
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’1 DE 
FEBRER DE 2016 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 2/2016 
Caràcter: Ordinari 
Data: 1 de febrer de 2016 
Hora d’inici: 21:30 hores  
Hora de fi: 22:38 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 
 
INCIDÈNCIES DEL PLE: 
 
La regidora Sra. Imma Ortonobes Alsedà s’incorpora a la sessió a l’acabar el punt 
de l’ordre del dia següent: “4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL 
DE L’ANY 2016.”  
 
 



ORDRE DEL DIA 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
3.- DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, A TRAVÉS DE L’OAGRTL, DE LA 
RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ANY 2016. 
5.- RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES. 
6.- CONTRACTE ARRENDAMENT “EL SARRAT”, POLÍGON 5 PARCEL·LA 122- PERAMOLA. 
7.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA – ANY 2016. 
8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 

8.1.- EXP. 6/2015: SRA. LOURDES MOLLEVÍ SALA. POLÍGON 502 PARCEL·LA 13 - 
PERAMOLA.  
8.2.- EXP. 29/2015: JORDI ORRIT BACH. AVINGUDA ROSER ROCA, 13 - PERAMOLA. 
8.3.- EXP. 33/2015: SR. ANTONI BULLICH TRAVESET. POLÍGON 5 PARCEL·LA 220 - 
PERAMOLA.  
8.4.- EXP. 1/2016: SR. FRANCESC XAVIER VILA MIRAVET. CARRER NOU, 16- 
PERAMOLA.  

9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
10.- FACTURES I PAGAMENTS. 
11.- INFORMES D’ALCALDIA. 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 

Desenvolupament de la sessió i acords 
 
 
La presidència obra la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos en 
l’Ordre del dia. 
 
1.- RATIFICACIÓ CONVOCATÒRIA SESSIÓ ORDINÀRIA. 
 
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el dilluns dia 25 de 
gener de 2016. 
 
L’Alcaldessa Sra. Orrit exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest 
Ple ordinari en data 2 de febrer de 2016. 
     
Tractat aquest punt i d’acord amb el contingut i manifestacions de la Sra. 
Alcaldessa, s’aprecia la convocatòria ordinària del Ple i s’acorda per unanimitat 
dels membres presents (6 de 7) continuar amb el mateix. 
 
2.- 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 23 de novembre de 2015 (núm. 11/2015). 
El Ple les aprova per unanimitat dels membres presents (6 de 7) sense cap 



esmena ni observació. 
3.- DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, A TRAVÉS DE L’OAGRTL, DE 
LA RECAPTACIÓ EN EXECUTIVA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 
 
El  vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les 
facultats de recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de 
Dret Públic. 
 
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva 
importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de 
fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades, 
dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local aplicable. 
 
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, 
a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o 
forma de gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en 
virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 
l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, per unanimitat dels membres presents (6 de 7) 
s'ACORDA: 
 
Primer.-  Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de 
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les 
facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la 
Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té 
atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic que  
s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència 
que s'estableixen en el present acord: 
 

- Recaptació executiva de la Taxa per la prestació del servei de 
subministrament d’aigua. 

 
Segon.- CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ 
 
1) Les facultats de recaptació, en període  executiu, tant de deutes per rebut o per 
liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs 
i/o Preus Públics que s'esmenten en l’apartat primer del present acord, que 
comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la legislació 
aplicable i, si de cas, les següents: 
 
a) Practicar les notificacions  col·lectives en deutes per rebut o cobrament 
col·lectiu i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe. 
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles. 



c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i 
executiva. 
d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les. 
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials. 
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació. 
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes 
les actuacions conduents a aquest fet. 
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, 
de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors. 
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats. 
j) Autoritzar i presidir les subhastes. 
k) Acordar la suspensió del procediment. 
l) Entaular terceries de domini i de millor dret. 
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions 
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics. 
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació 
dictades per un òrgan de la Diputació de Lleida. 
 
Tercer.-OBLIGACIONS DEL MUNICIPI 
 
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta 
obligat a guardar la tramitació legalment establerta de gestió tributària i de 
recaptació en voluntària, entre les quals es poden detallar les següents: 
 

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

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

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

 
Quart.- CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ 
 
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en 
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar 
objecte d'aquest acord de delegació. 
 
