ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL 10 DE
JULIOL DE 2017
Identificació de la sessió
Núm.: 5/2017
Caràcter: Ordinari
Data: 10 de juliol de 2017
Hora d’inici: 21:30 hores
Hora de fi: 22:45 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
Jaume Angrill Esteve, regidor
Secretària interventora:
Maria Teresa Solsona Vila
No assisteixen:
Joan Puig López, regidor

ORDRE DEL DIA
1.- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA.
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA “MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA
JOSEP ROCA”.
4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “ESTABILITZACIÓ I MILLORA DEL FERM DE L’ANTIC
CAMÍ DE NUNCARGA”.
5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “MILLORA DEL PAVIMENT DEL CAMÍ DEL MIG”.
6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “MUR DE CONTENCIÓ A TRAGÓ”.
7.- CESSIÓ DE TERRENYS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “MUR DE CONTENCIÓ A TRAGÓ”.
8.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A L’ACTUACIÓ « MUR DE CONTENCIÓ A TRAGÓ».
9.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A L’ACTUACIÓ «RECALÇ DE LA FONAMENTACIÓ D’UN PILAR
A L’AJUNTAMENT».
10.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER A L’ACTUACIÓ «MILLORES AL PARC INFANTIL
FERRER ROVIRA DE PERAMOLA».
11.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 45/2017, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE
GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE PER A INVERSIÓ EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER AL
PERÍODE 2018-2020.
12.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018.
13.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS.
14.- SUBVENCIÓ “III PREMI GUILLEM DE BELIBASTA”.

15.- SUBVENCIÓ “GRUP ASBALOTE”.
16.- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS D’OBRES.
16.1.- EXP. 12/2017: SR. JOSEP MARIA BULLICH COMA. ERA DE CAL MARIACHIC. TRAGÓ.
16.2.- EXP. 13/2017: SR. JORDI ORRIT BACH. AVINGUDA ROSER ROCA, 12. PERAMOLA.
16.3.- EXP. 14/2017: SRA. MARIA CAPDEVILA BACH. CASA SASTRE DE TRAGÓ.
16.4.- EXP. 15/2017: SRA. MONTSERRAT BACH VILARDELL. BARRI DEL ROSER, 11. PERAMOLA.
17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
18.- FACTURES I PAGAMENTS.
19.- INFORMES D’ALCALDIA.
20.- 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 DE LA CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA.
Atès que la propera sessió ordinària s’hauria hagut de celebrar el proper dilluns dia 31
de juliol de 2017.
L’Alcaldessa Sra. Orrit exposa que s’ha cregut convenient la celebració d’aquest Ple
ordinari en data 10 de juliol 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 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 5 de juny de 2017 (núm. 4/2017)

El Ple l’aprova per unanimitat dels membres presents sense cap esmena ni
observació.

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA
“MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA JOSEP ROCA”.
Donat que aquest Ajuntament està interessat en la realització de l’obra «Millora de la
pavimentació de la Plaça Josep Roca».
El Sr. Joan Carol Gilibert, Arquitecte, per encàrrec d'aquest Ajuntament ha elaborat un
projecte bàsic i executiu, amb un pressupost d’execució per contracta de seixanta-dos
mil quatre-cents noranta-quatre euros amb setanta-sis cèntims (62.494,76 €), IVA
inclòs.

Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu, i el pressupost de l’actuació
«Millora de la pavimentació de la Plaça Josep Roca» per un import de 62.494,76 €,
IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial del projecte, esmentat al punt primer, a informació
pública, amb publicació al BOP i al tauler d'anuncis, per tal que, en el termini de 30
dies, pugui ser consultat el projecte a la secretaria d'aquesta corporació i es puguin
formular les al·legacions pertinents, fent constar que cas que no se’n presentin
s’entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcaldessa i a la secretària per signar tota la documentació
derivada del tràmit de l’expedient així com la que calgui presentar en el seu moment.

