ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 19 D’ABRIL
DE 2017
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2017
Caràcter: Ordinari
Data: 19 d’abril de 2017
Hora d’inici: 21:30 hores
Hora de fi: 22:10 hores
Lloc: Casa Consistorial de Peramola
Hi assisteixen:
Alcaldessa Presidenta:
Gemma Orrit Capdevila, alcaldessa
Regidors/es:
Anna Bonet Peláez, regidora
Josep Codina Solé, regidor
Dolors Espluga Espluga, regidora
Jaume Angrill Esteve, regidor
Secretària interventora:
Maria Teresa Solsona Vila
No assisteixen:
Imma Ortonobes Alsedà, regidora
Joan Puig López, regidor
També hi assisteixen:
Montserrat Bach Vilardell, auxiliar administrativa

ORDRE DEL DIA
1.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA.
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
3.- EDICIÓ LLIBRE SOBRE TOPONÍMIA DEL MUNICIPI DE PERAMOLA.
4.- SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ DEL CARRERER EN EL REGISTRE CARTOGRÀFIC DE
CATALUNYA.
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS – EQUIPAMENTS
CULTURALS BÉNS MOBLES, ANUALITAT 2017.

6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS – PER A LA
REALITZACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS, ANUALITAT 2017.
7.- SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT DE
PERAMOLA PERQUÈ ABONI RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES
LOCALS, CONVOCATÒRIA DE 2017, I DETERMINACIÓ DE LES PERSONES ELECTES
BENEFICIÀRIES DE DITA COMPENSACIÓ.
8.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2016.
9.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ANY 2016.
10.- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS D’OBRES.
10.1.- EXP. 15/2015: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS. POLÍGON 4 PARCEL·LA 77.
PERAMOLA. ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU.
10.2.- EXP. 30/2015: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. POLÍGON 501 PARCEL·LA 17.
PERAMOLA.
10.3.- EXP. 20/2016: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. POLÍGON 501 PARCEL·LA 17.
PERAMOLA. CADUCITAT DE L’EXPEDIENT.
10.4.- EXP. 6/2017: SRA. DOLORS TORRENT BETRIU. CARRER RAVAL, 11.
PERAMOLA.
10.5.- EXP. 10/2017: SR. ANTONIO BACH VILA. CARRER ESGLÉSIA, 4. PERAMOLA.
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
12.- FACTURES I PAGAMENTS.
13.- INFORMES D’ALCALDIA.
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA
14.- LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 9/2017: SRA. MARIA LLUÏSA VÁZQUEZ COLOMÉS. CARRER
NOU, 15. PERAMOLA.
15.- 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:
14.- LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 9/2017: SRA. MARIA LLUÏSA VÁZQUEZ
COLOMÉS. CARRER NOU, 15. PERAMOLA.
El Ple per unanimitat dels membres presents (5 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.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA.
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el passat dilluns dia 27
de març de 2017.
L’Alcaldessa Sra. Orrit exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple
ordinari en data 19 d’abril de 2017.

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 (5 de 7) continuar amb el mateix.
2.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
L’Alcaldessa sotmet a la consideració del Ple l’aprovació de les actes, que els van
ésser distribuïdes juntament amb la convocatòria, de les sessions anteriors següents:
-

Sessió ordinària de data 6 de febrer de 2017 (núm. 1/2017)
Sessió extraordinària amb caràcter urgent de data 2 de març de 2017 (núm.
2/2017)

El Ple les aprova per unanimitat del membres presents (5 de 7) sense cap esmena ni
observació.
3.- EDICIÓ LLIBRE SOBRE TOPONÍMIA DEL MUNICIPI DE PERAMOLA.
L’alcaldessa explica que el Sr. Josep Espunyes Esteve, escriptor del municipi, està
acabant d’elaborar el llibre titulat “Municipi de Peramola. Toponímia”, el qual, es
publicarà a través de l’editorial Edicions Salòria.
Aquest Ajuntament estaria interessat en la compra de diverses unitats del llibre a dalt
esmentat, pel preu total de 300 €.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Únic.- Comprometre´s a adquirir diverses unitats del llibre titulat “Municipi de
Peramola. Toponímia”, el qual, es publicarà a través de l’editorial Edicions Salòria, pel
preu total de 300 €. Per al pagament dels llibres Edicions Salòria haurà de presentar
una factura, la qual haurà de ser aprovada per l’Ajuntament de Peramola prèviament al
seu pagament.
4.- SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA.

