 dels membres presents aprova la 
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 

 

8.4.- EXP. 37/2016: SR. JOSEP SERRA MUJAL: CL FORN – TRAGÓ 15. CAL 
GAVARRA. 
 
ANTECEDENTS 
 



Vista la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Josep Serra Mujal, de data 17 
d’octubre de 2016 (R.E. núm. 216 de data 17/10/2016), per la qual sol·licita permís 
d’obres per al Revestiment de façana lateral i pintat de façana principal, a l’immoble 
ubicat al Carrer Forn – Tragó 15, del municipi de Peramola (referència cadastral núm. 
9182803CG5598S0001XU) (Expedient núm. 37/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 17 d’octubre de 2016, subscrit per l’arquitecte municipal 
Sr. Josep Bergadà Pujades, en relació a la normativa urbanística municipal, que 
informa favorablement l’atorgament de la llicència d’obres, amb les condicions 
esmentades en dit informe. En l’esmentat informe, i segons visita a l’immoble objecte 
de l’actuació, es considera que el pressupost per tal de dur a terme dites obres 
ascendeix a la quantitat de 2.500,00 €.    
 
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 19 d’octubre de 2016, 
que informa favorablement les obres sol·licitades, amb les condicions de l’informe de 
l’arquitecte municipal de data 17 d’octubre de 2016. 
 
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. Josep Serra Mujal, de 
data 17 d’octubre de 2016 (R.E. núm. 216 de data 17/10/2016), per la qual sol·licita 
permís d’obres permís d’obres per al Revestiment de façana lateral i pintat de façana 
principal, a l’immoble ubicat al Carrer Forn – Tragó 15, del municipi de Peramola 
(referència cadastral núm. 9182803CG5598S0001XU) (Expedient núm. 37/2016), 
segons instància presentada. 
  
Segon .- FIXAR les següents condicions generals  de la comunicació: 
 



- Aquesta comunicació s'entén acceptada salvat el dret de propietat i sens perjudici de 
tercers, i no podrà ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o 
penal en que pugui incorre el seu titular. 
 
- Només es podran realitzar les obres comunicades, l'execució de les quals s'ajustarà 
estrictament al contingut de la normativa aplicable. 
 
Tercer .- FIXAR les següents condicions particulars  de la comunicació: 
 
- L’actuació a la paret mitgera, haurà d’atendre’s al  que determina l’article 218 de 
les Normes Urbanístiques : 
 
“1. S’entén per mitgera la paret que limita amb les propietats veïnes i que s’eleva des 
dels fonaments a la coberta, encara que la seva continuïtat s’interrompi per celoberts o 
patis de ventilació de caràcter mancomunat. 
2. Quan, a conseqüència de les diferents alçades reguladores, reculades, remuntes, 
construccions al costat de solars no edificats..., puguin sortir mitgeres vistes des del 
carrer, aquestes hauran de ser acabades amb materials i colors de nivell de qualitat 
d’una façana.” 
 
- El pintat de la façana principal, s’atendrà al que determina l’article 127 de les 
Normes Urbanístiques, concretament al seu apartat “ Composició de façana” : 
 
“(...) 
En quant a colors: s’admet la gamma dels terrossos (preferentment ocres, encara que 
tons vermellosos) als materials bàsics que determinen l’homogeneïtat de la façana, i 
d’altres que puguin establir diàleg cromàtic amb els colors dels edificis preexistents. 
Expressament, no s’admeten com a colors de tractament generalitzat: el negre ni les 
tonalitats bàsiques (blau, vermell, groc), excepte en els edificis catalogats que 
presentin una gamma de colors específica originària. Alguns detalls decoratius en 
particular, així com veles i rètols, podran ser de color lliure, mentre mantinguin la 
integració cromàtica en el conjunt de la façana i de l’entorn. 
(...)”  
 