4.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA
“ESTABILITZACIÓ I MILLORA DEL FERM DE L’ANTIC CAMÍ DE NUNCARGA”.
Donat que aquest Ajuntament està interessat en la realització de l’obra «Estabilització i
millora del ferm de l’antic camí de Nuncarga».
El Sr. Joan Carol Gilibert, Arquitecte, per encàrrec d'aquest Ajuntament ha elaborat
una memòria valorada, amb un pressupost d’execució per contracta de vint-i-sis mil
tres-cents quaranta-quatre euros amb vint-i-tres cèntims (26.344,23 €), IVA inclòs.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada, i el pressupost de l’actuació
«Estabilització i millora del ferm de l’antic camí de Nuncarga» per un import de
26.344,23 €, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial de la memòria valorada, esmentada al punt primer,
a informació pública, amb publicació al BOP i al tauler d'anuncis, per tal que, en el
termini de 30 dies, pugui ser consultada la memòria valorada a la secretaria d'aquesta
corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar que cas que no
se’n presentin s’entendrà aprovada definitivament.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcaldessa i a la secretària per signar tota la documentació
derivada del tràmit de l’expedient així com la que calgui presentar en el seu moment.

5.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “MILLORA
DEL PAVIMENT DEL CAMÍ DEL MIG”.
Donat que aquest Ajuntament està interessat en la realització de l’obra «Millora del
paviment del Camí del Mig».

El Sr. Joan Carol Gilibert, Arquitecte, per encàrrec d'aquest Ajuntament ha elaborat
una memòria valorada, amb un pressupost d’execució per contracta de quaranta-nou
mil nou-cents setanta-quatre euros amb noranta-cinc cèntims (49.974,95 €), IVA inclòs.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada, i el pressupost de l’actuació «Millora
del paviment del Camí del Mig» per un import de 49.974,95 €, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial de la memòria valorada, esmentada al punt primer,
a informació pública, amb publicació al BOP i al tauler d'anuncis, per tal que, en el
termini de 30 dies, pugui ser consultada la memòria valorada a la secretaria d'aquesta
corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar que cas que no
se’n presentin s’entendrà aprovada definitivament.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcaldessa i a la secretària per signar tota la documentació
derivada del tràmit de l’expedient així com la que calgui presentar en el seu moment.

6.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA “MUR DE
CONTENCIÓ A TRAGÓ”.
Donat que aquest Ajuntament està interessat en la realització de l’obra «Mur de
contenció a Tragó».
El Sr. Joan Carol Gilibert, Arquitecte, per encàrrec d'aquest Ajuntament ha elaborat
una memòria valorada, amb un pressupost d’execució per contracta de quinze mil
cent trenta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims (15.135,29 €), IVA inclòs.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada, i el pressupost de l’actuació «Mur de
contenció a Tragó» per un import de 15.135,29 €, IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre l’aprovació inicial de la memòria valorada, esmentada al punt primer,
a informació pública, amb publicació al BOP i al tauler d'anuncis, per tal que, en el
termini de 30 dies, pugui ser consultada la memòria valorada a la secretaria d'aquesta
corporació i es puguin formular les al·legacions pertinents, fent constar que cas que no
se’n presentin s’entendrà aprovada definitivament.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcaldessa i a la secretària per signar tota la documentació
derivada del tràmit de l’expedient així com la que calgui presentar en el seu moment.

7.- CESSIÓ DE TERRENYS PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “MUR DE
CONTENCIÓ A TRAGÓ”.

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment la memòria valorada de l’actuació «Mur
de contenció a Tragó», redactada per l’arquitecte Joan Carol Gilibert. L'objecte
d'aquest document és servir de base a la definició i valoració dels treballs necessaris
per ampliar part del Carrer Carretera de Tragó, en l’interior del nucli de Tragó, del
municipi de Peramola.
Per facilitar l’execució d’aquesta obra pública, la Sra. Rosa Ginestà Fité com a
usufructuaria, i el Sr. Antoni Baró Ginestà i el Sr. Sergi Baró Ginestà com a propietaris
de la parcel·la 777, del polígon 6, parcel·la afectada per a la millora del Carrer
Carretera de Tragó, en l’interior del nucli de Tragó, del municipi de Peramola, amb una
superfície a ocupar per l’Ajuntament de 41,63 m², manifesten la voluntat de cedir
aquests 41,63 m², de dita parcel·la a l’Ajuntament amb l’objectiu d’agilitzar al màxim
l’execució de les obres.
Són d’aplicació els articles 29 i 32.1 del Decret 336/1998, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, on s’estableix que els béns i drets
es poden adquirir per qualsevol títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, i
que no es consideren gravàmens les inversions que hagi de realitzar l’entitat local en
aquests béns per donar la destinació d’ús general o servei públic de la seva
competència.
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Que la Sra. Rosa Ginestà Fité, el Sr. Antoni Baró Ginestà i el Sr. Sergi Baró
Ginestà cedeixen a l’Ajuntament de Peramola 41,63 m2 que corresponen a la parcel·la
777, del polígon 6, amb referència cadastral 25206A006007770000TQ, del municipi de
Peramola, inscrita al Registre de la Propietat de Solsona, tom 174, llibre 8, foli 48, finca
1459, de la seva propietat, afectada per la millora del Carrer Carretera de Tragó del
nucli de Tragó del municipi de Peramola.