DEL

CARRERER

EN

EL

REGISTRE

Atès els treballs que s’han efectuat per a l’actualització del carrerer per part de la
Diputació de Lleida juntament amb l’Ajuntament de Peramola. Un cop finalitzada
aquesta tasca, i per tal de què la informació estigui a disposició del públic en general.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer.- Sol·licitar a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) la inscripció
al Registre Cartogràfic de Catalunya de la informació digital referent a les adreces del
municipi vigent a data d’avui, i amb aquesta finalitat, autoritza a la Diputació de Lleida
a fer el lliurament d’aquesta informació, així com de les posteriors actualitzacions.

Segon.- Autoritzar a l’ICGC a la lliure disposició d’aquesta informació per a les
finalitats que li són pròpies en l’exercici de les seves competències i en les
competències dels Departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya.
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS –
EQUIPAMENTS CULTURALS BÉNS MOBLES, ANUALITAT 2017.
Atès que per acord de la Junta Rectora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació
de Lleida, d’1 de març de 2017, es convoquen les subvencions a equipaments
culturals (béns mobles), anualitat 2017 (BOP de Lleida núm. 70, de 10/04/2017).
Atès que dins de la convocatòria, a dalt esmentada, es pot presentar sol·licituds per a
les despeses d’adquisició d’infraestructura complementària per a edificis destinats a
usos socioculturals.
Donat que aquest Ajuntament està interessat en realitzar l’actuació “Adquisició de
mobiliari (taules plegables)per al Centre Cívic de Tragó”, de la qual és disposa de
pressupostos, de data 19 d’abril de 2017, de l’empresa ALBERTO SOLER, S.A., per la
compra de 22 taules plegables per un import de 1.868,19 € IVA (21%) inclòs.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Únic.- Sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida un ajut per
import de 1.681,37 € per a l’actuació d’adquisició de béns mobles següent: “Adquisició
de mobiliari (taules plegables) per al Centre Cívic de Tragó”.
6.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS – PER A
LA REALITZACIÓ DE PROJECTES I ACTIVITATS CULTURALS, ANUALITAT 2017.
Atès que per acord de la Junta Rectora de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de la Diputació
de Lleida, d’1 de març de 2017, pel que es convoquen les subvencions per a la
realització de projectes i activitats culturals, anualitat 2017 (BOP de Lleida núm. 70, de
10/04/2017).
Atès que dins de la convocatòria, a dalt esmentada, es pot presentar sol·licituds per a
les despeses de realització de projectes i activitats culturals.
Donat que aquest Ajuntament està interessat en realitzar el projecte “III PREMI
GUILLEM DE BELIBASTA. Narrativa breu d’aventures a la Natura”, amb un
pressupost per un import de 2.300 €.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Únic.- Sol·licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida un ajut per

import de 2.070,00 € per al projecte “III PREMI GUILLEM DE BELIBASTA. Narrativa
d’aventures a la Natura”.
7.- SOL·LICITUD DE COMPENSACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DE L’AJUNTAMENT
DE PERAMOLA PERQUÈ ABONI RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS
ELECTES LOCALS, CONVOCATÒRIA DE 2017, I DETERMINACIÓ DE LES
PERSONES ELECTES BENEFICIÀRIES DE DITA COMPENSACIÓ.
El Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats
càrrecs electes locals, estableix l’obligació d’aprovar una convocatòria anual en la qual
s’indiqui la compensació màxima anual a percebre per cada ajuntament, segons el
número d’habitants inscrits al Padró, d’acord amb els trams establerts al Decret.
L'objecte d'aquest Decret és regular el règim d'atribució de les compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d'acord amb el nombre d'habitants i
els altres requisits regulats en aquest Decret, per tal que abonin les retribucions de
l'alcalde o, d'altres persones electes, que exerceixen el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva o parcial.
Per a l'atorgament d'aquesta compensació els ajuntaments han de complir els
següents requisits:
a) Que la població inscrita en el Padró del municipi, de conformitat amb les xifres
oficials publicades per l'organisme competent referides a la mateixa anualitat que la
liquidació del pressupost aprovada l'any anterior, no superi els 2.000 habitants.
b) Que la totalitat dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats del pressupost del
municipi, d'acord amb les dades de la liquidació aprovada l'any anterior, no superi en
un 75% la mitjana resultant dels pressupostos dels municipis del seu tram de població.
El DOGC núm. 7342, de 3 d’abril de 2017, publica la RESOLUCIÓ GAH/695/2017, de
28 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a
l'exercici 2017.
En dita Resolució s’indica la compensació màxima a percebre per cada Ajuntament,
segons el número d'habitants inscrits al Padró d'acord amb els trams establerts.
Concretament de 101 a 500 habitants l’import és de 1.033,23 € mensuals.
Els ajuntaments que vulguin obtenir aquesta compensació econòmica han de
presentar una sol·licitud adreçada al conseller o consellera competent en matèria
d'administració local de la Generalitat de Catalunya, dita sol·licitud s’efectuarà i
trametrà pels mitjans telemàtics de l’extranet de les administracions catalanes.
Juntament amb la sol·licitud, els ens locals han de presentar la documentació següent:
a) Certificació acreditativa dels recursos ordinaris reconeguts i liquidats segons la
liquidació del pressupost de l'Ajuntament aprovada l'any anterior; i, b) Certificació de
l'Acord pel qual es determinin les persones electes a les quals s'abonaria la retribució
a càrrec de la compensació, on s'acrediti que exerciran el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva o parcial, i el percentatge d'aquesta última.