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà  a 
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de 
gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació  Provincial en ús de la seva 
potestat  reglamentària  prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim 
Local. 
 



3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de 
Lleida  percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a 
l’ article 6è Epígraf 4 de la vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida 
(BOP núm. 169, de 4 de desembre de 2010) en els termes següents: 
 

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

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

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



 
a)Providència de constrenyiment. 
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i 
totals. 
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb 
el disseny del Departament d'Informàtica de la  Diputació de Lleida. 
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del 
padró, així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província. 
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la 
legislació vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de 
cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de 
liquidacions d’ingrés directe. 
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, 
execucions subsidiàries i altres supòsits. 
 
Cinquè.- ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA 
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en 
vigor a partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació 
al Butlletí Oficial corresponent, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc 
anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en 
contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la 
seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga. 
 
Sisè.- El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes 
que per la seva part es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí conferida. 
 
Setè.- Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present 
acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es 
preveu en l'article 7.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
 
4.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’ANY 2016. 
 
La Llei Orgànica 2/2012 modificada per la Llei Orgànica 4/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera preveu que totes les administracions 
públiques, i també per tant els ajuntaments, aprovin el límit de la despesa no 
financera computable per l’exercici 2016. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els articles 
162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 
500/90 i els articles 11 i següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 



 
L'alcaldessa presenta l'avantprojecte de pressupost per l'any 2016 i la 
documentació annexa necessària, prèviament informat per la secretària 
interventora. 
 
Després de llegir íntegrament l'estat de despeses i ingressos continguts en el 
Projecte de Pressupost presentat, s'inicia un debat sobre el tema i no prenent 
ningú la paraula es procedeix a la votació. 
 
El Ple per unanimitat dels membres presents (6 de 7) ACORDA: 
 
 
Primer.- Aprovar i fixar el Límit de Despesa no Financera, també anomenat 
SOSTRE DE DESPESA, 441.227,67 € per a l’exercici 2016, i donar-ne compte al 
Ministeri d’Hisenda, en compliment del que es disposa per l’article 30 de la 
LOEPSF. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el pressupost per a l’exercici  2016, i les bases 
d'execució que l'acompanyen, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la 
regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per capítols és el 
següent: 
 
 

INGRESSOS 

A) OPERACIONS CORRENTS 376.220,48 € 

Cap 1 Impostos directes 151.859,74 € 

Cap 2 Impostos indirectes 8.788,67 € 

Cap 3 Taxes i altres ingressos 66.563,38 € 

Cap 4 Transferències corrents 148.554,73 € 

Cap 5 Ingressos patrimonials 453,96 € 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 64.092,91 € 

Cap 7 Transferències de capital 64.092,91 € 

  
 TOTAL 440.313,39 € 

 
 

 DESPESES  

A) OPERACIONS CORRENTS 338.004,39 € 

Cap 1 Despeses de personal 106.629,84 € 

Cap 2 Despeses corrents en béns i serveis 200.974,55 € 

Cap 3 Despeses financeres 1.300,00 € 

Cap 4 Transferències corrents 29.100,00 € 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 102.309,00 € 

Cap 6 Inversions reals 102.309,00 € 

  
TOTAL 440.313,39 €  



 
 
Tercer.- Aprovar, simultàniament, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball 
del personal de la corporació, un exemplar dels quals figura com annex de 
l’esmentat pressupost. 
                        
Quart.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de 
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
Cinquè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no 
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que 
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 169 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. 
 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la regidora Sra. Imma Ortonobes 
Alsedà. 
 
 
5.- RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES. 
 
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, en relació 
al règim de dedicacions i retribucions dels membres de la corporació,  
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Establir que la Sra. GEMMA ORRIT CAPDEVILA, alcaldessa de la 
corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial (75%) i unes retribucions 
de 774,92 € bruts mensuals. A partir de l’1 de febrer de 2016 
 
Segon.- El membre de la corporació esmentat serà donat d’alta en el règim 
general de la Seguretat Social i percebrà la seva retribució en catorze pagues, 
dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les dues restants corresponents 
a les mensualitats de juny i desembre. 
 