Segon.- Que l’Ajuntament de Peramola accepta els 41,63 m2, de parcel·la 777, del
polígon 6, amb referència cadastral 25206A006007770000TQ, del municipi de
Peramola, inscrita al Registre de la Propietat de Solsona, tom 174, llibre 8, foli 48, finca
1459, cedits per la Sra. Rosa Ginestà Fité, el Sr. Antoni Baró Ginestà i el Sr. Sergi
Baró Ginestà que es destinaran en exclusiva a l’execució de l’actuació «Mur de
contenció a Tragó».
Tercer.- Amb aquest acord de cessió la Sra. Rosa Ginestà Fité, el Sr. Antoni Baró
Ginestà i el Sr. Sergi Baró Ginestà autoritzen des d’aquest moment l’ocupació dels
terrenys de la seva propietat ubicats a la parcel·la 777, polígon 6, amb referència
cadastral 25206A006007770000TQ, del municipi de Peramola, inscrita al Registre de
la Propietat de Solsona, tom 174, llibre 8, foli 48, finca 1459, en una superfície total de
41,63 m2, a l’Ajuntament de Peramola a fi que es pugui iniciar l’execució de les obres
de l’actuació «Mur de contenció a Tragó».
Quart.- Que l’Ajuntament de Peramola incoarà el corresponent expedient de
modificació de dades cadastrals davant l’administració competent per tal d’inscriure la
superfície cedida com a bé de domini públic (via pública).
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada.

8.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A L’ACTUACIÓ
«MUR DE CONTENCIÓ A TRAGÓ».
Es proposa l'adjudicació del contracte per a l'execució de l’actuació «Mur de contenció
a Tragó».
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat de
quinze mil cent trenta-cinc euros amb vint-i-nou cèntims (15.135,29 €), IVA inclòs.
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació
econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica:
Empresa
RIBALTA I FILLS, S.A.

Preu
15.135,29 € (IVA inclòs), d’acord amb el
següent desglossament:
- Pressupost net: 12.508,50 €
- IVA (21 %):
2.626,79 €

D'acord amb el que disposa l'article 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic i l’article 72 del RD 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
el Ple Municipal per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada “Mur
de contenció a Tragó”, amb un pressupost de quinze mil cent trenta-cinc euros amb
vint-i-nou cèntims (15.135,29 €), IVA inclòs, a l’empresa RIBALTA I FILLS, S.A., amb
CIF A-25202680 per import de 15.135,29 € (IVA 21% inclòs).
Segon.- Aplicar la despesa de 15.135,29 € amb càrrec a la partida número 619/1532
del pressupost de l'exercici 2017.
Tercer.- Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Joan Carol Gilibert, amb
títol professional d’Arquitecte, amb una relació administrativa amb la corporació en
concepte d’arquitecte municipal.
Quart.- El contractista haurà d’aportar la relació de treballadors adscrits a l’obra en
compliment de l’establert a l’article 42 de l’Estatut dels treballadors a l’inici del
contracte, així com les altes i les baixes que es produeixen al llarg de la durada del
contracte. En relació a aquests treballadors, s’haurà de presentar amb cada factura,
l’últim justificant de pagament a la Seguretat Social mensual de la quota dels
treballadors afectes al servei, així com una declaració jurada que aquestes són
completes.
Cinquè.- Notificar aquest acord al contractista.
Sisè.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.

9.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER A L’ACTUACIÓ
«RECALÇ DE LA FONAMENTACIÓ D’UN PILAR A L’AJUNTAMENT».
Es proposa l'adjudicació del contracte per a l'execució de l’actuació «Recalç de la
fonamentació d’un pilar a l’Ajuntament».
El pressupost d’execució per contracta de les obres descrites puja la quantitat d’onze
mil tres-cents trenta-set euros amb setanta cèntims (11.337,70 €), IVA inclòs.
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació
econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
Aquest Ajuntament ha demanat pressupost a l’empresa següent, que s’ofereix a
executar l’esmentada obra pel preu que s’indica:

Empresa
BERGA PERFOCONSULTEC S.C.P.