Aquesta documentació no s'haurà d'aportar quan ja es trobi en poder de
l'Administració de la Generalitat.
A més, els ens destinataris han de donar compliment a l'obligació legal de trametre els
pressupostos, les liquidacions pressupostàries anuals i els qüestionaris estadístics
homogeneïtzats d'aquestes dades al Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, així com els comptes anuals a la Sindicatura de Comptes,
d'acord amb el que estableix la legislació sectorial, dins del termini que disposa
aquesta convocatòria.
Demana la paraula el Sr. Angrill i diu que ell ja va dir en el seu moment que no i que
continua pensant el mateix. La Sra. Espluga diu el mateix.
Per tot això, el ple de l’Ajuntament, per 3 vots a favor i 2 vots en contra, de la Sra.
Espluga i del Sr. Angrill, ACORDA:
Primer.- Participar en la convocatòria de compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a
l’any 2017, d’acord amb les bases reguladores establertes en el Decret 69/2008, d’1
d’abril (DOGC núm. 5103, de 03.04.2008), i amb la Resolució GAH/695/2017, de 28
de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a
l’exercici 2017 (DOGC núm. 7342, de 03.04.2017).
Segon.- Sol·licitar l’atorgament d’una compensació econòmica a favor de l’Ajuntament
de Peramola, per import de 774,92 € mensuals, corresponents a una dedicació parcial
(75%), acollint-nos a la convocatòria esmentada al punt primer.
Tercer.- Determinar que la persona electa beneficiària de la compensació que
estableix el Decret 69/2008, d’1 d’abril, i la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny,
serà l’alcaldessa–presidenta Sra. Gemma Orrit Capdevila, la qual exerceix les seves
funcions en règim de dedicació parcial (75%) des del dia 1 de febrer de 2016.

8.- APROVACIÓ PADRO D’AIGÜES 2016.
Atès que s’ha procedit a la confecció del padró fiscal corresponent a l’exercici 2016 per
al cobrament de la Taxa per subministrament d’aigua, havent-se introduït al mateix les
altes i baixes corresponents, així com les alteracions que s’han detectat i demanat.
L’import total de dit padró és de 35.370,32 €, dels quals 17.219,38 € (IVA exclòs) s’han
d’ingressar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
Per això, el Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Aprovar el padró fiscal corresponent a l'exercici 2016 de la Taxa per
subministrament d’aigua, per un import total de 35.370,32 €.

Segon.- Notificar col·lectivament els rebuts derivats d'aquest padró, de conformitat
amb el que disposa l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
tributària.
Tercer.- Exposar al públic el padró corresponent durant el termini d’un mes, mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província. Els padrons estaran a disposició dels
interessats a la Secretaria de l'Ajuntament en hores d'oficina.
Quart.- Establir el termini de cobrament en període voluntari des de l’1 de maig al 30
de juny de 2017 (ambdós inclosos).
Cinquè.- Contra l’acte d’aprovació del padró i de les seves liquidacions es podrà
formular davant del mateix òrgan que l'ha dictat, recurs de reposició previ al contenciós
administratiu, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la finalització del
termini d’exposició pública, d'acord amb l'establert a l'article 14.2.c) del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de les
hisendes locals.
9.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
ANY 2016.
Es dóna compte al Ple que per Decret de l'Alcaldia núm. 17/2017, de data 4 de març
de 2017, s’ha aprovat la liquidació del pressupost de l'exercici 2016, següent:
“ANTECEDENTS
1. Formada per la intervenció la liquidació del pressupost de l'exercici de 2016 essent
a 31 de desembre de 2016, el següent resultat:
Pressupost de despeses exercici en curs:
Pressupost inicial
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament

440.313,39 €
0,00 €
440.313,39 €
339.602,26 €
339.602,26 €
310.121,34 €
29.480,92 €

Pressupost d’ingressos exercici en curs:
Pressupost inicial
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Drets cancel·lats
Drets reconeguts nets

