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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del vint-i-sis d’abril de 
dos mil dotze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 
 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-sis d’abril de dos mil dotze. Essent les 
vint-i-una hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els 
senyors que tot seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria 
Dalmau i Gil, als efectes de fer sessió pública ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                               NEUS BURGUÉS COMA 
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANY 

2011 i DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENT 
- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA 
- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2012 
- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM JURÍD IC 

DE LES SUBVENCIONS ATORGADES PER L’AJUNTAMENT DE LA  
TORRE DE CAPDELLA 
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- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈN CIA 
DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE LA TO RRE DE 
CAPDELLA, PER L’ADJUDICACIÓ DELS 18 HABITATGES AMB 
PROTECCIÓ OFICIAL PROMOGUTS PER INCASOL AL CARRER L A 
MURRIERA NÚM. 3 I LES NORMES PARTICULARS DEL PROCÉS  
D’ADJUDICACIÓ 

- ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ I NOVES 
INFRAESTRUCTURES AL NUCLI D’ANTIST” 

- ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL PIS D’OVEIX 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per a realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 

 
Atès que l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril del Text Refós de la 
llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al tractar-se d’una sessió ordinària, pot ser 
ampliat l’ordre del dia en cas d’urgència, si el Ple o acorda per majoria absoluta a 
petició del President. 
 
Atès que aquesta sessió és ordinària i hi ha un punt considerat d’urgent, el President 
pregunta si s’aprova el caràcter urgent el punt anomenat: Aprovació de la Ordenança 
Municipal Reguladora del procediment administratiu sancionador. 
 
S’aprova per unanimitat dels sis membres assistents, i s’adverteix que es tractarà en el 
punt de Certificacions d’Obres, atès que no s’han presentat certificacions per tractar en 
aquest ple. 

 
ACORDS 

 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el vuit de 
març de 2012, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
vint-i-set fulls, segellats i numerats. 
 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
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Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 5/2012, 6/2012, 
7/2012, 8/2012, 9/2012, 10/2012, 11/2012 i 12/2012, de l’any 2012, que consten en el 
llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANY 2011 i 
DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENT  

 
Atès que s’ha dictat el decret d’alcaldia 14/2012 de 20 d’abril de 2012, pel qual s’aprova 
la liquidació del pressupost i la incorporació del romanent per a l’exercici 2012, 
seguidament es transcriu literalment el decret: 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
1.1. Presentada la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 per part d’aquesta intervenció, 
s’ha obtingut el següent resultat: 
 
1.1.1. Pressupost corrent: 
 
Pressupost d’ingressos i despeses: 
   

PREVISIÓ D'INGRESSOS IMPORT €
1. Pressupost inicial d'ingressos 2.994.730,35
2. Modificació d'ingressos 837.846,45
3. Pressupost definitiu d'ingressos 3.832.576,80

EXECUCIÓ D'INGRESSOS
4. Drets reconeguts 3.355.022,36
5. Drets anul·lats 4.259,46
6. Drets reconeguts nets 3.350.762,90
7. Recaptació neta 3.176.490,58
8. Drets pendents de cobrament 174.272,32

PREVISIÓ DE DESPESES IMPORT €
1. Pressupost inicial de despeses 2.994.730,35
2. Modificació de despeses 837.846,45
3. Pressupost definitiu de despeses 3.832.576,80

EXECUCIÓ DE DESPESES
4. Obligacions reconegudes 2.516.547,03
5. Despeses pagades 2.297.058,75
6. Obigacions pendents de pagament 219.488,28  

 
 
1.1.2. Els drets pendents de cobrament al final de l’exercici 2011 per un import de 1.321.866,06 
euros, integrats per: 
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 DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

1. Drets pressupostaris liquidats durant l'exercici pendents 
de cobrament 
2. Drets pressupostaris liquidats en exercicis anteriors pendents
de cobrament
3. Deutors per operacions no pressupostaries
4. Cobraments realitzats pendents d'aplicació 
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT

 
 
 
1.1.3. Les obligacions pendents de pagament al final de l’exercici 2011 per import de 394562,66 
euros, integrats per: 
 

 
  

CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
1. Obligacions reconegudes pendents de pagament corresponents
al pressupost de despeses de l'exercici corrent 
2. Obligacions reconegudes pendents de pagament corresponents
a pressupostos de despeses d'exercicis tancats
3. Creditors per operacions no pressupostaries
4. Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT

 
 

 
1.1.4. El resultat pressupostari que determina un superàvit de finançament de 1.401.912,71 
euros, segons l’estat financer que figura a continuació: 

 

DRETS                          
REC. NETS

OBLIGACIONS REC. 
NET

AJUSTOS

a. Operacions corrents 3.226.728,85 1.812.624,79
b. Altres operacions no financeres 124.034,05 703.922,24
1. Total operacions no financeres (a+b) 3.350.762,90 2.516.547,03
2. Actius financers 0,00 0,00
3. Passius financers 0,00 0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 3.350.762,90 2.516.547,03
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb RLT despeses generals 559.620,72
5. Desviacions de finançament negatives de l'exercici 8.076,12
6. Desviacions de finançament positives de l'exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

 
 
 
1.1.5. La incorporació de crèdits que ascendeixen a un total de 697.061,55 euros d’acord amb 
l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
d’hisendes locals . 
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Romanent de credit Import
2.1.5.1. Incorporacio obligatoria 5.593,20
2.1.5.2. Incorporació voluntaria 691.468,35
Total 697.061,55  

 
Els romanents de crèdit d’incorporació obligatòria de 5.593,20 €.  
 
Els romanents de crèdit d’incorporació voluntària es corresponen a l’import de l’Estat d’estudi de 
romanents de crèdit 477.319,44 € mes 214.148,91 €. 
 
El detall individualitzat dels romanents de crèdit figuren en l’expedient. 
 
 
1.1.6. El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

 
 

Concepte
1. (+) FONS LÍQUIDS A LA TRESORERIA al final de l'e xercici

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
    (+) del pressupost d'ingressos. Exercici corrent 
    (+) de pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats
    (+) d'operacions no pressupostàries
    ( -) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva

3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
   (+) del pressupost de despeses. Exercici corrent
   (+) del pressupost de despeses. Pressupostos tancats
   (+) d'operacions no pressupostàries
   (-) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

II. Saldos de dubtós cobrament 

III. Excés de finançament afectat

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
 

 
1.2. Dotació dels drets reconeguts de difícil cobrament. 
 
Els articles 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’hisendes locals, i l’article 101.1 del RD 500/1990 que desenvolupa la Llei d’Hisendes Locals 
en matèria pressupostària així com la regla 83.4 de la Instrucció de Comptabilitat preveuen que 
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per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que 
es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte l’antiguitat del deute, el seu 
import i la naturalesa dels recursos de què es tracti. En qualsevol cas això no implicaria 
l’anul·lació del dret reconegut ni produirà la seva baixa. 
 
En aquest cas es considera com a import de difícil cobrament, d’acord amb les bases 
d’execució del pressupost de 2011, els drets pendents de cobrament següents: 
 
 
 
 
 

                 

Exercici Pendent de 
cobrament

Import

Estructura    
%

Dubtós

Cobrament   

%

Dubtós 
cobrament 

Import

Anteriors i 
2007

         1.640,40   7,80% 100,00%     1.640,40   

2008          1.012,03   4,81% 80,00%        809,62   
2009             859,32   4,09% 40,00%        343,72   
2010          2.704,49   12,86% 15,00%        405,67   
2011        14.811,08   70,44% 5,00%        740,55   
Total        21.027,32   100,00%     3.939,97    

 
 
1.3. Consideracions sobre els romanents de crèdit incorporables 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’hisendes locals, s’incorporen els romanents de crèdits per un import de  
697.061,55 €. els quals es troben inclosos en els supòsits establerts en l’esmentat article. 
 