- Es 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 50,00 €.  
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

2.500,00 € 
              2% 

50,00 € 
 



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

 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, núm. 79 a 92 de 
l’any 2016, que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 3 
d’octubre de 2016 i la data d’avui, i que són els següents: 
 

- Decret de l’Alcaldia núm. 79/2016, de data 11 d’octubre de 2016, d’aprovació de 
factura de l’obra “Manteniment de vials aptes vehicles d’extinció d’incendis”. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 80/2016, de data 20 d’octubre de 2016, d’assabentat de 
modificació d’activitat de l’explotació “Cal Pereboix”, exp. 39/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 81/2016, de data 20 d’octubre de 2016, per tal de 
sotmetre a informació pública l’expedient d’obres 40/2016 i per tal de requerir 
l’informe de distàncies ramaderes al Departament competent. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 82/2016, de data 25 d’octubre de 2016, pel qual 
s’autoritza l’ús del Centre Cívic de Tragó, el dia 19/11/2016, per a un sopar. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 83/2016, de data 26 d’octubre de 2016, d’assabentat de 
modificació d’activitat de l’explotació “Cal Nerola”, exp. 38/2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm 84/2016, de data 27 d’octubre de 2016, d’adhesió al Pla 
provincial per a la implantació del procediment electrònic simplificat. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 85/2016, de data 28 d’octubre de 2016, d’aprovació del 
cost efectiu dels serveis que presta l’entitat local de l’exercici 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 86/2016, de data 2 de novembre de 2016, d’aprovació de 
factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 87/2016, de data 9 de novembre de 2016, pel qual 
s’autoritza l’ús del Centre Cívic de Tragó, el dia 3/12/2016, per a un sopar. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 88/2016, de data 14 de novembre de 2016, d’aprovació 
de factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 89/2016, de data 14 de novembre de 2016, de 
modificacions al servei  e-Tram, donant d’alta nous tràmits. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 90/2016, de data 23 de novembre de 2016, de 
convocatòria de Ple Ordinari pel dia 28 de novembre de 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 91/2016, de data 24 de novembre de 2016, de proposta 
de l’expedient  1/2016 de modificació del pressupost general de l’any 2016, 
mitjançant transferència entre partides. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 92/2016, de data 28 de novembre de 2016, d’aprovació 
de l’expedient  1/2016 de modificació del pressupost general de l’any 2016 per mitjà 
de transferència entre partides. 

 



 

10.- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les 
factures següents: 
 
N .R eg . N IF . R aó  social  int eressat T ext D at a Fac. Imp or t  l í quid

000411 B25803438 BASCULAS MOR, S.C.P. Reparació terminal i 05/11/2016 711,24 €            

placa  bàscula

municipal, 

000412 P2500064G AUGEMA - CONSORCI ALT Taxa refugi animals 14/11/2016 336,14 €            

URGELL GESTIÓ MEDI de companyia

AMBIENT

000413 P7500006G CONSELL COMARCAL DE Servei assistència 14/11/2016 4.727,85 €         

L'ALT URGELL secretaria-intervenció 2n trim

000414 B25052952 TASHIA, S.L. Àcid desincrustant i 04/11/2016 694,09 €            

clor aigua potable

000415 B65081820 CERTIO ITV, S.L. Inspecció tècnica 17/11/2016 54,70 €              

furgoneta

000416 41086780V MORTÉS RIBERA LAURA Materials 21/11/2016 68,64 €              

reparacions

CORREUS Tiquets 18,63 €              

TOTAL RELACIÓ: 6.611,29 €          
 

 

11.- INFORMES D’ALCALDIA. 

 
L’alcaldessa informa al Ple dels assumptes següents: 
 

- Que els saldos dels comptes de la Caixa de Catalunya/BBVA i de la Caixa de 
Pensions són per un import total de 86.571,54 €. 
- Que el dia 21 de desembre es farà un Ple extraordinari.  
 