440.313,39 €
0,00 €
440.313,39 €
410.349,26 €
0,00 €
0,00 €
410.349,26 €

Recaptació neta
Drets pendents de cobrament

270.891,84 €
139.457,42 €

Resultat pressupostari:
1.- Drets reconeguts nets
410.349,26 €
2.- Obligacions reconegudes netes
339.602,26 €
3.- Resultat pressupostari
70.747,00 €
4.- Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria
0,00 €
5.- Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
0,00 €
6.- Desviacions de finançament positiu de l'exercici
0,00 €
7.- Resultat pressupostari ajustat
70.747,00 €
Estat de romanent de crèdit:
1.- Pressupost definitiu
2.- Obligacions reconegudes netes
3.- Romanent de crèdit disponible
4.- Romanent de crèdit retingut
5.- Romanent de crèdit autoritzat
6.- Romanent de crèdit compromès
7.- Total romanent de crèdit

440.313,39 €
339.602,26 €
100.711,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
100.711,13 €

Estat tresoreria:
1.- Total pagaments pressupostaris i no pressupostaris 350.601,29 €
2.- Existències finals
114.109,28 €
3.- Total cobraments pressupostaris i no pressupostaris 428.951,52 €
4.- Existències inicials
35.759,05 €
Estat romanent de tresoreria:
1.- (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT A FI D’EXERCICI
2.- (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A FI D’EXERCICI
3.- (+) FONS LIQUIDS EN LA TRESORERIA A FI D’EXERCICI
4.-(-) ROMANENT DE TRESORERIA AFECTADA A DESPESES AMB FINANÇAMENT
FINALISTA
5.- (+) PAGAMENTS PENDENTS D’APLICACIÓ DEFINITIVA
6.- (-) SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
7.-ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

219.149,67 €
32.563,09 €
114.109,28 €
0,00 €
0,00 €
11.828,96 €
288.866,90 €
288.866,90 €

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest, les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els

drets reconeguts i anul·lats així com la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
 Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31
de desembre
 El resultat pressupostari de l’exercici
 Els romanents de crèdit
 El romanent de tresoreria
4. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
5. Per la secretària interventora s’han emès els corresponents informes d’acord amb
l'art. 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Ateses les disposicions vigents en matèria d’hisendes locals i en ús de les atribucions
que hem confereix la legislació vigent, RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici de 2016 que inclou tota la
documentació, estats i justificants.
Segon.- Informar al Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Provincial
del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat a Lleida.”
10.- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS D’OBRES.
10.1.- EXP. 15/2015: SR. RAMON MUNTADA TARRÉS. POLÍGON 4 PARCEL·LA
77. PERAMOLA. ACCEPTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU.
Vist el projecte bàsic i executiu presentat en data 27.03.2017 signat per l’arquitecta
Maria Mercè Bosch Roma, i visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb el núm.
2017500034, de data 6 de març de 2017, i que aquest projecte no modifica el projecte
bàsic en base al qual fou atorgada en virtut de l’acord del Ple, de data 28 de novembre
de 2016, la llicència d’edificació amb el núm. 15/2015 a nom del promotor, RAMON
MUNTADA TARRÉS procedeix incorporar la documentació projectual presentada a
l’expedient referenciat. Junt amb l’esmentat projecte també s’ha presentat el Full
d’assumeix de direcció signat per tècnic competent.
Vista la condició particular de la llicència abans esmentada que deia literalment:
“- 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 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.”

Vist l’informe de l’arquitecte tècnic municipal de data 19.04.2017 el qual conclou que
d’acord amb el s’estableix en el document de concessió de llicència , manca
l’aportació de la següent documentació:
- Full d’assumeix de direcció d’execució per tècnic competent,
- Full de designació del Coordinador de Seguretat i salut per part del promotor de
l’obra,
- Full d’estadística d’edificació i habitatge,
i, que per tant, cal requerir a Ramon Muntada Tarrés que no pot iniciar les obres de
reconstrucció si abans no s’ha aportat davant d’aquest Ajuntament la documentació
esmentada.
Per això, el Ple, per unanimitat dels membres presents, ACORDA:
Primer.- Acceptar l'esmentat projecte bàsic i executiu, i considerar complimentada la
condició particular de la llicència que requeria dita documentació.
Segon.- Abans de l'inici de les obres caldrà presentar a l’Ajuntament:




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.
Full d’estadística d’edificació i habitatge.