El romanent de tresoreria de lliure disposició resulta de 1.391.898,67.€ 
 

Concepte Import
Romanent tresoreria per despeses generals 2.088.960,22
Romanents incorporació voluntaria 697.061,55
Romanent tresoreria lliure disposició 1.391.898,67  

 
 
1.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària. 
 
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
d’acord amb l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP) i l’article 15.1 del Reglament de 
desenvolupament de la LGEP, es posa de manifest una capacitat de finançament per import de  
826.122,91 €, la qual s’ajusta a les previsions del pla econòmic i financer aprovat el 22 de 
desembre de 2010. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
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2.1. L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el 
moment de tancament i la liquidació del pressupost. 
 
L'article 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, estableix el caràcter preceptiu d’aquest informe. 
 
2.2. L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de 
manifest diversos punts. 
 
Respecte del pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, 
les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
Respecte del pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació 
neta. 
 
2.3. 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 

 
2.4. La Llei 18/2001, de 12 de desembre, General d’Estabilitat Pressupostària (LGEP), estableix 
que les Entitats Locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos 
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de 
la Llei. 
 
2.5. D’altra banda, l’article 22 del TRLGEP determina que les Entitats Locals que no hagin 
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, hauran d’elaborar en el termini dels tres mesos 
següents a l’aprovació o liquidació del Pressupost en situació de desequilibri un pla econòmic 
financer a mig termini per la seva correcció. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la 
Corporació. 
 
La verificació del compliment dels plans aprovats durant el seu període de vigència, s’efectuarà 
anualment per la pròpia entitat local, de manera que la intervenció emetrà informe anual relatiu 
al compliment del pla, en les diferents fases d’aprovació, execució o liquidació del pressupost, 
que es posarà en coneixement del Ple en la sessió informativa corresponent. Posteriorment, es 
donarà trasllat a la Direcció General de Política Financera en el termini màxim de 15 dies hàbils 
(Art.22.2 Reglament LGEP). 
 
Per tant, 
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RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la Liquidació del pressupost en l’exercici 2011 del Pressupost de la corporació, 
que en termes agregats figura a la part d’antecedents. 
 
Segon. Aprovar la incorporació de romanents de crèdit per import de 697.061,55 euros, dels 
quals 5.593,20 corresponen a romanents de crèdit d’incorporació obligatòria i 691.468,35 a 
romanent de crèdit d’incorporació voluntària, el detall individualitzat dels quals figuren en 
l’expedient. 
 
Tercer. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Quart. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.” 
 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.  
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Amorós diu que s’absté a l’acord. 
 
 
- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ESTABILITAT PRESSU POSTÀRIA 
 
2. ANTECEDENTS 
 
2.1. Presentada la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2011, s’ha obtingut el 
següent resultat en termes consolidats: 
 
2.1.1. Pressupost d’ingressos: 
 
 

Pressupost Pressupost Estat de
de L'Ajuntament PMT consolidació

A) OPER. CORRENTS
I Impostos directes 1.757.755,77      1.757.755,77      
II Impostos indirectes 19.916,61           19.916,61           
III Taxes i altres ingressos 990.755,38         129.716,48     1.120.471,86      
IV Transferències corrents 439.671,28         70.600,00       70.600,00     439.671,28         
V Ingressos patrimonials 18.629,81           8,94                18.638,75           

B) OPER. DE CAPITAL
VI Alienació d'inversions reals
VII Transferències de capital 124.034,05         124.034,05         
VIII Actius financers
IX Passius financers

3.350.762,90     200.325,42     70.600,00     3.480.488,32     

Ajustaments

TOTAL INGRESSOS

Cap. Denominació
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2.1.2. Pressupost de despeses: 
 

Pressupost Pressupost Estat de
de l'Ajuntament  PMT consolidació

A) OPERACIONS CORRENTS
I Despeses personal 693.839,97        113.932,36     807.772,33        
II Despeses corrents beins i serveis 1.043.890,45     93.908,22       1.137.798,67     
III Despeses financeres 577,80            577,80               
IV Transferències corrents 74.894,37          70.600,00     4.294,37            

B) OPERACIONS DE CAPITAL
VI Inversions reals 695.144,74        695.144,74        
VII Transferències de capital 8.777,50            8.777,50            
VIII Actius financers -                      
IX Passius financers -                      

2.516.547,03    208.418,38    70.600,00    2.654.365,41    

Ajustaments

TOTAL DESPESES

Cap. Denominació

 
 

 
2.1.3. Estabilitat: 
 

ESTABILITAT:  Pressupost de 
l'Ajuntament  

 Pressupost de 
PMT 

 Pressupost 
Consolidat 

+ Ingressos no financers (1 a 7) 3.350.762,90      200.325,42     3.480.488,32     
- Despeses no financers (1 a 7) 2.516.547,03      208.418,38     2.654.365,41     
RESULTAT PRESSUPOSTARI NO
FINANCER 834.215,87         8.092,96 -        826.122,91        
+/- Ajustaments
CAPACITAT O NECESSITAT DE
FINANÇAMENT 834.215,87         8.092,96 -        826.122,91         

 
 
 
2.2. El pressupost General s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària d’acord amb l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP) i l’article 
15.1 del Reglament de desenvolupament de la LGEP, posant-se de manifest una 
capacitat consolidada de finançament per import de 826.122,91 €.  
 
Per tant, i en base a l’acord plenari de data 22-12-2010 en què es va aprovar un pla 
econòmic i financer corrector a mig termini, d’acord amb l’article 22.2 del Reglament de 
desenvolupament de la LGEP, cal avaluar la situació assolida en relació a les 
previsions del pla.  
 
En funció de l’esmentat, l’escenari pressupostari plurianual (Pla econòmic financer) per 
l’exercici 2011 contemplava un superàvit no financer de 291.788 €., i la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2011 en termes consolidats dóna un superàvit no financer de 
826.122,91 €.  Per la qual cosa, es pot dir que l’Ajuntament ha liquidat amb un superàvit 
superior a l’estipulat en el Pla.  
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Tanmateix, i per aplicació de l'article 11, de l'ordre ECF/138/2007 de 27 d'abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals, l’Ajuntament haurà de 
trametre model PR-1S d’actualització del Pla amb les dades de la liquidació de l'últim 
exercici a la Direcció General de Política Financera en el termini dels sis primers mesos 
de cada any. 
 

Ajuntament PMT Ajustaments Consolidat
Estat d'ingressos:
Total operacions no financeres 3.350.762,90      200.325,42        70.600,00          3.480.488,32       2.876.469,00          604.019,32         

Total operacions no financeres 2.516.547,03      208.418,38        70.600,00          2.654.365,41       2.584.681,00          69.684,41           

         834.215,87   -           8.092,96           141.200,00             826.122,91                291.788,00            534.334,91   

Diferència
Previsió Pla 2011 

Consolidat

Estat de despeses:

Superàvit / dèficit no financer

Pressupost 2011

 
 
 
3. FONAMENTS JURÍDICS  
 
3.1. El RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’estabilitat pressupostària (TRLGEP), estableix que les entitats locals, en l’àmbit de les 
seves competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 19.3 del Text refós. 
 