 

PUNTS INCLOSOS PER URGÈNCIA 

 

12.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT DEL MUNICIPI DE PER AMOLA AL 
CONSELL DE DONES DE L’ALT URGELL. 

 
El Ple del Consell Comarcal de 25 de febrer de 2016 va aprovar el IV Pla per la Igualtat 
d’Oportunitats de l’Alt Urgell 2016-2019. L’eix 1 d’aquest Pla, Apoderament de les 
dones, té com a objectius impulsar, assessorar, orientar, acompanyar i recolzar tècnica 
i econòmicament la participació sociopolítica i l’autoorganització de les dones arreu del 
territori, i preveu la implantació del Consell de Dones. 
 
El Consell de Dones de l’Alt Urgell neix del desig d’incorporar el punt de vista de les 
dones en les polítiques comarcals, tenint en compte el pes demogràfic d’aquest 
col·lectiu, i per al desenvolupament de programes a favor de la igualtat i de la 



promoció de les dones, i serveix de marc estable i permanent per a la informació, la 
consulta i la deliberació. 
 
El Ple del Consell Comarcal de 9 de juny de 2016 va aprovar Reglament d’organització 
i funcionament del Consell de dones de l’Alt Urgell  
 
L’article 5, d’aquest Reglament, que descriu la constitució del plenari, requereix el 
nomenament de les vocalies, que recauen de la forma següent: 
 
- Una representació de cada grup polític amb representació al Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell 
- Una representació de cadascun dels 19 municipis de la comarca, designada pel seu 
Ajuntament, que podrà ser un regidor o regidora o altre persona del municipi 
- Una representació de cadascuna de les associacions de dones de l’Alt Urgell 
- Una representació del Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell 
- Una representació del Servei d’Intervenció Especialitzada 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Peramola de data 3 d’octubre de 2016 es va 
nomenar l’Alcaldessa Sra. Gemma Orrit Capdevila com a representant del municipi de 
Peramola al Consell de dones de l’Alt Urgell.  
 
Donat que pel repartiment de tasques entre els regidors, es creu més adient proposar 
la regidora Sra. Anna Bonet Peláez com a representant del municipi de Peramola al 
Consell de dones de l’Alt Urgell. 
 
Per tot l’anterior, l'Alcaldessa proposa al Ple l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.  Nomenar la regidora Sra. Anna Bonet Peláez com a representant del municipi 
de Peramola al Consell de dones de l’Alt Urgell. 
 
Segon.  Trametre aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 

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

 

 

13.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A   «DIVERSES 
ACTUACIONS A LES PISCINES MUNICIPALS DE PERAMOLA» . 
 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l’actuació “Diverses 
actuacions a les piscines municipals de Peramola”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de 
10.563,57 € (IVA inclòs). 
 



Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a 
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

RIBALTA I FILLS, S.A. (R.E. 276 
de data 24/11/2016) 

10.563,57 € (IVA inclòs), d’acord amb el 
següent desglossament:  
- Pressupost net:   8.730,22 € 
- IVA (21 %):          1.833,35 €  

 
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 ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“Diverses actuacions a les piscines municipals de Peramola”, amb un pressupost  de 
deu mil cinc-cents seixanta-tres euros amb cinquanta-set cèntims (10.563,57 €) IVA 
21% inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680 per import de 
10.563,57 € (IVA 21% inclòs). 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 10.563,57 € amb càrrec a la partida número 619/342 
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. 

 

 

14.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A   «ACTUACIONS 
AL CAMÍ DE CORTIUDA» . 

 
Es proposa l'adjudicació  del contracte per a l'execució de l’obra “Actuacions al Camí 
de Cortiuda”. 
 
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de 
9.654,77 € (IVA inclòs). 
 



Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació 
econòmica i tots els elements necessaris per al  desenvolupament normal de les 
obres.  
 