10.2.- EXP. 30/2015: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. POLÍGON 501 PARCEL·LA 17.
PERAMOLA.
Vist l’expedient de llicència urbanística núm. 30/2015, incoat en data 19 de novembre
de 2015 (R.E. núm. 237), pel Sr. Josep Baró Cardona per tal de dur a terme
l’Ampliació de l’explotació avícola d’engreix Cal Jepo, amb marca oficial 5390CB
(expedient número 30/2015), a la parcel·la 17 del polígon 501, de referència cadastral
25206A501000170000RE 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 28 de febrer de 2017, amb les

condicions descrites a l’apartat “Consideracions” de l’expedient referents als criteris
paisatgístics per tal de millorar la seva integració.
Atès l’informe tècnic, de data 24 de març de 2017, subscrit per l’arquitecte municipal
Sr. Joan Carol Gilibert, en relació a la normativa urbanística municipal, que informa
favorablement l’atorgament de la llicència d’obres, condicionada a la aportació del
document d’assumeix de direcció signat per tècnic competent i al compliment de les
condicions descrites en l’expedient referents als criteris paisatgístics per tal de millorar
la seva integració i que son:
-Donar un acabat de color terra a la coberta de la nau i pintar els tancaments de color
gris ciar o terrós.
-Plantar arbres i arbustos en forma d'agrupacions irregulars que facin
d'acompanyament dels volums construïts i de filtre visual de l'explotació des de
l'entorn. Aquestes plantacions es realitzaran al llarg de la carretera LV-5118, al llarg
del camí d'accés al cementiri i als llindars nord-oest de la parcel·la més propers al
cementiri.
-Es continuarà l'activitat agrícola a la resta de la parcel·la no ocupada per les
edificacions.
-Es cuidaran els espais al voltant de les edificacions, mantenint-los en bon estat,
ordenats i lliures d'aplecs de materials i elements aliens a l'activitat.
-Es milloraran progressivament els materials d'acabat i s’unificarà el cromatisme de la
resta dels edificis existents amb l'objectiu d'unificar l'aspecte heterogeni actual.
-No obstant això, cal tenir en compte els següents criteris paisatgístics per tal de
millorar la integració paisatgística:
 Evitar la visibilitat dels murs de contenció mitjançant la construcció de talussos
amb un pendent inferior a 3H:2V que permetin la revegetació.
 Evitar el gris com a color d'acabat. Arrebossar i pintar tots els paraments amb
tons mats i discrets que harmonitzin amb el paisatge de l'entorn, preferentment
de la gamma terrosa pròpia del lloc.
 Millorar progressivament els materials, els acabats i el cromatisme de la resta
del conjunt edificatori amb l'objectiu d'unificar l'aspecte heterogeni actual.
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 29 de març de 2017,
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 28 de
febrer de 2017.
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- CONCEDIR llicència per a l’Ampliació de l’explotació avícola d’engreix Cal
Jepo, amb marca oficial 5390CB (expedient número 30/2015), a la parcel·la 17 del
polígon 501, de referència cadastral 25206A501000170000RE 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. 30/2015 promogut pel Sr. Josep Baró Cardona,
d’acord amb el projecte presentat, signat l’enginyer tècnic agrícola Sr. Pere Masana
Nadal (col·legiat núm. 3473), visat amb el núm. 2016/401202 pel Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, en data 29 de
desembre de 2016, condicionada al compliment de les condicions descrites a

l’apartat “Consideracions” de l’expedient referents als criteris paisatgístics per
tal de millorar la seva integració, de l’acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme, de data 28 de febrer de 2017.
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 caldrà presentar a l’Ajuntament el full assumeix de
direcció signat per tècnic competent.
- Es donarà compliment al Decret 89/2010, de 29 de juny, pel que s’aprova el
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula
la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció. Les runes es disposaran en
contenidors adients i es traslladaran periòdicament a un abocador i/o gestor de residus
autoritzats.
- Es prendran mesures de protecció, seguretat i senyalització per evitar danys a
tercers.
- Que si durant l’execució de l’obra s’afecta o es malmet qualsevol servei municipal
existent caldrà procedir a la seva reposició.
- El termini per iniciar les obres serà d'un any i tres per acabar-les.
Quart.- - INFORMAR que la concessió d'aquesta llicència no prejutja, en cap cas,
autorització per a l'exercici d'activitats o obertura d'establiments, que hauran de
ser objecte de llicència independent.
Cinquè.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la llicència segons
ordenança, l’import dels quals és de 3.122,14 €.