Preu
11.337,70 € (IVA inclòs), d’acord amb el
següent desglossament:
- Pressupost net: 9.370,00 €
- IVA (21 %):
1.967,70 €

D'acord amb el que disposa l'article 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic i l’article 72 del RD 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques; la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
el Ple Municipal per unanimitat dels membres presents ACORDA:
Primer.- Adjudicar el contracte menor d'obres per a l'execució de l'obra titulada
“Recalç de la fonamentació d’un pilar a l’Ajuntament”, amb un pressupost d’onze mil
tres-cents trenta-set euros amb setanta cèntims (11.337,70 €), IVA inclòs, a l’empresa
BERGA PERFOCONSULTEC S.C.P., amb CIF J-63641005 per import de 11.337,70 €
(IVA 21% inclòs).
Segon.- Aplicar la despesa de 11.337,70 € amb càrrec a la partida número 619/920
del pressupost de l'exercici 2017.
Tercer.- Designar com a director facultatiu de l'obra el senyor Joan Carol Gilibert, amb
títol professional d’Arquitecte, amb una relació administrativa amb la corporació en
concepte d’arquitecte municipal.
Quart.- El contractista haurà d’aportar la relació de treballadors adscrits a l’obra en
compliment de l’establert a l’article 42 de l’Estatut dels treballadors a l’inici del
contracte, així com les altes i les baixes que es produeixen al llarg de la durada del
contracte. En relació a aquests treballadors, s’haurà de presentar amb cada factura,
l’últim justificant de pagament a la Seguretat Social mensual de la quota dels
treballadors afectes al servei, així com una declaració jurada que aquestes són
completes.
Cinquè.- Notificar aquest acord al contractista.
Sisè.- Facultar l'alcaldessa per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.

10.- ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT PER A
L’ACTUACIÓ «MILLORES AL PARC INFANTIL FERRER ROVIRA DE PERAMOLA».
Vistos els pressupostos (núm. 15369 i núm. 15370) presentats per l’empresa
Happyludic Playground and Urban Equipment, S.L., amb CIF B-63768550, per
l’execució de l’actuació “Millores al Parc infantil Ferrer Rovira de Peramola”, per un
import total de 12.891,34 € (IVA inclòs), d’acord amb el següent desglossament:

- Pressupost net:
- IVA (21 %):

10.654,00 €
.237,34 €

El Valor Estimat del contracte (VE), als efectes de determinar el procediment
d’adjudicació, la publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, s’estableix en
10.654,00 € IVA exclòs.
Aquesta corporació té reglamentàriament garantits la disponibilitat de la seva aportació
econòmica i tots els elements necessaris per al desenvolupament normal de les
obres.
D'acord amb el que disposa l'article 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic i l’article 72 del RD 1098/2011, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, el Ple de la
Corporació per unanimitat dels membres presents acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de subministrament per a l'execució de
l'actuació “Millores al Parc infantil Ferrer Rovira de Peramola”, a l’empresa Happyludic
Playground and Urban Equipment, S.L., amb CIF B-63768550, pel preu de 12.891,34€
( IVA inclòs).
Segon.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida corresponent del pressupost de
l'exercici 2017.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari.

11.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 45/2017, DE SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I HABITATGE PER A INVERSIÓ EN CAMINS PÚBLICS LOCALS PER
AL PERÍODE 2018-2020.
Per Decret de l’Alcaldia núm. 45/2017, de data 5 de juliol de 2017, es va resoldre el
següent:
“Vista la resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de
subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores
aprovades per l'Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig (DOGC núm. 7385, de 7 de juny de
2017).
Donat que poden ser objecte de les subvencions regulades per aquestes bases:
a) Les actuacions d'inversió en camins d'accés als nuclis, habitatges disseminats i serveis
bàsics.
b) Les actuacions d'inversió en camins per facilitar l'accés a explotacions agràries i
ramaderes i punts d'interès
turístic o paisatgístic.
c) Les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins.