3.2. D’altra banda, l’article 22 del TRLGEP determina que les Entitats Locals que no 
hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària, hauran d’elaborar en el termini dels 
tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri 
un pla econòmic financer a mig termini per la seva correcció. Aquest pla serà sotmès a 
l’aprovació del Ple de la Corporació. 
 
Per acord plenari de data 22.12.2010 es va aprovar un pla econòmic i financer a 3 anys 
ja que la liquidació de l’exercici 2009 no complia la condició d’estabilitat i, resultava una 
necessitat de finançament. 
Els escenaris pressupostaris determinen les previsions d’execució dels pressupostos en 
l’horitzó temporal de 3 anys i que va fins a l’exercici 2013. 
 
La verificació del compliment dels plans aprovats durant el seu període de vigència, 
s’efectuarà anualment per la pròpia entitat local, de manera que la intervenció emetrà 
informe anual relatiu al compliment del pla, en les diferents fases d’aprovació, execució 
o liquidació del pressupost, que es posarà en coneixement del Ple en la sessió 
informativa corresponent. Posteriorment, es donarà trasllat a la Direcció General de 
Política Financera en el termini màxim de 15 dies hàbils (Art.22.2 Reglament LGEP). 
 
 
4. CONCLUSIÓ 
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4.1. El Pressupost General de l’exercici 2011 s’ajusta al compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 19.3 del TRLGEP i els  articles 
15.1 i 16.2 del Reglament de desenvolupament de la LGEP, en la seva aplicació a les 
entitats locals. 
 
4.2. Segons els càlculs detallats es determina una capacitat de finançament en termes 
consolidats per import de 826.122,91 €. 
 
4.3. Atès que ja hi ha un pla econòmic i financer degudament aprovat, es pot concloure 
que la liquidació del  pressupost de l’exercici 2011 resulta estable, i s’ajusta al que 
s’havia previst en el marc del pla vigent, el qual donava un superàvit no financer de 
291.788 €.  
 
4.4. Es donarà compte d’aquest informe de seguiment del pla econòmic i financer en la 
sessió plenària en què es doni compte de la liquidació del pressupost.  
 
Posteriorment, es donarà trasllat a la Direcció General de Política Financera. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2012 
 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 1/2012, per suplements 
de crèdit i per crèdits extraordinaris, que afecta al Pressupost de la Corporació de 2012, 
amb càrrec a romanent líquid de tresoreria no compromès de l'exercici anterior i a 
majors  ingressos, vist l'informe de la intervenció i l'informe favorable de la Tresoreria, 
discutit pel Consistori i trobant-lo conforme. 
 
Atès el que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que composen 
la Corporació i l’abstenció del Sr. Amorós, acorda: 
 
Primer .-  Aprovar el present expedient núm. 1 de Modificació de Crèdits al Pressupost 
de la Corporació de 2012, segons s'ha esmentat, fent aplicació del romanent líquid de 
tresoreria no compromès de l'exercici anterior, tal com consta a l'expedient i d'acord 
amb el següent detall: 
 
Partida  Consignació  Crèdits 

extraord.  

Pressup.  

Descripció 

que tenien O 
suplements 

TOTAL 
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3321500 Rep. i conservació de mobiliari (cultura) 20.000,00 10.000,00 30.000,00 
          
9262400 Elements de transport 0,00       12.000,00   12.000,00 
3368900 Altres despeses en inversions c-v material pel 

museu 0,00       12.000,00   12.000,00 
4561928 Rehabilitació escoles de Mont-rós 0,00 98.298,03 98.298,03 
4561920 Pavimentació de la plaça de l'església d'Astell 87.403,72 8.000,14 95.403,86 
        0,00 
        0,00 
  TOTAL 107.403,72 140.298,17 247.701,89 
     
INGRES/ BAIXES EN PARTIDES    
     
Concepte Descripció  Import  
     

4561925 Nova pavimentació i serveis dels carrers d'Antist (baixa)         1.525,42    

4561924 
Urbanització integral del carrer de dalt de 
Capdella (baixa)         2.548,95    

     
78000 Suvb. Bisbat eslgésia Sta lleocadia d'Estavill          2.404,05    

870 ROMANENT DE TRESORERIA       133.819,75    
     
  TOTAL      140.298,17    
 
Segon .- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen i 
presentació de reclamacions pels interessats. 
Tercer .- Així mateix, i als efectes que estableix l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
present expedient es considerarà definitivament aprovat, si durant el termini de quinze 
dies no es presenta cap tipus de reclamació. I es publicarà el mateix, definitivament 
aprovat, al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província a nivell de resum per 
capítols. 
Quart .- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Amorós comenta que s’absté en aquest punt perquè creu que fa poc que es va 
fer el pressupost i s’hagués pogut incloure en aqueix les modificacions que es fan avui. 
 
 
- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL RÈGIM JUR ÍDIC DE LES 
SUBVENCIONS ATORGADES PER L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE 
CAPDELLA  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella no té cap ordenança que reguli el règim 
jurídic de les subvencions atorgades per aquesta entitat, i que és necessària la seva 
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aprovació per tal de tramitar correctament subvencions a despeses realitzades per 
persones físiques, jurídiques o les agrupacions d’aquestes. 
 
Atès el que disposen els articles 47.2 de la LBRL i 114 de la LMC, els acords pels quals 
s’aprovi l’expedient, els haurà d’adoptar el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable, 
com a mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i 
atès l’article 17 del TRLHL.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança reguladora del règim jurídic de les 
subvencions atorgades per l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, 
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent 
anunci en el "Butlletí Oficial de la Província". En aquest termini els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, els acords adoptats 
restaran aprovats definitivament. 
 
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de la 
Província" els acords elevats a definitius i el text íntegre de l'ordenança reguladora de 
l'impost del règim jurídic de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, perquè en el cas de quedar definitivament aprovada 
l’aprovació de l’ordenança, publiqui l’edicte amb el text íntegre, i ho comuniqui a la 
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i a la Delegació Provincial 
d’Hisenda.  
 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Amorós, comenta que hi vota a favor, però li agradaria reunir-se amb els regidors 
per tal de comentar els petits detalls de la ordenança i millorar-los. 
 
 
- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AG ÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE LA TORRE  DE 
CAPDELLA, PER L’ADJUDICACIÓ DELS 18 HABITATGES AMB PROTECCIÓ 
OFICIAL PROMOGUTS PER INCASOL AL CARRER LA MURRIERA  NÚM. 3 I 
LES NORMES PARTICULARS DEL PROCÉS D’ADJUDICACIÓ  
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Atès que en el nucli de la Plana de Mont-rós, al carrer la Murriera núm. 3, s’ha edificat 
una promoció destinada a Habitatges de Protecció Oficial per part de l’Institut Català del 
Sol, amb 18 habitatges i plaça d’aparcament vinculada, en règim de lloguer. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 3 de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, correspon a 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya –entitat de dret públic adscrita al Departament de 
Territori i Sostenibilitat-  l’administració i gestió del parc d’habitatges de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès que des de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya hi ha la voluntat de facilitar 
l’ocupació dels habitatges de referenciats, per donar resposta a les necessitats 
d’habitatge del municipi de la Torre de Capdella, és necessari la subscripció d’un 
conveni de col·laboració entre les dues entitats, en el marc del qual s’encomana la 
gestió dels 18 habitatges a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, així com la menció 
expressa d’una clàusula referent a la instal·lació d’ascensors. 
 
Atès que és necessari aprovar unes normes particulars per tal de regular el procés 
d’adjudicació dels 18 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer, distribuïts en 
dos escales, amb 9 habitatges en cada una d’elles, on hi consta la descripció dels 
immobles disponibles, amb l’import de la renda d’arrendament, així com la descripció 
del procés d’adjudicació dels habitatges. 
 