Base imposable
Tipus de gravamen
Quota de l’impost

156.107,03 €
2%
3.122,14 €

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.
10.3.- EXP. 20/2016: SR. JOSEP BARÓ CARDONA. POLÍGON 501 PARCEL·LA 17.
PERAMOLA. CADUCITAT DE L’EXPEDIENT.
Vista la petició formulada pel Sr. Josep Baró Cardona que sol·licita llicència d’obres a
l’Ajuntament de Peramola per a la “Pavimentació de femer i granja Pla de Tragó”, a la
parcel·la 17 del polígon 501, de referència cadastral 25206A501000170000RE
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), presentada en data 14 d’abril de 2016 (R.E. núm. 75), i que ha estat
tramitada per secretaria amb l’expedient número 20/2016.
Atès que el Sr. Josep Baró Cardona va manifestar que l’obra esmentada, també
estava contemplada dins les obres de l’expedient 30/2015, per la qual s’ha atorgat
llicència en l’anterior punt de l’ordre del dia.
Per això, el Ple per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.- Declarar la caducitat de l’expedient de llicència d’obres número 20/2016,
promogut pel Sr. Josep Baró Cardona per a la “Pavimentació de femer i granja Pla de
Tragó”, a la parcel·la 17 del polígon 501, de referència cadastral
25206A501000170000RE d’aquest terme municipal, donat coincideix l’objecte de la
llicència sol·licitada amb part de la llicència atorgada de l’expedient 30/2015, i hi hauria
duplicitat de llicències per una mateixa obra.
Segon.- Acordar l’arxiu de les actuacions.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acte a l’interessat, als efectes del seu coneixement i als
previstos en els apartats anteriors.
10.4.- EXP. 6/2017: SRA. DOLORS TORRENT BETRIU. CARRER RAVAL, 11.
PERAMOLA.
ANTECEDENTS

Vista la comunicació prèvia d’obres presentada per la Sra. Dolors Torrent Betriu (R.E.
núm. 113 de data 6/03/2017), per la qual sol·licita permís d’obres per a les “Obres de
rehabilitació interior sense afectació estructural”, a l’immoble ubicat al Carrer Raval,
11, del municipi de Peramola (referència cadastral núm. 6777904CG5567N0001UH)
(Expedient núm. 6/2017).
Atès l’informe tècnic, de data 15 de març de 2017, subscrit per l’arquitecte municipal
Sr. Joan Carol Gilibert, 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 15 de març de 2017,
que informa favorablement les obres sol·licitades.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peramola, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 15 de
novembre de 2012 i publicat al DOGC número 6332 de 11.03.2013.
Segon.- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010) (amb les modificacions introduïdes
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012-, per la
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de
29.7.2011-, i per la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica –DOGC 6920, de 24.7.2015-)
Tercer.- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart.- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar l’assabentat de la comunicació presentada per la Sra. Dolors Torrent
Betriu (R.E. núm. 113 de data 6/03/2017), per la qual sol·licita permís d’obres per a les
“Obres de rehabilitació interior sense afectació estructural”, a l’immoble ubicat al
Carrer Raval, 11, del municipi de Peramola (referència cadastral núm.
6777904CG5567N0001UH) (Expedient núm. 6/2017), segons instància i pressupost
presentats.
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:
- 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 130,00 €. 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

6.500,00 €
2%
130,00 €

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.
10.5.- EXP. 10/2017: SR. ANTONIO BACH VILA. CARRER ESGLÉSIA, 4.
PERAMOLA.
ANTECEDENTS
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada pel Sr. Antonio Bach Vila (R.E. núm.
80 de data 16/02/2017), per la qual sol·licita permís d’obres per a la “Reparació
coberta i forat façana”, a l’immoble ubicat al Carrer de l’Església, 4, del municipi de
Peramola (referència cadastral núm. 67789B2CG5567N0001TH) (Expedient núm.
10/2017).
Atès l’informe tècnic, de data 5 d’abril de 2017, subscrit per l’arquitecte municipal Sr.
Joan Carol Gilibert, 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 5 d’abril de 2017, que

informa favorablement les obres sol·licitades.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Peramola, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en data 15 de
novembre de 2012 i publicat al DOGC número 6332 de 11.03.2013.
Segon.- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme (DOGC núm. 5686, de 05.08.2010) (amb les modificacions introduïdes
per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost -DOGC 6077, de 29.2.2012-, per la
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres -DOGC 5931, de
29.7.2011-, i per la LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i
d'impuls de l'activitat econòmica –DOGC 6920, de 24.7.2015-)
Tercer.- Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
d’urbanisme (DOGC núm. 4682, de 27.07.2006).
Quart.- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística (DOGC núm. 6623, de 15.05.2014).
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar l’assabentat de la comunicació presentada pel Sr. Antonio Bach Vila
(R.E. núm. 80 de data 16/02/2017), per la qual sol·licita permís d’obres per a la
“Reparació coberta i forat façana”, a l’immoble ubicat al Carrer de l’Església, 4, del
municipi de Peramola (referència cadastral núm. 67789B2CG5567N0001TH)
(Expedient núm. 10/2017), segons instància i pressupost presentats.
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:
- 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 80,00 €. 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