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia.  
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i pregunta que quantes hores és això. 
L’Alcaldessa Sra. Orrit li respon que unes 30 hores. 
 



Demana la paraula el Sr. Puig i pregunta que quan li tocarà pagar a l’Ajuntament 
de Seguretat Social. L’Alcaldessa Sra. Orrit li respon que uns 3.000 i pico d’euros 
a l’any. 
 
La Sra. Espluga, el Sr. Puig i el Sr. Angrill manifesten que no hi estan d’acord. 
 
El Sr. Angrill demana la paraula i opina que en un municipi com Peramola, amb 
uns 300 habitants, la dedicació ha de ser voluntària. També diu que suposa que 
han canviat les coses d’abans a ara, però que la secretària bàsicament deu ser qui 
fa tota la paperassa. L’Alcaldessa Sra. Orrit li diu que ella discrepa i que ho han 
pogut comprovar en aquests primers mesos que han estat aquí. Demana la 
paraula la secretària Sra. Solsona i diu que a banda dels papers els quals també 
passen tots per l’alcaldessa, hi ha l’atenció directa als ciutadans per part de 
l’alcaldessa,  l’assistència a reunions i actes protocol·laris, entre moltes altres 
coses, les quals tenen llocs en horaris tant diversos, com matins, tardes, nits e 
inclús en festius. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i opina que amb dues hores al dia de dedicació 
n’hi hauria prou. La Sra. Bonet li diu que ells han cregut oportú que l’alcaldessa ha 
d’estar present en totes les reunions que es facin a la comarca, i per això es 
necessita una disponibilitat. Afegeix que fins ara no s’hi havia anat, i que ells 
creuen que s’hi ha d’anar per tals que els vegin, els coneguin i per estar més 
assabentats de les coses, tipus subvencions, convenis, etc. 
 
Acte seguit es procedeix a la votació. El Ple per 4 vots a favor  i 3 vots en contra, 
de la Sra. Espluga, del Sr. Puig i del Sr. Angrill, cosa que suposa la majoria 
absoluta del número legal de membres de la Corporació, aprova la proposta de 
l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada. 
 
 
6.- CONTRACTE ARRENDAMENT “EL SARRAT”, POLÍGON 5 PARCEL·LA 
122- PERAMOLA. 
 
Vist que l’Ajuntament de Peramola té subscrit un contracte d’arrendament d’una 
nau i els patis exteriors annexes a aquesta destinat a la finalitat de Magatzem 
Municipal, amb la Sra. ELISABET ARGERICH i PELLICER i la Sra. MARIA LUISA 
ARGERICH i PELLICER, el qual finalitzava el dia 31/12/2015. 
 
Vista la necessitat de llogar novament la nau i els patis exteriors annexes a 
aquesta per destinar-ho a la finalitat de Magatzem Municipal. 
 
Vist l’esborrany de contracte d’arrendament consensuat entre la Sra. ELISABET 
ARGERICH i PELLICER i la Sra. MARIA LUISA ARGERICH i PELLICER, com a 
part arrendadora i l’Ajuntament de Peramola, com a part arrendatària, de les 
clàusules del qual es desprèn, essencialment, que les citades persones físiques 
arrenden a l’Ajuntament de Peramola una nau i els patis exteriors annexes a 
aquesta, situats a El Sarrat, partida Dalmaus, referència cadastral  



001300700CG55H (urbana) i 25206A00500122 (rústica) d’aquest municipi, per tal 
de què siguin destinats a Magatzem Municipal. 
 
Atès del que es desprèn de l’art. 4.1.p) del RD Legislatiu 3/2011, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, els contractes d’arrendament celebrats per les 
administracions públiques tindran la consideració de contractes privats i, per tant, 
els és aplicable la legislació de dret privat pel que fa als seus efectes i extinció. 
 
Vist allò que disposa l’art. 116.7 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les 
Administracions Públiques, pel que fa a la possibilitat d’adquisició directa de drets. 
 