Donat que les actuacions seleccionades rebran una subvenció de fins al 100% del seu
cost, tenint en compte que l'import de les subvencions no pot ser en cap cas d'una quantia
que, aïlladament o en concurrència amb d'altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos,
superi el cost total de les despeses subvencionables justificades correctament ni de
l'import sol·licitat.
Atès que l’Ajuntament de Peramola vol dur a terme l’actuació MILLORA DEL PAVIMENT
DEL CAMÍ DEL MIG per un import 49.974,95 € (IVA 21% inclòs).
Per tot l’exposat, RESOLC:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
la concessió d’una subvenció de quaranta-nou mil nou-cents setanta-quatre euros amb
noranta-cinc cèntims (49.974,95 €), corresponent al 100 % del pressupost d’execució per
contracte, per a l’actuació MILLORA DEL PAVIMENT DEL CAMÍ DEL MIG.
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària.”

El Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents acorda ratificar el Decret
esmentat.

12.- FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018.
Vist l'escrit dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de data 13 de juny de 2017 (R. E. núm. 285 de
data 19 de juny de 2017) sobre el calendari de festes laborals de l'any 2018.
Atès el que disposa l'article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors i el que estableix l'article 46
del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
Atès que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels
dies festius que s’indiquen a l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, publicada al DOGC
núm. 7381, de 31 de maig de 2017, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals a Catalunya per a l’any 2018.
L'Alcaldessa proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Primer.- Proposar les següents festes locals:
Peramola: 13 de febrer i 29 de setembre (dimarts de Carnaval i Sant Miquel)
Tragó: 13 de febrer i 13 de desembre (dimarts de Carnaval i Santa Llúcia)
Nuncarga: 13 de febrer i 13 de desembre (dimarts de Carnaval i Santa Llúcia)
Segon.- Comunicar el present acord als Serveis Territorials a Lleida del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
A continuació se sotmet a debat la proposta d'alcaldia i no prenent ningú la paraula es
procedeix a la votació. El Ple, per unanimitat dels membres presents (6 de 7), aprova la
proposta d'alcaldia en idèntics termes en els que ha estat formulada.

13.- SUBVENCIONS FESTES MAJORS.
L’Alcaldessa proposa atorgar:
- un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de Peramola, per la
Festa Major de Peramola.
- un ajut de 1.100 € a l’Associació Festiva i Cultural de Tragó, per la Festa
Major de Tragó.
- un ajut de 900 € per la Festa Major de Nuncarga.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6
de 7) ACORDA:
Primer.- Atorgar un ajut de 4.200 € a l’Associació Cultural i Festiva Jovent de
Peramola, per la Festa Major de Peramola.
Segon.- Atorgar 1.100 € a l’Associació Festiva i Cultural de Tragó, per la Festa Major
de Tragó.
Tercer.- Atorgar 900 € per la Festa Major de Nuncarga.
Quart.- Comunicar aquests acords als interessats als efectes del seu coneixement i
als previstos en els apartats anteriors.

14.- SUBVENCIÓ “III PREMI GUILLEM DE BELIBASTA”.
Donat que per part de l’Associació Festiva i Cultural de Tragó s’ha sol·licitat a
l’Ajuntament de Peramola una aportació econòmica per import de 1.000,00 € per al
projecte “III PREMI GUILLEM DE BELIBASTA”, amb un pressupost per import de
2.300,00 €.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6
de 7) ACORDA:
Primer.- Atorgar una aportació econòmica de 1.000,00 € al projecte “III PREMI
GUILLEM DE BELIBASTA. Narrativa d’aventures a la Natura”.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i al
previst en l’apartat anterior.

15.- SUBVENCIÓ “GRUP ASBALOTE”.
Donat que per part del “Grup Asbalote” s’ha sol·licitat a l’Ajuntament de Peramola una
aportació econòmica pel Concert del dia 11 d’agost de 2017, per tal de cobrir les
despeses del sopar de la Cobla i dels detalls dels col·laboradors, amb un pressupost
aproximat per import d’uns 500 €, el qual forma part del projecte de recuperar cançons
antigues del cançoner popular de Peramola.
Debatut l’assumpte, el Ple de la Corporació per unanimitat dels membres presents (6
de 7) ACORDA:

Primer.- Col·laborar amb el “Grup Asbalote” per tal de cobrir les despeses del sopar
de la Cobla i dels detalls dels col·laboradors, del Concert del proper 11 d’agost de
2017, en el sentit de què els proveïdors del sopar i dels detalls facturaran l’import
corresponen a l’Ajuntament de Peramola.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat als efectes del seu coneixement i al
previst en l’apartat anterior.