4.000,00 €
2%
80,00 €

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.
11.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 7 a 28 de l’any
2017 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 6 de febrer
de 2017 i la data d’avui, i que són els següents:
-

Decret de l’Alcaldia núm. 7/2017, de data 7 de febrer de 2017, de sol·licitud de
subvenció al DAAM per al Manteniment de vies forestals estratègiques per a la
prevenció d’incendis forestals.
Decret de l’Alcaldia núm. 8/2017, de data 8 de febrer de 2017, d’inici de
l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016.
Decret de l’Alcaldia núm. 9/2017, de data 8 de febrer de 2017, d’assabentat de
comunicació ambiental explotació ramadera “VILACANES”, expedient 42/2016.
Decret de l’Alcaldia núm. 10/2017, de data 8 de febrer de 2017, d’assabentat de
comunicació ambiental explotació ramadera “LES SORTS”, expedient 43/2016.
Decret de l’Alcaldia núm. 11/2017, de data 9 de febrer de 2017, de concessió de
llicència urbanística de segregació, expedient 17/2016.
Decret de l’Alcaldia núm. 12/2017, de data 15 de febrer de 2017, d’assabentat
de comunicació ambiental explotació ramadera “CAL VIUDA”, expedient
41/2016.
Decret de l’Alcaldia núm. 13/2017, de data 22 de febrer de 2017, d’aprovació de
factures.
Decret de l’Alcaldia núm. 14/2017, de data 24 de febrer de 2017, d’autorització
de l’ús del Centre Cívic de Tragó, per l’activitat de dinar, a Josep Codina Solé.
Decret de l’Alcaldia núm. 15/2017, de data 1 de març de 2017, de convocatòria
de Ple extraordinari amb caràcter urgent pel dia 2 de març de 2017.

-

Decret de l’Alcaldia núm. 16/2017, de data 4 de març de 2017, de declaració
d’aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació per a l’exercici
2017.
Decret de l’Alcaldia núm. 17/2017, de data 4 de març de 2017, d’aprovació de la
liquidació del Pressupost any 2016.
Decret de l’Alcaldia núm. 18/2017, de data 8 de març de 2017, d’aprovació del
Pla pressupostari a mig termini pel període 2018-2020.
Decret de l’Alcaldia núm. 19/2017, de data 8 de març de 2017, de delegació de
competència per a celebrar un matrimoni civil.
Decret de l’Alcaldia núm. 20/2017, de data 14 de març de 2017, de sol·licitud al
Consorci AOC l’alta al Servei e-SET.
Decret de l’Alcaldia núm. 21/2017, de data 22 de març de 2017, d’aprovació de
factures.
Decret de l’Alcaldia núm. 22/2017, de data 22 de març de 2017, d’autorització
de l’ús del Centre Cívic de Tragó, per l’activitat de dinar, a Josep Boix Escolies.
Decret de l’Alcaldia núm. 23/2017, de data 22 de març de 2017, de sol·licitud
de subvenció a la Diputació de Lleida, per la compra de samarretes per a la
Volta Peramola 2017.
Decret de l’Alcaldia núm. 24/2017, de data 22 de març de 2017, d’adjudicació
de contracte menor de serveis per a la “Redacció d’un informe pericial”.
Decret de l’Alcaldia núm. 25/2017, de data 5 d’abril de 2017, d’assabentat de
comunicació ambiental explotació ramadera “RASA CHAPERON”, expedient
7/2017.
Decret de l’Alcaldia núm. 26/2017, de data 5 d’abril de 2017, d’assabentat de
comunicació ambiental explotació ramadera “CASA BORDA”, expedient
49/2016.
Decret de l’Alcaldia núm. 27/2017, de data 12 d’abril de 2017, de convocatòria
de Ple ordinari pel dia 19 d’abril de 2017.
Decret de l’Alcaldia núm. 28/2017, de data 12 d’abril de 2017, d’aprovació de
factures.

12.- FACTURES I PAGAMENTS.
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les
factures següents:
N.Reg.

Text

NIF.

Raó social interessat

Núm. Fac.

Data Fac.