Vista la Llei 26/2010 de 3 d’agost de regim jurídic de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, 
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i el Decret 13/2010, pel qual s’aprova el 
Pla per al dret a l’habitatge 2010-2012.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer : APROVAR el Conveni de Col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de la Torre de Capdella per a l’adjudicació dels 18 habitatges 
amb Protecció Oficial promoguts per INCASOL, al carrer de la Murriera 3, al nucli de la 
Plana de Mont-rós. 
Segon : APROVAR les Normes Particulars del procés d’adjudicació de 18 habitatges 
amb protecció oficial en règim de lloguer al nucli de la Plana de Mont-rós, Terme 
Municipal de la Torre de Capdella. 
Tercer : Autoritzar a l’Alcalde a la signatura del conveni de col·laboració i de les normes 
particulars, en el sistema que sigui més efectiu per la seva ràpida gestió. 
Quart .- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
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- ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “PAVIMENTACIÓ I NOVES INFRA ESTRUCTURES 
AL NUCLI D’ANTIST”  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té al pressupost per l’anualitat 2012, 
l’obra anomenada: 
 

- “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS I LA PLAÇA D’ANTIST”, amb 
un import de 211.095,16 € sense IVA, (249.092,29 € IVA inclòs) 

 
Atès que aquesta obra té una subvenció del PUOSC de 60.000,00 €, per l’anualitat 
2012. 
 
Atès que s’ha realitzat el procés de contractació de les obres aprovat per Resolució 
d’Alcaldia 3/2012 de 17 de febrer de 2012, mitjançant procediment obert amb més d’un 
criteri d’adjudicació.  
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 12 d’abril de 2012, que proposa 
adjudicar: 
 
Atès que es van presentar 21 empreses, de les quals, 4 es va considerar que es 
trobaven dins l’àmbit de l’article 152 del TRLCSP (ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats). Es va donar audiència a aquella que, segons la valoració dels 
criteris establerts en el plec de clàusules, va quedar en primer lloc, considerant l’òrgan 
de contractació que l’oferta no podia ser complida com a conseqüència de la inclusió de 
valors anormals; per aquest motiu es va acordar excloure l’empresa MOVIR 30, SL, de 
la classificació (amb 23.6 punts). 
 
Atès que de les 21 empreses que s’han presentat i de la valoració dels criteris 
establerts en el plec de clàusules municipals les puntuacions de les empreses han 
estat: 
 

- CERVÓS, S.A., amb 18.8 punts 
- MOIX SERVEIS I OBRES, S.L. amb 18.2 punts 
- INVEX amb 17.1 punts 
- RIU NOGUERA,S.L. amb 16.7 punts 
- JORDI MARTÍ, S.L. amb 15.9 punts 
- VIASFALT amb 15.8 punts 
- BENITO ARNÓ E HIJOS amb 15.4 punts 
- PAVIMENTS ASFALTICS MORA D’EBRE amb 15.3 punts 
- DINAMIC amb 15.2 punts 
- OBRA CIVIL NADAL amb 14.9 punts 
- CONSTRUCCIONS ENRIC MITJANA amb 14.9 punts 
- RIUS EMPRESA CONSTRUCTORA amb 14.5 punts 
- PALLARS OBRES I SERVEIS amb 14.3 punts 
- ELARID, S.L. amb 12.7 punts 
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- CARMONA, S.L. amb 12.7 punts 
- CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L., amb 12 punts 
- INFRASTRUCTURES DE MUNTANYA, S.L. amb 11.4 punts 
- CONSTRUCCIONS PIRINEU 2001, amb 11.2 punts 
- EXPLOTACIONS AGROPLANA amb 9.4 punts 
- VOLTES, S.L.U. amb 8.3punts 

 
Vist que l’empresa més ben valorada ha estat CERVÓS, S.A.. 
 
 
Atès l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
i la llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del Sector Públic, la Llei 3/2011 de 14 de 
novembre, del Text Refós de la Llei Contractes del Sector Públic. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 

 
Primer.- ADJUDICAR definitivament l’obra següent, amb els seus imports a: 

- “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS I LA PLAÇA D’ANTIST”, amb 
un import de 211.095,16 € sense IVA, (249.092,29 € IVA inclòs) a l’empresa 
CERVOS, S.A., i amb un import de millores valorades de 42.704,45 €, a 
disposició de la Corporació. 

 
Segon .- REQUERIR a l’adjudicatari que en el termini de 15 dies: 
• Acreditar haver constituït la garantia definitiva, xifrada en el 5% de l’import 

d’adjudicació sense IVA 
- “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS I LA PLAÇA D’ANTIST” per 

import de  10.554,76 € 
 
Segon.-  CITAR l’adjudicatari, perquè el dia i hora que oportunament se’ls indicarà, 
concorrin a formalitzar el corresponent contracte administratiu i posterior replanteig de 
les obres. 
 
Tercer.-  Nomenar com a tècnic director de l’obra: 

- “PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS I LA PLAÇA D’ANTIST” al 
tècnic municipal Sr. Marc Sentenac 

 
Quart.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
 
- ADJUDICACIÓ DE L’ARRENDAMENT DEL PIS D’OVEIX  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella en sessió plenària extraordinària de 8 de 
març de 2012, va realitzar un procediment per l’arrendament de l’immoble patrimonial, 
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propietat de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, situat a les antigues escoles d’Oveix, 
al nucli d’Oveix. 
 
Atès que transcorregut el termini d’exposició pública es va presentar : 

 
- Sara Shad Martinez, amb DNI 47657799M 

 
Atès que sols es va presentar una oferta, i que aquesta complia tots els requisits 
establerts en el plec de clàusules. 
  
Atès l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
la RD legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que regula el Text Refós de la Llei 
contractes del Sector Públic, i a la LAU. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  ADJUDICAR l’arrendament del pis situat a les antigues escoles d’Oveix, al 
nucli d’Oveix, de propietat patrimonial de l’Ajuntament, per un import mensual de 350 €, 
a: 
 

- Sara Shad Martínez, amb DNI 47657799M 
 

Segon.-  CITAR els respectius adjudicataris perquè el dia i hora que oportunament se’ls 
indicarà, concorrin a formalitzar el corresponent contracte administratiu i dipositar la 
garantia definitiva per import de 350 €. 
Tercer. -  Notificar aquest acord als interessats.  
Quart .- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
Aquest punt no es tractarà, ja que no hi ha certificacions per aquest Ple. En el seu lloc 
s’incorpora el punt d’aprovació de l’ordenança municipal reguladora del procediment 
administratiu urgent, atès que s’ha aprovat la seva incorporació amb caràcter d’urgent. 
 
 
- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL  PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU SANCIONADOR  
 
Atès l’Ajuntament de la Torre de Capdella no té cap ordenança que reguli el procediment 
administratiu sancionador d’aquest Consistori, i que és necessària la seva aprovació per 
tal de tramitar correctament les infraccions que es duguin a terme en el municipi o 
conductes tipificades com infraccions administratives, classificades en lleus, greus o molt 
greus. 
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Atès el que disposen els articles 47.2 de la LBRL i 114 de la LMC, els acords pels quals 
s’aprovi l’expedient, els haurà d’adoptar el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable, 
com a mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment l’ordenança municipal reguladora del procediment 
administratiu sancionador de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, 
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent 
anunci en el "Butlletí Oficial de la Província". En aquest termini els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, els acords adoptats 
restaran aprovats definitivament. 
 