16.- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS D’OBRES.
16.1.- EXP. 12/2017: SR. JOSEP MARIA BULLICH COMA. ERA DE CAL
MARIACHIC. TRAGÓ.
Vista la instància presentada pel Sr. Josep Maria Bullich Coma (R.E. núm. 213 de data
10/05/2017), per la qual sol·licita autorització per a les obres de Substitució de coberta
en un magatzem, a l’immoble ubicat a l’Era de Cal Mariachic de Tragó, de referència
cadastral 25206A006006250000TO, del municipi de Peramola (Expedient núm.
12/2017).
Atès l’informe tècnic, de data 7 de juny 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, amb el ben entès que les obres
autoritzades no comporten augment del valor d’expropiació i que la llicència es
concedeix amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà
condicionada a la corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la
concessió de la llicència en la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat
corresponent, en els termes previstos per l’article 76 del Reial Decret 1093/1997, de 4
de juliol, i aportarà la documentació gràfica necessària acreditativa de l’estat de la finca
abans de l’execució de les obres.
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 7 de juny de 2017,
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada, amb els
condicionants de l’informe de l’arquitecte municipal de data 7 de juny de 2017.
Per tot l’exposat, l’alcaldessa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- ATORGAR al Sr. Josep Maria Bullich Coma llicència d’obres per a Substitució
de coberta en un magatzem, a l’immoble ubicat a l’Era de Cal Mariachic de Tragó, de
referència cadastral 25206A006006250000TO, del municipi de Peramola (Expedient
núm. 12/2017), d’acord amb la memòria valorada, signada per l’arquitecte tècnic Sr.
Cesc Rosell i Miret, de data 4 de maig 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.

- 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:
- L’edificació es troba situat segons el POUM de Peramola en una zona inclosa al sòl
urbà no consolidat PAU-10 Cal Capcarrer, zona d’edificacions en ordenació oberta
clau 4.
Així doncs, d’acord amb l’article 58.2.a) de les normes del Text Refós del POUM de
Peramola: “Fins a la redacció de l’instrument d’execució (projecte de compensació,
reparcel·lació o expropiació), s’estarà a les normes sobre edificis en situació de fora
d’ordenació que s’han establert en els articles anteriors, excepte si la fitxa normativa
del sector no estableix el contrari.”
D’acord amb l’article 55 de les normes del Text Refós del POUM de Peramola, en les
construccions i instal·lacions que es troben fora d’ordenació es poden autoritzar les
obres de: “reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones
o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions.”
Les obres que autoritzen no comporten augment del valor d’expropiació.
L’eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat estarà condicionada a la
corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la concessió de
la llicència en la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat corresponent,
en els termes previstos per l’article 76 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, i
aportarà la documentació gràfica necessària acreditativa de l’estat de la finca
abans de l’execució de les obres.
- 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 202,15 €.
Base imposable
Tipus de gravamen
Quota de l’impost

10.107,50 €
2%
202,15 €

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.