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a 
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica: 
 

Empresa Preu 

RIBALTA I FILLS, S.A. (R.E. 274 
de data 24/11/2016) 

9.654,77 € (IVA inclòs), d’acord amb el 
següent desglossament:  
- Pressupost net: 7.979,15 € 
- IVA (21 %):        1.675,62 €  

 
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 ACORDA:   
 
Primer.-  Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada 
“Actuacions al Camí de Cortiuda”, amb un pressupost  de nou mil sis-cents cinquanta-
quatre euros amb setanta-set cèntims (9.654,77 €) IVA 21% inclòs, a l’empresa 
RIBALTA I FILLS, S.A., amb CIF A-25202680 per import de 9.654,77 € (IVA 21% 
inclòs). 
 
Segon.- Aplicar la despesa de 9.654,77 € amb càrrec a la partida número 619/1532 
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. 
 
 
15.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI AMB ELS AJU NTAMENTS DE LA 
COMARCA PER ALS SERVEIS SOCIALS DEL CONTRACTE PROGR AMA 2016-
2019. 
 
La Llei 12/2007 de serveis socials disposa que correspon als ens locals crear i 
gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la 
cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu també que siguin 
els consells comarcals els encarregats de suplir els municipis de menys de 20.000 
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics 
d’aquests municipis. 
 
D’acord amb aquestes directrius legislatives, el Departament de Treball, Afers Socials i 



Família i el Consell Comarcal de Alt Urgell va signar en data 05/08/2016 el Contracte 
Programa per a la coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials 
i altres programes relatius al benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 
2016-2019, on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un 
dels serveis i programes que inclou el Contracte Programa. 
 
En data 24/10/2010 el Consell Comarcal va signar el Conveni d’encomana de gestió 
dels serveis socials i altres al Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell, i es fa 
la prestació efectiva del servei a través d’aquest. 
 
D’acord amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
 
El Ple sotmesa la proposta de votació per unanimitat dels membres presents acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni amb els ajuntaments de la comarca que defineix el marc 
de cooperació interadministrativa per la gestió i prestació dels serveis socials en 
relació al Contracte programa que el Consell Comarcal de l’Alt Urgell té signat amb el 
Departament de Benestar Social i Família 2016-2019. 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell, per a la seva 
deguda constància i als efectes de procedir a la signatura al Conveni. 

 

 

16.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i comenta que els gronxadors estan fatal, i que al 
terra no hi ha graveta, ni hi ha res, i que, a banda, el jardinet està molt abandonat, i 
que s’haurien de podar els arbres. L’Alcaldessa li diu que té tota la raó. 
 
Reprèn la paraula la Sra. Espluga i pregunta que si allà a la paret de l’Escola si podria 
ficar un suro per clavar-hi coses, amb una mica de teuladeta a sobre. L’Alcaldessa li 
respon que és molt bona idea. 
 
A continuació, la Sra. Espluga opina que s’hauria de passar ànsia dels llums del 
Consultori, ja que els del CAP marxen i no els apaguen, i diu que potser se’ls hi hauria 
de fer saber. 
Demana la paraula el Sr. Puig, i pregunta que què hi ha de l’Ajuntament. L’Alcaldessa 
Sra. Orrit li respon que s’està intentant de contactar amb l’assegurança. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i comenta que la Font de la Palanca està molt bruta. A 
més, diu que també s’hauria de mirar d’arranjar la barana de la Palanca. L’Alcaldessa 
Sra. Orrit i el regidor Sr. Codina li diuen que ells han intentat de parlar amb 
l’Ajuntament d’Oliana sobre aquest tema, però que els d’Oliana no el prioritzen. 
 
A banda, el Sr. Puig recorda que encara està pendent de posar el senyal de Nuncarga 
que ja els hi havia demanat i que li van dir que el posarien. 
 



Demana la paraula la Sr. Bonet i comenta que des de l’Ajuntament es farà un taller de 
cuina sana, un dissabte o un diumenge, que serà gratuït, i que les places seran 
limitades.  
 
   
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:37 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 
 
 
 
 
 