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de la 
Província" els acords elevats a definitius i el text íntegre d’ordenança municipal 
reguladora del procediment administratiu sancionador de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, perquè en el cas de quedar definitivament aprovada 
l’aprovació de l’ordenança, publiqui l’edicte amb el text íntegre, i ho comuniqui a la 
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i al Delegació Provincial 
d’Hisenda.  
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  CROQUIS, DISSENY, MUNTATGES I REALITZACIONS, 
S.A. 

Objecte: “Museografia del recinte de la Central de Capdella” 
 Import fiança: 5.257,51 €  (Mitjançant aval bancari) 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
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- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) CARLES SALVANS AGRAMUNT . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carles 
Salvans Agramunt, amb DNI núm. 33936486-D, en escrit de 20 d’abril de 2012, amb 
R/entrada núm. 490 de 23.04.2012 en la qual es demana un ajut econòmic per pagar 
les despeses derivades de l’exposició que es va realitzar a l’església de la Pobleta de 
Bellveí durant la Setmana Santa, segons factures presentades. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, cinc dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 50,00 € per fer front a les despeses 
derivades de l’exposició que es va realitzar a l’església de la Pobleta de Bellveí durant 
la Setmana Santa, al Sr. Carles Salvans Agramunt. 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) LES BRUNES ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DEL PALLARS JUSSÀ. Vista la 
sol·licitud presentada per la Sra. Francesca Batlle, com a presidenta de LES BRUNES 
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DEL PALLARS JUSSÀ, en escrit de 11 d’abril de 
2012, amb R/entrada núm. 441 de 11.04.2012 en la qual es demana un ajut econòmic 
per l’actuació en el marc de la festivitat de Sant Jordi, amb la lectura de poesies i 
música, a la Pobleta de Bellveí. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, cinc dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per l’actuació en el marc 
de la festivitat de Sant Jordi, amb la lectura de poesies i música, a la Pobleta de Bellveí, 
a LES BRUNES ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DEL PALLARS JUSSÀ  
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) FRANCISCO FORNONS GALLART. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Francisco 
Fornons Gallart, amb DNI. 40857759-F, en escrit de 12 de març de 2012, amb 
R/entrada núm. 294 de 14.03.2012 en la qual es demana que, atès que ha reduït la 
capacitat de l’alberg de la Torre de 72 a 46 places, segons comunicat de la Direcció 
General de Joventut, i per aquest motiu sol·licita la baixa en els tributs corresponents en 
base a aquesta reducció. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 
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Primer.-  Autoritzar la baixa en els tributs en virtut de la sol·licitud en base al comunicat 
de la Direcció General de Joventut. 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) Mª ANTONIETA CLAVÉ SOLÉ. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Mª 
ANTONIETA CLAVÉ SOLÉ, en representació del Grup de Teatre Vall Fosca, en escrit 
de 11 d’abril de 2012, amb R/entrada núm. 440 de 11.04.2012 en la qual es demana un 
ajut econòmic pels tallers de manualitats que es van dur a terme a la Pobleta de Bellveí 
per la festivitat de Sant Jordi, segons despeses presentades. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, cinc dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 €, per les activitats de tallers 
de manualitats que es van dur a terme a la Pobleta de Bellveí per la festivitat de Sant 
Jordi, a Mª Antonieta Clavé Solé, en representació del Grup de Teatre Vall Fosca. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) BATABAT, S.C.C.L. Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Batabat, SCCL, 
amb NIF F64151970, en la qual es considera fer una aportació per part de l’Ajuntament 
de la Torre de Capdella, per al documental anomenat “La Canadenca”, mitjançant 
aportació de la factura núm. 10 de 24.02.2012, per un import de 1000,00 € IVA inclòs. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, cinc dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva l’aportació per part de l’Ajuntament per al documental anomenat 
“La Canadenca”, per import de 1000,00 €, segons factura, a l’empresa Batabat SCCL . 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
F) CADENA PIRENAICA DE RADIO I TELEVISIÓ.  Vista la sol·licitud presentada per 
l’empresa CADENA PIERNAICA DE RADIO I TELEVISIÓ, amb NIF B25527201, en la 
qual es contracta un servei de producció Audiovisual per a la realització de l’Informatiu 
del Pirineu, i de comunicació per a l’any 2012, per un import anual de 2.124,00 €. 
 
Vista la factura núm. 33 de 26/03/2012, del primer trimestre de 2012 per import de 531 
€ IVA inclòs. 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, cinc dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu el pagament de la factura del primer trimestre per import de 531 €, 
segons factura, a l’empresa CADENA PIRENAICA DE RADIO I TELEVISIÓ. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) NARCIS DUTA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Narcís Duta amb NIE 
núm. X7884076R, en què demana un canvi de nom de la comunicació ambiental per 
l’activitat de Bar-restaurant, classificada en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats 
d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que 
regula aquesta matèria, al Carrer Únic s/n de la Torre de Capdella, Bar les Mines, del 
Sr. Francisco Fornons Gallart al Sr. Narcis Duta, segons sol·licitud de data 14.02.2012, 
amb R/entrada núm.- 178 del dia 14.02.2012. Expedient núm.- 125/201/LT. 
 
Atès que la comunicació ambiental estava a nom del Sr. Francisco Fornons Gallart, 
classificada en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats 
recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria, l Carrer 
Únic s/n de la Plana de Mont-rós, Bar Gallart, no es troba inclosa en l’àmbit d’aplicació 
de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 08.02.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades del promotor: 
Titular actual:   Francisco Fornons Gallart 
    Casa Murrier, s/n 
    25515. La Torre de Capdella Lleida. 
    NIF: 40857759F 
Peticionari:    Narcis Duta 
    Casa Isidre 

25510. La Pobleta de Bellveí. Lleida 
NIF:X7884076R 

 
Dades de l’activitat: 
Activitat  Bar. 
Classificaci ó Segons la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control 

ambiental de les activitats: 
 Annex III. Epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats 

recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta 
matèria, en els termes que s’estableixi per reglament. 
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Vist que a data de la emissió del present informe es disposa de una reglamentació específica, 
s’aplicarà aquesta, que és la Llei 11/2009, de 6 de Juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’Agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
Vist això l’activitat queda classificada dintre del règim de comunicació prèvia: 
“Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 
persones, sempre i quan  no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire 
lliure.” 
 
Règim d’inspecció  Control periòdic als 4 anys 
 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  a favor de la Sr. Narcis Duta. 
 
Segons les condicions establertes a la llicència d’obertura de l’establiment, un cop estigui 
l’activitat en funcionament, caldrà aportar declaració responsable de disposar d’una pòlissa 
d’assegurances adequada a l’establiment. Els titulars i els organitzadors han de subscriure un 
contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en què puguin incórrer, amb l'abast 
i en els termes que es determinen per reglament. 
 
D’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010, de 31 d’Agost pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, els controls periòdics s’han d’efectuar cada quatre 
anys. Aquest termini es computa des de la data de l’atorgament de la llicència, de la autorització 
i de la comunicació prèvia davant l’Administració o des de la darrera acta de control. L’acta de 
control s’ha d’aixecar un mes abans que finalitzi aquest termini. 
 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el domini 
públic, el servei públic o els béns col·lectius” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat de Bar-
Restaurant, Bar les Mines, classificada en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats 
d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que 
regula aquesta matèria, l Carrer Únic s/n de la Torre de Capdella, del Sr. Francisco 
Fornons Gallart al Sr. NARCÍS DUTA amb les condicions establertes per l’informe 
tècnic. 
Segon.- Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en l’annex III, 
epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 
legislació específica que regula aquesta matèria, als efectes de la concessió de la 
comunicació de l’activitat ambiental. 
Tercer.- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
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Quart-.-Aquesta autorització no té cap validesa, si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros, en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) ISIDRE LOAN MIÑO . Vist l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Isidre Loan Miño, en 
què demana llicència municipal de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar situat a 
Era Ramon, del nucli d’Oveix, segons sol·licitud de 21.02.2012, amb R/entrada núm.- 
208 del dia 21.02.2012 a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.  Expedient núm. 
187/09/MT. 
 