16.2.- EXP. 13/2017: SR. JORDI ORRIT BACH. AVINGUDA ROSER ROCA, 12.
PERAMOLA.
Vista la instància presentada pel Sr. Jordi Orrit Bach (R.E. núm. 237 de data
24/05/2017), per la qual sol·licita autorització per a les obres de Construcció de
piscina, a l’immoble ubicat a l’Avinguda Roser Roca, 12, de referència cadastral
25206A005001950000TQ, del municipi de Peramola (Expedient núm. 13/2017).
Atès l’informe tècnic, de data 7 de juny 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, amb el ben entès que les obres
autoritzades no comporten augment del valor d’expropiació i que la llicència es
concedeix amb caràcter de precarietat per a les obres autoritzables estarà
condicionada a la corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la
concessió de la llicència en la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat
corresponent, en els termes previstos per l’article 76 del Reial Decret 1093/1997, de 4
de juliol, i aportarà la documentació gràfica necessària acreditativa de l’estat de la finca
abans de l’execució de les obres.
Atès l’informe jurídic emès per la secretària interventora, de data 7 de juny de 2017,
que informa favorablement la concessió de la llicència sol·licitada, amb els
condicionants de l’informe de l’arquitecte municipal de data 7 de juny de 2017.
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 Construcció de
piscina, a l’immoble ubicat a l’Avinguda Roser Roca, 12, de referència cadastral
25206A005001950000TQ, del municipi de Peramola (Expedient núm. 13/2017),
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:
- L’edificació es troba situat segons el POUM de Peramola en una zona inclosa al sòl
urbà no consolidat PAU-2 Avinguda del Roser, zona d’edificacions unifamiliars aïllades
en parcel.la petita clau 6a.
Així doncs, d’acord amb l’article 58.2.a) de les normes del Text Refós del POUM de
Peramola: “Fins a la redacció de l’instrument d’execució (projecte de compensació,
reparcel·lació o expropiació), s’estarà a les normes sobre edificis en situació de fora
d’ordenació que s’han establert en els articles anteriors, excepte si la fitxa normativa
del sector no estableix el contrari.”
D’acord amb l’article 55 de les normes del Text Refós del POUM de Peramola, en les
construccions i instal·lacions que es troben fora d’ordenació es poden autoritzar les
obres de: “reparacions que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les persones
o la bona conservació de les dites construccions i instal·lacions.”
Les obres que autoritzen no comporten augment del valor d’expropiació.
L’eficàcia de la llicència amb caràcter de precarietat estarà condicionada a la
corresponent anotació marginal de les condicions imposades en la concessió de
la llicència en la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat corresponent,
en els termes previstos per l’article 76 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, i
aportarà la documentació gràfica necessària acreditativa de l’estat de la finca
abans de l’execució de les obres.
- 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 87,58 €.
Base imposable
Tipus de gravamen
Quota de l’impost

4.379,00 €
2%
87,58 €

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.
En aquest moment s’absenta de la Sala de Plens l’Alcaldessa – Presidenta Sra. Orrit i
presideix el Sr. Codina.
16.3.- EXP. 14/2017: SRA. MARIA CAPDEVILA BACH. CASA SASTRE DE TRAGÓ.
ANTECEDENTS
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada per la Sra. Maria Capdevila Bach (R.E.
núm. 244 de data 31/05/2017), per la qual sol·licita permís d’obres per a la
“Restauració d’entrada i porxos”, a l’immoble conegut com Casa Sastre de Tragó, del
municipi de Peramola (referència cadastral núm. 9181401CG5598S0001YU)
(Expedient núm. 14/2017).
Atès l’informe tècnic, de data 7 de juny 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 7 de juny 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. Maria Capdevila
Bach (R.E. núm. 244 de data 31/05/2017), per la qual sol·licita permís d’obres per a la
“Restauració d’entrada i porxos”, a l’immoble conegut com Casa Sastre de Tragó, del
municipi de Peramola (referència cadastral núm. 9181401CG5598S0001YU)
(Expedient núm. 14/2017), 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 400,00 €. 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

20.000,00 €
2%
400,00 €

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.
Finalitzada la votació de l’anterior assumpte es reincorpora a l’acte l’Alcaldessa –
Presidenta Sra. Orrit.
16.4.- EXP. 15/2017: SRA. MONTSERRAT BACH VILARDELL. BARRI DEL ROSER,
11. PERAMOLA.
ANTECEDENTS
Vista la comunicació prèvia d’obres presentada per la Sra. Montserrat Bach Vilardell
(R.E. núm. 292 de data 4/07/2017), per la qual sol·licita permís d’obres per al “Canvi de
banyera per dutxa”, a l’immoble ubicat al Barri del Roser, 11, del municipi de Peramola
(referència cadastral núm. 7181409CG5578S0001YX) (Expedient núm. 15/2017).
Atès l’informe tècnic, de data 5 de juliol 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 de juliol 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. Montserrat Bach
Vilardell (R.E. núm. 292 de data 4/07/2017), per la qual sol·licita permís d’obres per al
“Canvi de banyera per dutxa”, a l’immoble ubicat al Barri del Roser, 11, del municipi de
Peramola (referència cadastral núm. 7181409CG5578S0001YX) (Expedient núm.
15/2017), 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 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

1.000,00 €
2%
20,00 €

Cinquè.- NOTIFICAR aquest acte al titular de la comunicació així com a tots els
interessats en l'expedient, als efectes del seu coneixement i als previstos en els
apartats anteriors.
Sisè.- FER PÚBLICS aquests acords a través del tauler d'anuncis de la casa
consistorial.
A continuació es sotmet a debat la proposta de l’alcaldia i no prenent ningú la paraula
es procedeix a la votació. El Ple per unanimitat dels membres presents aprova la
proposta de l’Alcaldia en idèntics termes als que ha estat formulada.