Vist que, un cop sondejat el mercat immobiliari l’única nau que s’adequa a les 
peculiaritats de la necessitat a satisfer és la nau a dalt esmentada. 
 
Per tot això exposat, el Ple per unanimitat ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament entre la Sra. ELISABET ARGERICH i 
PELLICER i la Sra. MARIA LUISA ARGERICH i PELLICER i l’Ajuntament de 
Peramola, al qual es fa referència en la part expositiva d’aquest acord. 
 
Segon.- La durada del present contracte serà de 5 anys, a contar des del dia 
1/01/2016. 
 
Tercer.- El preu d’arrendament és la quantitat de 125 € mensuals per la nau i els 
patis exteriors annexes a aquesta esmentats. 
 
Quart.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida 1532-20200 del pressupost 
municipal. 
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcaldessa per a signar qualsevol document que sigui 
necessari per fer efectiu aquest acord i per a la signatura de l’esmentat contracte 
d’arrendament. 
 
Sisè.- Notificar aquest acord a la Sra. ELISABET ARGERICH i PELLICER i la Sra. 
MARIA LUISA ARGERICH i PELLICER i a la Secretària Intervenció Municipal per 
al seu coneixement i efectes escaients. 
 
 
7.- SUBVENCIÓ ESPLAI DE PERAMOLA – ANY 2016. 
 
L’Esplai de Peramola sol·licita un ajut econòmic a l’Ajuntament de Peramola, per 
una activitat de colònies l’any 2016 i per comprar material per l’Esplai. 
 
La subvenció sol·licitada a l’Ajuntament és per un import de 1.000 €. 
 
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat, ACORDA: 
 



Primer.- Atorgar un ajut de 1.000 € a l’Esplai de Peramola, per sufragar les 
despeses derivades de la realització d’una activitat de colònies l’any 2016 i les 
despeses de material per l’Esplai. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Esplai de Peramola als efectes del seu 
coneixement i als previstos en l’apartat anterior. 
 
 
8.-LLICÈNCIES D’OBRES. 
8.1.- EXP. 6/2015: SRA. LOURDES MOLLEVÍ SALA. POLÍGON 502 
PARCEL·LA 13 - PERAMOLA.  
 
Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 6/2015, incoat  per la sol·licitud de la 
Sra. Lourdes Molleví Sala, de data 17 de març de 2015 (R.E. núm. 73 de data 17 
de març de 2015), per la qual sol·licita autorització per a les obres de Moviment de 
terres amb reblert, al polígon 502 parcel·la 13, de referència cadastral 
25206A502000130000RT, d’aquest municipi.  
 
Vist que l’arquitecte municipal, Sr. Josep Bergadà Pujades, per informe de data 11 
de gener de 2016, informa desfavorablement l’atorgament de la llicència 
municipal d’obres, donat que no existeix compatibilitat urbanística entre l’actuació 
realitzada i els paràmetres urbanístics de la zona. 
 
Atès l’informe jurídic de la secretària interventora, de data 13 de gener 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. Lourdes 
Molleví Sala per a Moviment de terres amb reblert, al polígon 502 parcel·la 13, de 
referència cadastral 25206A502000130000RT, d’aquest municipi, expedient 
6/2015, donat que no existeix compatibilitat urbanística entre l’actuació realitzada 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. 
 
 
8.2.- EXP. 29/2015: JORDI ORRIT BACH. AVINGUDA ROSER ROCA, 13 - 
PERAMOLA. 
 
Vista la instància presentada pel Sr. Jordi Orrit Bach, de data 18 de novembre de 
2015 (R.E. núm. 236 de data 18 de novembre de 2015), per la qual sol·licita 
autorització per a les obres de Col·locació de tanca perimetral, a la finca ubicada 
al Carrer Roser Roca, polígon 5 parcel·la 195, de referència cadastral 
25206A005001950000TQ (Expedient núm. 29/2015). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 21 de gener 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 municipal 
d’obres, amb les condicions establertes en l’esmentat informe, i que són: 
 
“Segons s’indica a les fitxes normatives dels polígons d’actuació urbanística del POUM, i 
concretament al PAU-2, on s’ubica l’actuació objecte del present informe, els edificis i 
instal·lacions existents dins el polígon, es regiran per les consideracions generals 
establertes en l’article 58 de les Normes Urbanístiques del POUM. S’indica en l’esmentat 
article, que fins a la redacció de l’instrument d’execució, els edificis i instal·lacions dins un 
polígon d’actuació, es regiran per les normes sobre edificis en fora d’ordenació (articles 54 
i 55) excepte si la fitxa normativa del sector estableix el contrari. 
 