Atès que en sessió plenària del dia 24 d’abril de 2008, es va concedir llicència municipal 
per a canvi d’ús i reforma integral d’Era en habitatge unifamiliar a Era Ramon d’Oveix, 
segons sol·licitud de data 03.09.2007, R/entrada núm.- 1048 del dia 03.09.2008 i 
Projecte bàsic i executiu per al canvi d’ús i reforma integral d’una era a una vivenda 
unifamiliar, Era Ramon, Oveix, redactat per l’arquitecte, Sr. Jordi Pagès (Max de Cusa 
Arquitectes, S.L.), visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2007501819 
de 24.07.2007. Expedient núm.- 74/07/O. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24 d’abril de 2012, havent realitzat la 
visita “in situ” als habitatges de la present, informen favorablement la llicència, amb les 
següents prescripcions: 
 
“Classificació i qualificació del sòl: 

 
Sòl urbà.  
Casc antic. Clau 1. “Cases grans i eres” 
Tipologia: zona 1 
 

CONCLUSIÓ: 
 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud de llicència urbanística de primera ocupació de 
l’edifici unifamiliar. 
 
Numeració  immoble: 
 
Projecte     Numeració 
 
Habitatge 1    Era Ramon.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir la llicència municipal sol·licitada per a poder ocupar l'edificació en 
primera ocupació de l’habitatge situat a Era Ramon del nucli de Oveix, entès que ha 
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estat executada de conformitat amb les determinacions de la llicència d'obres 
concedida en sessió plenària de 24.04.2008. 
Segon. - Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer. - La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de 
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat 
civil o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.  
Quart .- L'edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula 
d'habitabilitat corresponent.  
Cinquè. - Aprovar la liquidació de la Taxa de per l’Expedició de Documents 
Administratius que suposa una quantitat de 202,28 € (el 0,10 % del pressupost 
d’execució material segons la llicència). 
Sisè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) JULIÀ HEREU LOZANO . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Carmen 
Lozano Tejedor, amb DNI 40821825E, en què demana un canvi de nom de la 
comunicació ambiental per l’activitat Ramadera, amb Marca Oficial núm. 824BG, 
classificada en Annex III, apartat 1l: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria 
semiintensiva, entenent com a tal aquell sistema en què l’alimentació es realitza 
fonamentalment a pastures, però els animals es troben estabul·lats un cert període de 
l’any, 30 femelles, 5 places de cria, 7 places de recria i 7 places d’engreix, a Casa 
Fornons, al nucli d’Espui, de l Sra. Carmen Lozano Tejedor al Sr. Julià Hereu Lozano, 
sol·licitud de data 02.04.2012, amb R/entrada núm.- 392 del dia 02.04.2012. Expedient 
núm.- 060/03/E. 
 
Atès que la comunicació ambiental va estar aprovada per Acord de Ple de data 23 
d’Octubre de 2003 en nom de la Sra. Carmen Lozano Tejedor, per l’activitat Ramadera, 
amb Marca Oficial núm 824BG, classificada en Annex III, apartat 1l: Instal·lacions 
ramaderes destinades a la cria semiintensiva, entenent com a tal aquell sistema en què 
l’alimentació es realitza fonamentalment a pastures, però els animals es troben 
estabul·lats un cert període de l’any, 30 femelles, 5 places de cria, 7 places de recria i 7 
places d’engreix. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 02.04.2010 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades actuals de l’activitat: 
 
Dades generals: 
Activitat   Ramadera  
Classificació Annex III, Apartat 1.l, Instal·lacions ramaderes destinades a 

la cria semiintensiva, entenent com a tal aquell sistema en 
què l’alimentació es realitza fonamentalment a pastures, 
però els animals es troben estabul·lats un cert període de 
l’any. 
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Capacitat de l’explotació:  30 femelles, 5 places de cria, 7 places de recria i 7 places 
d’engreix, 

Marca Oficial: 824BG 
Règim d’inspecció  Cada 5 anys control periòdic 
 
Dades del promotor: 
Peticionari:    Carmen Lozano Tejedor 
    Casa Fornons  

25.515. Espui 
    NIF:40821825E 
Dades nou titular:  Julià Hereu Lozano 
    Casa Fornons.  
    25.525. Espui 

NIF: 43730794C 
 

CONCLUSIÓ  
 
En quant al canvi de titular informo: 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  a favor del Sr. Julià Hereu Lozano 
Un cop tramitada aquest canvi de titularitat amb el Departament d'Agricultura, haureu 
d'aportar a l'expedient 
- Full de dades de l’explotació ramadera amb marca oficial 824BG a nom del Sr. Julià 

Hereu Lozano” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat ramadera, 
amb Marca Oficial núm. 824BG, classificada en Annex III, apartat 1l: Instal·lacions 
ramaderes destinades a la cria semiintensiva, entenent com a tal aquell sistema en què 
l’alimentació es realitza fonamentalment a pastures, però els animals es troben 
estabul·lats un cert període de l’any, 30 femelles, 5 places de cria, 7 places de recria i 7 
places d’engreix a Casa Fornons, al nucli d’Espui, de la Sra. Carmen Lozano Tejedor al 
Sr. JULIÀ HEREU LOZANO,  amb les condicions establertes per l’informe tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat com l'activitat Ramadera, inclosa en l’annex III, apartat 1l, , 
als efectes de la concessió de la comunicació de l’activitat ambiental. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart .- Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros, en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
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Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 3/2012 que comprèn del núm. 
71 al 108, ambdós inclosos, amb un  import total de 52.539,12 €. 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentades i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres presents dels set que 
composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes, i l’assabentat del Sr. 
Amorós. 
 
- INFORMES. 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que des de la Diputació de Lleida ha arribat una moció 
de referent a les escoles bressol, amb el següent text: 
 
“...el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004, originada arran d’una iniciativa 
legislativa popular, de creació de 30.000 noves places de llars d’infants de titularitat 
pública, amb la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la 
demanda real. Aquest servei educatiu és, doncs, el producte d’un pacte legislatiu, 
reclamat per la societat, amb el que es fa front a diverses necessitats prioritàries: 
educatives, de conciliació laboral, d’inclusió i vertebració social, d’equilibri territorial del 
país...  
El Departament d’Educació va elaborar posteriorment el Mapa de 0-3, tenint en compte 
la complexitat i les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de 
finançament per als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les 
places previstes a la Llei. Així, es va considerar que el finançament local era essencial 
per garantir que els ajuntaments poguessin desenvolupar eficaçment la seva gestió, i 
s’incrementà, a partir del curs 2005-06, els 1.100 € d’aleshores fins als 1.800 € anuals 
per contribuir a les despeses de funcionament de les llars.  
L’any 2009 la Llei d’Educació de Catalunya va regular l’àmbit competencial, tot establint 
respecte els convenis amb els ens locals per a l’educació infantil, que “restin garantides 
les condicions bàsiques de qualitat que garanteixin la prestació d’aquest servei públic”, 
afegint que aquests convenis “han de prendre com a referent els criteris aplicats als 
centres anàlegs de titularitat de la Generalitat”.  
 