000147

Bombeig Tragó

A81948077

000148

Pedra i pica font safareig

78077574A

000149

Electricitat bombeig Tragó

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. P1M701N0541646 11/04/2017
ABELLÓ MASÓ
332
27/02/2017
RAMON
ENDESA ENERGIA S.A. P1M701N0551269 13/04/2017

512,54 €

000150

Enllumenat barri Caner

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. P1M708N0019067 17/04/2017

106,31 €

000151

Enllumenat Barri Roser

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. P1M708N0019066 17/04/2017

85,74 €

000152

Enllumenat Peramola

A81948077

ENDESA ENERGIA S.A. P1M708N0019065 17/04/2017
TOTAL=

13.- INFORMES D’ALCALDIA.

Import
líquid
55,83 €
484,00 €

173,09 €
1.417,51 €

L’alcaldessa informa al Ple dels assumptes següents:
- Que els saldos dels comptes del BBVA i de la Caixa de Pensions són per un
import total de 168.737,05 €.
- Que el Consorci Segre-Rialb té previst realitzar un viatge de treball a la comarca
de La Serena, província de Badajoz (Extremadura), els propers dies 16, 17 i 18 de
maig, i que qui vulgui participar en aquest viatge cal que confirmi al Consorci fins
el dia 8 de maig. Informa, a més, que l’objectiu del viatge és conèixer experiències
de bones practiques i indagar en necessitats comunes per al desenvolupament de
projectes similars en els àmbits d'entitats públiques i privades relacionades amb el
turisme d'embassaments i els projectes agrícoles i de regadius vinculats als
embassaments.
PUNT INCLÒS PER URGÈNCIA
14.- LLICÈNCIA D’OBRES. EXP. 9/2017: SRA. MARIA LLUÏSA VÁZQUEZ
COLOMÉS. CARRER NOU, 15. PERAMOLA.
Vista la instància presentada per la Sra. Maria Lluïsa Vázquez Colomés, de data 17 de
març de 2017 (R.E. núm. 134 de data 17/03/2017), per la qual sol·licita autorització per
a les obres de Reforma de coberta habitatge unifamiliar, a l’immoble ubicat al Carrer
Nou, 15, de referència cadastral 6778932CG5567N0001XH, del terme municipal de
Peramola (Expedient núm. 9/2017).
Atès l’informe tècnic, de data 17 d’abril de 2017, subscrit per l’arquitecte municipal Sr.
Joan Carol Gilibert, en relació a la normativa urbanística municipal, que informa
favorablement la concessió la concessió de llicència urbanística sol·licitada amb el ben
entès que caldrà mantenir l’arrencada de la coberta a l’alçada actual, el mateix vol de
coberta actual i que la pendent de la mateixa no podrà superar el 35% de pendent.
També remarca, en dit informe, que no s’admet incorporar cap finestra al pla de
coberta.
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 18 d’abril de 2017,
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada, amb les condicions
que s’especifiquen en l’informe de l’arquitecte municipal, Sr. Joan Carol Gilibert, de
data 17/04/2017.
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- ATORGAR a la Sra. Maria Lluïsa Vázquez Colomés llicència d’obres per
a Reforma de coberta habitatge unifamiliar, a l’immoble ubicat al Carrer Nou, 15,
de referència cadastral 6778932CG5567N0001XH, del terme municipal de
Peramola (Expedient núm. 9/2017), d’acord amb el projecte presentat, signat per
l’arquitecte Josep Coma i Solé, visat amb el núm. 2017500171 pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, en data 14/03/2017, condicionada al compliment de les
condicions descrites en l’informe de l’arquitecte municipal, Sr. Joan Carol

Gilibert, de data 17/04/2017, del qual s’adjuntarà còpia a la llicència i passarà a
forma part integrant de la mateixa.
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:
- Caldrà mantenir l’arrencada de la coberta a l’alçada actual, el mateix vol de
coberta actual i que la pendent de la mateixa no podrà superar el 35% de
pendent.
- No s’admet incorporar cap finestra al pla de coberta.
- 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 122,51 €.
Base imposable
Tipus de gravamen
Quota de l’impost

6.125,60 €
2%
122,51€

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.
15.- PRECS I PREGUNTES.
Demana la paraula la Sra. Espluga i diu que vol recordar que en un Ple passat va
preguntar 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, i que no s’hi ha ficat. L’Alcaldessa Sra. Orrit li diu
que no s’hi ha posat perquè es va comentar el tema amb la Directora de l’Escola i que
aquesta va manifestar que no li volia.
Reprèn la paraula la Sra. Espluga i pregunta si la pancarta del Segre-Rialb està en
algun lloc. L’Alcaldessa li respon que està posada.
Demana la paraula el Sr. Angrill i pregunta que com està el tema de la Palanca.
L’Alcaldessa Sra. Orrit li respon que estan esperant l’informe del Gàndara.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:10 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