L’actuació objecte del present informe es considera autoritzable per a la bona conservació 
de l’edificació existent, donat que es tracta de col·locar una tanca per evitar la 
comunicació directa amb la parcel·la veïna. En cap cas es tracta d’una obra de 
consolidació, sinó més bé una actuació per tal de preservar la privacitat i seguretat de la 
finca. 
 
Les dimensions i morfologia de la tanca s’adequaran al que s’indica a l’article 207 del 
POUM, amb unes dimensions màximes de 2 metres d’alçada, essent permès com a 
màxim els primers 60cm amb tanca massissa i la resta calada o amb elements vegetals. 
 
La tanca tindrà unes dimensions aproximades de 30 metres de llargada. 
 
Donat que l’actuació s’ubica en un polígon d’actuació urbanística, aquesta s’haurà de 
desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, sense que, en cap cas, 
els afectats tinguin dret a percebre indemnització.”  
 



Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 23 de gener de 
2016, que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada amb les 
condicions establerts en l’informe de l’arquitecte Sr. Josep Bergadà Pujades, de 
data 21 de desembre de 2015, abans esmentat. 
  
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ATORGAR al Sr. Jordi Orrit Bach llicència d’obres per a la Col·locació de 
tanca perimetral, a la finca  ubicada al Carrer Roser Roca, polígon 5 parcel·la 195, 
de referència cadastral 25206A005001950000TQ (Expedient núm. 29/2015), 
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: 
 
- Les dimensions i morfologia de la tanca s’adequaran al que s’indica a l’article 207 
del POUM, amb unes dimensions màximes de 2 metres d’alçada, essent permès 
com a màxim els primers 60cm amb tanca massissa i la resta calada o amb 
elements vegetals. La tanca tindrà unes dimensions aproximades de 30 metres de 
llargada. 
 
- Donat que l’actuació s’ubica en un polígon d’actuació urbanística, aquesta 
s’haurà de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, 
sense que, en cap cas, els afectats tinguin dret a percebre indemnització. 
 
- 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 20,00 €. D’acord amb l’apartat 2 de l’article 3r 
de l’ordenança abans esmentada: “2. La quota de l’Impost és la resultant d’aplicar 
a la base imposable el tipus de gravamen. En cap cas la quota tributària a pagar 
serà inferior a 20 €.” 
 

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

        500,00 € 
              2% 
          10,00 € 
          20,00 € 

 
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. 
 
 
8.3.- EXP. 33/2015: SR. ANTONI BULLICH TRAVESET. POLÍGON 5 
PARCEL·LA 220 - PERAMOLA.  
 
Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 33/2015, incoat  per la sol·licitud del 
Sr. Antoni Bullich Traveset, de data 30 de novembre de 2015 (R.E. núm. 243 de 
data 30 de novembre de 2015), per la qual sol·licita autorització per a les obres de 
Reforma de cobert per construir un habitatge, al polígon 5 parcel·la 220, de 
referència cadastral 25206A005002200000TW, d’aquest municipi.  
 
Vist que l’arquitecte municipal, Sr. Josep Bergadà Pujades, per informe de data 4 
de gener de 2016, informa desfavorablement l’atorgament de la llicència municipal 
d’obres, donat que no existeix compatibilitat urbanística entre la construcció d’un 
habitatge i els paràmetres urbanístics de la zona. 
 
Atès l’informe jurídic de la secretària interventora, de data 13 de gener 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 pel Sr. Antoni 
Bullich Traveset per a Reforma de cobert per construir un habitatge, al polígon 5 
parcel·la 220, de referència cadastral 25206A005002200000TW, d’aquest 
municipi, expedient 33/2015, donat que no existeix compatibilitat urbanística entre 
la construcció d’un habitatge 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. 
 