17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
A continuació l’alcaldessa dóna compte dels Decrets de l’Alcaldia núm. 40 a 47 de
l’any 2017 que restaven pendents de ser retuts al Ple, compresos entre els dies 5 de
juny de 2017 i la data d’avui, i que són els següents:
-

-

-

-

-

-

Decret de l’Alcaldia núm. 40/2017, de data 6 de juny de 2017, pel qual es ven el
el vehicle DUMPER-PALA marca PIQUERSA model MASTER MT, amb
matrícula L-80087-VE.
Decret de l’Alcaldia núm. 41/2017, de data 12 de juny de 2017, d’aprovació de la
liquidació de la taxa per ocupació del Domini públic Local a favor de l’empresa
DREUE ELECTRIC, SLU.
Decret de l’Alcaldia núm. 42/2017, de data 12 de juny de 2017, d’adjudicació
d’un contracte menor d’obres per a l’actuació «Obres per refer un tram del
col·lector de clavegueram del carrer del Raval de Peramola (Alt Urgell)"».
Decret de l’Alcaldia núm. 43/2017, de data 21 de juny de 2017, d’aprovació de
l’Informe tècnic – Memòria valorada sobre l’actuació “Obres per refer un tram del
col·lector de clavegueram del carrer del Raval de Peramola (Alt Urgell)".
Decret de l’Alcaldia núm. 44/2017, de data 27 de juny de 2017, d’aprovació de
factures.
Decret de l’Alcaldia núm. 45/2017, de data 5 de juliol de 2017, pel es sol·licita al
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge una
subvenció per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020,
per a l’actuació “Millora del paviment del camí del mig”.
Decret de l’Alcaldia núm. 46/2017, de data 5 de juliol de 2017, d’aprovació de
factures.
Decret de l’Alcaldia núm. 47/2017, de data 5 de juliol de 2017, de convocatòria
de Ple ordinari pel dia 10 de juliol de 2017.

18.- FACTURES I PAGAMENTS.
Examinats s’aproven, per unanimitat dels membres presents, els pagaments i les
factures següents:
N. Reg. Text Assentament
000265 Dinars futbol i bombers

NIF.
41064096B

Raó social interessat
GUARDIA VIGATA NURIA

Núm. Fac.
4553

Data Fac.
30/06/2017

Import
616,00

000266 Dinars Joan Bullich - feb-juny

41064096B

GUARDIA VIGATA NURIA

4552

30/06/2017

1.023,00

000267 Polsador persianes

F25311820

ELECTRO-TARR, SCCL

244837

30/06/2017

15,05

000268 Aspiradora i Karcher

COMERCIAL FORESTAL DEL

11903

30/06/2017

530,40

PELLICER INFORMÀTICA,

425

30/06/2017

25,22

EDUARD SEGUÍ FONTANERIA

010239

30/06/2017

455,61

000271 Arena

B25544552
SOLSONÈS, S.L.
B25437757
S.L.
B25737552
S.L.U.
A25202680

RIBALTA I FILLS S.A.

FV-17-00893 30/06/2017

000272 Informe pericial camí Astrera

52307103C

GUÀRDIA CARBONELL CARLOS

9

06/07/2017

574,75

000273 Placa homenatge Antonio Ortego

41077576J

20170628

28/06/2017

89,90

000274 Arena: reparacions i fogueres St. Joan

A25202680

VILADRICH PUJANTELL
MARIA-ANGELS
RIBALTA I FILLS S.A.

FV-17-00922 30/06/2017

92,73

000275 Execució claveguera Raval

A25202680

RIBALTA I FILLS S.A.

FV-17-00956 30/06/2017

7430,26

000269 Material oficina: folis i bolis
000270 Mànegues, abraçaderes,

52,42

TOTAL = 10.905,34 €

19.- INFORMES D’ALCALDIA.
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 219.647,41 €.
- Que ens han fet saber que hi ha un acord de l’any 1935 pel qual l’Ajuntament
cedeix a perpetuïtat dos plomes d’aigua, de mil litres cadascuna, a dos famílies del
municipi, i que, per això, es buscarà aquesta documentació a l’arxiu municipal, i
que en cas de trobar-la es farà una consulta a l’advocat sobre aquest tema.

20.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, a les 22:45 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