En l’actual conjuntura econòmica i social en la qual ens trobem, i fruit també de la 
reducció dels fons de l’Estat destinats a la primera infància, el Govern ha anunciat una 
disminució significativa de la seva aportació amb una quantia que dificulta la viabilitat 
financera de bona part de les llars d’infants municipals del país. Tot i ser conscients de 
la situació econòmica i financera de la Generalitat, creiem que cal prioritzar el 
manteniment de les llars d’infants, perquè els ajuntaments han de continuar disposant 
dels recursos que els permetin exercir les polítiques educatives a la primera infància, 
amb l’objectiu de contribuir a la millora social i al foment de la convivència.  
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Per això, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques  
 
ACORDEN  
1. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya els recursos necessaris, 
suficients i correctes, d’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, per a mantenir les 
actuals escoles bressol municipals, creades per acord parlamentari i, així, fer front a les 
necessitats educatives de les nostres ciutats i pobles en benefici de les famílies i del 
benestar social de la ciutadania.  
2. Instar el Govern de la Generalitat a què doti fins a 1.600 € la bestreta de 1.300 € 
anunciada per la conselleria d’Ensenyament per al curs 2011-12, i a mantenir 
l’esmentat import per als cursos següents.  
3. Traslladar al Govern de la Generalitat la voluntat de les entitats municipalistes de fer 
sostenible la provisió pública de serveis educatius d’infància mentre s’estableixi un marc 
estable de col·laboració i coresponsabilitat entre les administracions educatives.  
4. Instar al Departament d’Ensenyament a trobar mesures necessàries que permetin la 
sostenibilitat i l’optimització del model d’Escoles Bressol.  
5. Reclamar al Govern de l’Estat la dotació dels fons necessaris destinats a la 
sostenibilitat dels serveis de la primera infància. “ 
 
El Consistori en queda assabentat.  
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per l’ACM en referència a la 
reclamació a l’estat espanyol per fer efectiva la transferència del 0.7% dels fons del 
IRPF a programes de cooperació i voluntariat social: 
 
“...Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del 
Tribunal Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què s’estableix que 
l’Estat pot destinar fons a subvencions en matèries de competència exclusiva de les 
comunitats autònomes, especificant-ne la destinació i regulant les seves condicions 
essencials d’atorgament, fins on ho permet una competència genèrica, bàsica o de 
coordinació, però sempre ha de deixar marge a les comunitats per concretar amb major 
detall l’afectació o el destí, i, al menys, per desenvolupar i complementar la regulació de 
les condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació. 
 
Atès que, en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, es va votar en 
contra de la transferència a la Generalitat de la recaptació que es realitza a Catalunya 
de l’IRPF destinat a finalitats socials. 
 
Per tot això, sol·licitem l’aprovació dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de 
la reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents de l’assignació 
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tributària a fins socials de les declaracions de la renda de les persones físiques que 
corresponen a Catalunya.  
SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de 
l’Estat a acatar la Sentència del Tribunal constitucional 178/2011 del 8 de novembre de 
2011 i la Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009 del 16 de 
desembre de 2011. 
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de 
l’Estat a que traslladi el contingut de les esmentades sentències a la convocatòria de la 
declaració de la renda del 2012, perquè la Generalitat reguli, tramiti, resolgui i liquidi les 
subvencions derivades del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
QUART.- Donar suport a totes les accions legals que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya consideri necessàries en el supòsit que el Govern de l’Estat es negui a 
complir les sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, en referència a 
aquest tema i detallades anteriorment. 
CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya i a tots els Grups parlamentaris del Parlament, 
així com al del Govern de l’Estat espanyol i als membres de la Taula del Tercer Sector 
a través de la seva presidenta.” 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per l’ACM referent a la 
declaració del dia d’Europa: 
 
“...aquest 2012 commemorem els primers 10 anys de l'entrada de l'EURO al nostre país 
i a la Unió  Europea (2002-2012), una moneda comuna compartida primer per dotze 
Estats i actualment ja per disset. 
  
Tanmateix s'ha produït l'acord d'adhesió de la República de Croàcia previst per l'any 
2013, la primera adhesió després de la darrera de Romania i Bulgària, passant a ser ja 
l’Europa dels 28 estats membre. 
 
També aquest 2012 celebrem l'Any Europeu de l'Envelliment actiu i de la Solidaritat 
intergeneracional. Per una banda, fem un reconeixement a un envelliment actiu que és i 
serà molt important en la societat actual i  especialment en els propers anys. Un 
envelliment actiu que a la vegada és necessari per la comunitat i alhora es converteix 
en un envelliment també productiu. I paral·lelament fem un plantejament de solidaritat 
entre les diverses generacions que coexisteixen en la nostra societat europea, amb la 
finalitat de trobar un equilibri i una cohesió social essencial per mantenir el benestar i 
nivell de vida aconseguit durant els darrers anys d'esforços. 
  
Per últim, ens trobem davant de reptes importants com el canvi climàtic, l’esgotament 
del model energètic actual, els problemes de sostenibilitat del model social, la pèrdua 
de pes polític i econòmic davant dels Estats emergents en l’escenari internacional o el 
paper que li pertoca a Europa com a actor global.   
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S’ha afegit  a aquests desafiaments les crisis del nord d’Àfrica i l’Orient mitjà, que ens 
afecten plenament i que exigeixen a Europa respostes geoestratègiques d’estabilitat i, 
al mateix temps, solucions coherents  amb la nostra concepció dels drets humans i els 
valors de la democràcia.  
Reptes que caldrà resoldre amb certa rapidesa per no perdre definitivament un tren en 
el qual ja comencem a fer tard. Reptes que requereixen cada cop més unitat i voluntat 
política per  dur a terme l’esforç coordinat de les institucions comunitàries, dels Estats 
Membres de la UE, i de les seves regions i municipis, així com també dels agents 
socials i del conjunt de la societat civil europea. 
No obstant les dificultats i les desavinences puntuals, Europa té la ferma voluntat de 
buscar solucions als problemes de forma conjunta. És en aquest context  que la 
Unió Europea ha aprovat l'estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 per a un 
creixement intel·ligent, sostenible i integrador. 
 