 
8.4.- EXP. 1/2016: SR. FRANCESC XAVIER VILA MIRAVET. CARRER NOU, 16- 
PERAMOLA.  
 
Vista la instància presentada pel Sr. Francesc Xavier Vila Miravet, de data 4 de 
gener de 2016 (R.E. núm. 1 de data 4 de gener de 2016), per la qual sol·licita 
autorització per a les obres de Acabats interiors en cuina i bany, a l’immoble ubicat 
al Carrer Nou, núm. 16, de referència cadastral 67789A9CG5567N0001TH 
(Expedient núm. 1/2016). 
 
Atès l’informe tècnic, de data 18 de gener 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 20 de gener 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. Francesc Xavier Vila Miravet llicència d’obres per a 
Acabats interiors en cuina i bany, a l’immoble ubicat al Carrer Nou, núm. 16, de 
referència cadastral 67789A9CG5567N0001TH (Expedient núm. 1/2016), 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 200,00 €. 
 

Base imposable 
Tipus de gravamen 
Quota de l’impost 

   10.000,00 € 
              2% 
        200,00 € 

 



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. 
 
 
9.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.  
 
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia, núm. 76 a 86 de 
l’any 2015, i núm. 1 a 4 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.  76/2015, de data 24 de novembre de 2015, d’assabentat 
d’activitat d’habitatge d’ús turístic, expedient 32/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 77/2015, de data 24 de novembre de 2015, en relació a la 
recuperació de part la paga extraordinària de desembre de 2012. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 78/2015, de data 9 de desembre de 2015, de proposta 
d’aprovació de l’expedient núm. 2/2015 de modificació del pressupost general de la 
Corporació de l’any 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 79/2015, de data 16 de desembre de 2015, de 
requeriment d’esmena, expedient 17/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 80/2015, de data 16 de desembre de 2015, d’aprovació 
de l’expedient núm. 2/2015 de modificació del pressupost general de la Corporació 
de l’any 2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 81/2015, de data 18 de desembre de 2015, d’aprovació 
de factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 82/2015, de data 20 de desembre de 2015, d’aprovació 
definitiva de  la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’IBI. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 83/2015, de data 23 de desembre de 2015, d’informació 
pública expedient 31/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 84/2015, de data 23 de desembre de 2015, d’informació 
pública expedient 30/2015. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 85/2015, de data 31 de desembre de 2015, d’aprovació 
de factures. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 86/2015, de data 31 de desembre de 2015, d’elaboració 
del pressupost de l’ens local per a l’exercici 2016. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 1/2016, de data 7 de gener de 2016, d’adjudicació de 
contracte menor per al servei de monitoratge del menjador de l’Escola Sant Miquel 
de Peramola. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 2/2016, de data 13 de gener de 2016, per tal de sotmetre 
el pressupost general a informe d’intervenció i trametre’l posteriorment al Ple. 

- Decret de l’Alcaldia núm. 3/2016, de data 25 de gener de 2016, de convocatòria de 
Ple extraordinari pel dia 28 de gener de 2016. 



- Decret de l’Alcaldia núm. 4/2016, de data 27 de gener de 2016, de convocatòria de 
Ple ordinari pel dia 1 de febrer de 2016. 

 
 
10.- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Examinats s’aproven, per unanimitat, els pagaments i les factures següents: 
 

N . R eg . T ext  A ssent ament R aó  social int eressat N úm. Fac. D at a Fac. Imp ort  l í quid

1
 Materials i treballs reparacions 
bombes d'aigua Peramola i Tragó 

 COLL I TOMÀS, ANTONI 1563 10/12/2015         549,90 € 

2
 Publicació edicte modificació 
ordenança 

 ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI 
OFICIAL I DE PUBLICACIONS 

1514496 30/12/2015         210,00 € 

3  Arena i ciment  RIBALTA I FILLS, S.A. 01675 31/12/2015         165,93 € 

4  Dinars eleccions, jubilats i Nadal  GUÀRDIA VIGATÀ, NÚRIA 4847 03/01/2016      1.709,40 € 

5  Dinars Joan Bullich, jul-agost-set-oct  GUÀRDIA VIGATÀ, NÚRIA 4848 03/01/2016         858,00 € 

6  Serveis gestoria desembre 
 GESTION Y FORMACION HOSTELERIA, 
S.L. 

4 07/01/2016           91,38 € 

7  Mòbil dades cloradors  TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 240277 01/01/2016              7,26 € 

8  Enllumenat públic Tragó  ENDESA ENERGÍA, S.A. 57687 13/01/2016         354,20 € 

9  Enllumenat públic Barri del Roser  ENDESA ENERGÍA, S.A. 57688 13/01/2016         321,16 € 

10  Enllumenat públic Barri del Caner  ENDESA ENERGÍA, S.A. 57689 13/01/2016         255,93 € 

11  Bombeig Tragó  ENDESA ENERGÍA, S.A. 33050 12/01/2016      1.104,94 € 

12  Electricitat Ajuntament  ENDESA ENERGÍA, S.A. 0642 12/01/2016         309,00 € 

13  Certificat Mª Teresa Solsona 
CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA 
DE CATALUNYA 

4071 13/01/2016           29,89 € 

14
 Reparacions: lluminàries Nuncarga, 
avaria dipòsits, instal·lació llums 
Nadal, reparació senyal TV 

 VILAGINES SALA PERE 2013630 25/01/2016         572,84 € 

15  Telèfon Ajuntament  TELEFÓNICA DE ESPAÑA 112723 28/01/2016           79,99 € 

16  Telèfon consultori  TELEFÓNICA DE ESPAÑA 112724 28/01/2016         103,47 € 

17  Fax  TELEFÓNICA DE ESPAÑA 120553 28/01/2016           17,59 € 

18  Telèfon escola  TELEFÓNICA DE ESPAÑA 112722 28/01/2016           27,94 € 

19  Serveis arquitecte gener  JOSEP BERGADÀ PUJADES 1T1602 29/01/2016         424,00 € 

20  Serveis neteja consultoris  ÒPTIMA LA SEU, S.L.U. 66 31/01/2016         514,71 € 

21  Serveis neteja ajuntament  ÒPTIMA LA SEU, S.L.U. 67 31/01/2016         514,71 € 

 Materials decoració Nadal  IBERO CHINA - OLIANA tiquet 17/12/2015           29,50 € 

 Tiquets gener  Correus           32,62 € 

TOTAL = 8.284,36 €    

 
 
 
 
11.- INFORMES D’ALCALDIA. 
 
Es retira el punt de l’ordre del dia. 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i diu que es vol assabentar de la Fira que es 
farà. La Sra. Bonet li comenta que el dia 25 de març es farà un mercat de temàtica 



medieval que es dirà “Lo Griu de Peramola”, i que ja li va comentar a la Dolors un 
dia, el qual tindrà un cost per l’Ajuntament de 2.500 €, dels quals s’espera 
recuperar una bona part amb subvenció.  
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i comenta que ella està molt dolguda, i demana 
que consti amb acta que els papers que es van passar, fa tres setmanes o més, es 
van posar a exposició de tot el poble abans que se’n parlés aquí, dient el que es 
volia fer, i que ells van dir, en el seu moment, que els assabentessin de les coses 
que s’organitzaven. La Sra. Espluga afegeix que aquell planning li sembla molt bé, 
perquè com més activitats es facin millor, però que ells se n’han assabentat quan 
ja estava tot fet. La Sra. Bonet li diu que la setmana abans de penjar els papers la 
van trucar dues vegades des del telèfon de l’Ajuntament, i que no va respondre ni 
va tornar la trucada. La Sra. Espluga comenta que es pensava que era la Montse, 
perquè a vegades la telefona per alguna cosa, i que ella no sabia que la que 
trucava era la Sra. Bonet. La Sra. Bonet diu que el fet de les trucades era per 
assabentar-la de tot això, però que de totes maneres van acabar parlant per 
telèfon d’aquest tema, i llavors ja li va dir que ella creia que no venien aquí el 
suficient per assabentar-se de les coses, i que li va proposar que vinguessin aquí 
qualsevol vespre per parlar-ne i que ella els respondria totes les preguntes i 
dubtes que tinguessin, però que no van trucar-la per quedar. La Sra. Bonet opina 
que si per part de la Sra. Espluga se sap que hi ha voluntat per quedar, no pot 
entendre com ara diu que està molt dolguda, doncs en tot cas són ells els que no 
s’han posat en contacte per parlar del tema. La Sra. Espluga diu que quan la Sra. 
Bonet la va trucar que ja tenien el nom triat, i que com a persona això li sap greu, 
afegeix que el nom li agrada, però hauria preferit que els hi haguessin comentat 
abans. 
 