Atesos aquests antecedents es proposa els següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Reconèixer que la pertinença a la Unió Europea ens ha ajudat a transformar 
la nostra societat de forma positiva, ens ha permès modernitzar els nostres pobles i 
ciutats, i ens ha posicionat en l'escenari internacional. 
SEGON. Aquest 2012, any europeu de l'envelliment actiu i de la solidaritat 
intergeneracional, volem dedicar una especial atenció a un envelliment actiu que alhora 
sigui productiu i a una solidaritat entre les diferents generacions europees que ens han 
d’ aportar aquest equilibri social de benestar per a tothom. 
TERCER. L'estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 ens ha de servir per que la  Unió 
Europea trobi solucions basades en el consens social i polític per  avançar en un model 
de desenvolupament més intel·ligent, sostenible i integrador socialment. 
QUART. Hem d’ impulsar la promoció d’una economia basada en el coneixement i la 
innovació que són cabdals per garantir el nostre creixement, així com incrementar la 
cooperació público-privada i la responsabilitat social de les empreses. 
CINQUÈ. Avançar vers una política energètica comuna a l’interior dels estats membres i 
projectada a l’exterior. Una política energètica eficient pel que fa al consum  sostenible, 
pel que fa al cost i com a part de la lluita  contra el canvi climàtic, tenint cura i respecte 
pels recursos naturals.  
SISÈ. Compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió social que són propis de la 
societat democràtica europea i aplicar-los a la nostra comunitat. Ens hem de 
comprometre des de tots els àmbits de responsabilitat a lluitar més eficaçment contra la 
pobresa i l’exclusió social que actualment afecten a quasi un  20% de la població de la 
Unió Europea. 
SETÈ. Formar amb les capacitacions adequades els nous llocs de treball, garantint un 
nou model social europeu més just i igualitari, que ens permeti lluitar contra l’increment 
de l’atur a la Unió Europea i aconseguir crear més i millors llocs de treball amb l'objectiu 
d'aconseguir una millor cohesió social en el territori. 
VUITÈ. Desenvolupar amb més rapidesa tot el potencial que encara té el Tractat de 
Lisboa, per poder avançar vers una Europa més democràtica, propera, transparent, i 
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amb unes institucions més eficaces i eficients, a fi de reforçar el lideratge de la Unió 
Europea, tant en l'àmbit interior com amb la resta del món. 
NOVÈ. Actuar de forma més decidida en la política exterior de la Unió Europea per 
donar respostes més eficaces als conflictes internacionals, alhora que cal desenvolupar 
el servei diplomàtic europeu de forma ràpida, efectiva i amb credibilitat. 
DESÈ. Treballar per construir una ciutadania europea forta, que comparteixi valors, 
drets i deures vinculats a un projecte comú, ja que aquesta serà la millor garantia del 
nostre futur. És imprescindible, per tant, el seu impuls i la seva consolidació. 
ONCÈ. Traslladar aquest acord al Consell Català del Moviment Europeu.” 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que han arribat dues mocions referents al manteniment 
de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Tremp, per part de l’Ajuntament de 
Tremp i de l’Ajuntament de Rialp, i que l’Ajuntament de la Torre de Capdella s’hi 
adhereix amb el següent literal. 
 
“Atès que l’Acadèmia General Bàsica de Suboficial de Tremp es va crear l’any 1974 per 
impartir el primer curs de formació dels suboficial de l’Exèrcit de Terra; que actualment, 
hi treballen més de 800 persones, entre personal civil i personal militar i que té un 
enorme impacte en el teixit econòmic, educatiu, sanitari i social de Tremp i de la 
comarca del Pallars Jussà. 
 
Atès que en les darreres dècades, l’Acadèmia ha viscut diferents ajustament com a 
conseqüència de canvis importants com la supressió del servei militar i que actualment, 
la reforma dels ensenyaments militars comporta la reestructuració dels centres docents 
militars de l’Exèrcit de Terra. Fet que ha condicionat que els futurs suboficials només 
restin a l’AGBS els primers quatre mesos de la seva formació, la resta de temps vagin a 
les acadèmies d’especialitat repartides per l’Estat. Davant d’aquesta situació 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella i altres institucions de la comarca han treballat 
activament en els darrers dos anys per aconseguir que l’AGBS també ofereixi 
l’especialitat de Protecció Civil i Emergències, de manera que es pugin mantenir les 
instal·lacions obertes tot l’any i es garanteixi la continuïtat del personal. Aquest nou grau 
superior hauria de ser impartit pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat amb 
professorat propi adscrit als instituts de secundària de la comarca i finançat pel Ministeri 
de Defensa, tal com recull el protocol d’intencions signat per aquest Ministeri i la 
Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al novembre de 2011. 
 
Atès que, inesperadament una instrucció de l’Exèrcit de Terra del proppassat 23 de 
març, dirigida al coronel director de l’AGBS, insta a deixa l’AGBS temporalment 
inactiva, fet que interpretem com un tancament definitiu encobert de la instal·lació. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- L’Ajuntament de la Torre de Capdella demana al Ministeri de Defensa mantenir 
l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials. 
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Segon.- L’Ajuntament de la Torre de Capdella insta a complir el Protocol d’intencions 
signat entre el Ministeri de Defensa i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
per impartir a l’AGBS el grau superior de FP de Protecció Civil i Emergències. 
Tercer.- L’Ajuntament de la Torre de Capdella demana el suport de la Generalitat, a la 
Mesa del Parlament, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups 
parlamentaris del Parlament espanyol a la Diputació de Lleida, al Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i als ajuntaments de la comarca” 
 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que la Fundació Esclerosi Múltiple ha enviat carta 
d’agraïment a l’Ajuntament per l’ajuda econòmica que es dóna en concepte de les 
activitats que promou la fundació. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que ha arribat una sol·licitud d’adhesió a l’Associació de 
Municipis per la Independència. El Sr. alcalde dóna llibertat de vot a tots els regidors 
que composen la Corporació, quedant la votació, de cinc dels set regidors assistents al 
Ple, amb quatre vots a favor i un vot en contra del Sr. Dalmau. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament amb el present acord, s’adhereix a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
 
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
independència i el text dels seus estatuts, que s’adjunten, el Ple Municipal es proposa: 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis de la Independència constituïda a Vic en 
data 14 de desembre de 2011. 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
Quart.- Delegar en un regidor de l’Ajuntament de la Torre de Capdella per representar 
aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord de la presidència a l’Associació de Municipis per 
la Independència, i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau no creu amb la independència, ell creu en els estats federats, és la 
seva opció, i no està convençut d’aquest independentisme. 
- El Sr. Peroy diu que sí que hi vota a favor, perquè està cansat que s’incompleixi el que 
prometen. 
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G) El Sr. Alcalde dóna compte que va assistir a una reunió de la FMC que tractava el 
tema del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments, es tracta d’un deute important. 
En aquesta reunió es va parlar amb la consellera Joana Ortega, que va prometre que 
abans de l’estiu, els petits municipis, cobrarien els deutes. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat dia 25 d’abril van sortir publicades al 
DOGC les ajudes del Parc Nacional. A aquestes ajudes hi poden optar els particulars i 
les associacions sense ànim de lucre; tot i que es veu que als particulars en donen 
poques. Es penjarà la informació a la pàgina web. 
L’Ajuntament delegarà al Consell perquè demani una obra. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha parlat de l’obra de la carretera d’Estavill. El dia 
24 d’abril es va comunicar que l’obra, per poder-se acabar, s’hi hauria de posar uns 
39000 € més. 
Aquesta quantitat la posarà l’Ajuntament, i així acabar l’obra el més aviat possible, ja 
que començaran la setmana vinent. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que han sortit ja els plans d’ocupació local, i que es vol 
contractar 5 peons per la neteja de camins, i un ordenança per la part administrativa. La 
durada d’aquests contractes serà del 2 d’abril al 2 de desembre. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que el 24 d’abril de 2012 l’Associació de Municipis amb 
Centrals Hidroelèctriques, es va reunir la comissió executiva a Madrid. Es va nomenar 
un nou president, perquè l’anterior va dimitir. L’actual és el diputat d’Almeria. 
Es va aprovar una esmena d’ingressos pels BICES, perquè als pressupostos generals 
de l’Estat es van deixar la Conca del Guadalquivir. 
Es va parlar també de la desaparició de municipis, l’Associació lluitarà perquè això no 
passi. 
També es va dir que es vol crear un conveni amb la FEMP per anar tots a una. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte que l’Ajuntament i l’Associació de Beneficiaris del 
Conveni de la llum, van mantenir una reunió amb el Sr. Gonzalo, on van tractar del 
tema del Conveni i decidir la tasca conjunta a seguir a partir d’ara. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’efectuen. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dues 
hores cinquanta-cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta 
que un cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
 
La Torre de Capdella, 16 d’agost de 2012. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