Demana la paraula la Sra. Bonet i diu que vol que consti en acta que ells proposen 
de trobar-se tots un dilluns de cada mes. El Sr. Angrill opina que si per 300 
habitants hi han de ser set persones aquí contínuament que ell gairebé plega, i 
que ell creu que el dia que hi hagi alguna cosa sí que es poden reunir, però que 
una vegada cada mes no cal. 
 
Demana la paraula la Sra. Espluga i pregunta en relació a les llums de leds, a 
veure si se n’ha canviat alguna. L’Alcaldessa Sra. Orrit li respon que se n’ha 
canviat alguna  a Tragó, i que ara se’n canviarà alguna aquí a Peramola. 
 
Demana la paraula el Sr. Puig i diu que en relació al paper que van penjar l’altre 
dia de la reunió Nuncarga-Tragó, no hi està d’acord, ja que una de les coses que 
es va dir l’altra reunió aquí és que el Centre Cívic es decidiria entre tots, i van allà 
a la reunió amb una proposta i no ho entén. I, a banda, diu el Sr. Puig que hi posa 
el tema Agutzil, i que això el va fer empipar perquè li sembla que es una falta de 
respecte de cara a l’Antonio. L’Alcaldessa Sra. Orrit diu que en relació al Centre 
Cívic en la reunió es va informar de coses que ja saben tots, i que es que s’ha fet 
una comissió conjunta per parlar del tema, i, que en relació a l’Agutzil només es 
tracta d’informar de la situació de l’Antonio, i que de moment es tindrà al Joanet 
fins al setembre, i demanar que la gent no enviï més currículums. 



 
Demana la paraula el Sr. Puig i proposa que de la bàscula se’n cuidi algú de 
l’Ajuntament, ja que moltes vegades venen gent de fora a arreglar-la quan es 
podria arranjar des d’aquí. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i pregunta que com estan les cunetes. El Sr. Codina 
li respon que deuen estar a punt de venir, ja que el Sr. Pargaña va dir que vindrien 
a finals de gener. 
 
El Sr. Puig pregunta que com està el tema dels comptadors d’aigua. L’alcaldessa 
Sra. Orrit li respon que el Joanet ha començat a mirar els comptadors, i que potser 
faran dues lectures a l’any. El Sr. Puig proposa que quan es vagin a mirar els 
comptadors, es faci fotos amb les lectures. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Puig i pregunta que com està el tema del deute de les 
escombraries. L’alcaldessa Sra. Orrit li diu que la Mancomunitat deu uns 900.000 
€. El Sr. Puig pregunta que quines propostes es fa per arranjar això. L’alcaldessa 
Sra. Orrit diu que s’està treballant en el sentit de fer una fusió amb la 
Mancomunitat del Nord, i que en relació al deute que ara no creix, però que es 
manté. 
 
Demana la paraula el Sr. Angrill i comenta que els regants dels horts al Camí de la 
Pujada de l’Argila han posat un tub pels hidrants, i que van demanar a veure si 
se’ls podia ajudar. 
 
Reprèn la paraula el Sr. Angrill i diu que es va fer una reunió amb ASAJA, i que 
van dir que es necessitaria saber les ensolfatores que hi ha aquí al municipi, per 
tal de pujar a fer aquí les revisions, i que per això sol·licita si des de l’Ajuntament 
es pot fer un cartell per això.  
 
 
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:38 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 


