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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 ordinària del vint-i-sis de juliol de dos 
mil tretze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, vint-i-sis de juliol dos mil tretze. Essent les vint-i-dos 
hores, 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                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA  
MARC PERÓ AGULLANA 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA  
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- MODIFICACIÓ DEL CARTIPAS DE L’AJUNTAMENT DE LA TORR E DE 

CAPDELLA 
- APROVACIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA DE L’ANUALITAT 2013 
- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS REFERENTS A LA 

EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER LES OBRES DE LA CARRETERA D E 
CIRCUMVALACIÓ D’AGUIRÓ 

- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- CERTIFICACIONS D’OBRA 
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- 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 
 
 
Abans de començar l’acte del Ple, l’alcalde llegeix la nota de condol que ha enviat 
l’ajuntament a la Comunitat de Galícia, donant el condol per les víctimes de l’accident 
de tren de Santiago de Compostel·la, anuncia que les banderes estaran a mig pal en 
senyal de dol durant tres dies, i convida als assistents a fer un minut de silenci. 
 
Desprès del minut de silenci, el Sr. Dalmau explica que ha arribat una proposta de 
moció que vol tractar dins el ple, i 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: Moció d’adhesió al pacte 
nacional pel dret a decidir. 
 
S’aprova per unanimitat dels set membres assistents, i s’adverteix que es tractarà en el 
punt desprès de Sol·licituds i llicències. 
 
 

 
ACORDS 

 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el 14 de 
juny de 2013, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
disset fulls, segellats i numerats., s'aprova per unanimitat dels assistents, els set 
membres que composen la Corporació. 
 
 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
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Seguidament es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 24/2013, 25/2013, 
26/2013, 27/2013 i 28/2013 de l’any 2013, que consta en el llibre de resolucions de 
l’Alcaldia d’aquesta entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- MODIFICACIÓ DEL CARTIPAS DE L’AJUNTAMENT DE LA TO RRE DE 
CAPDELLA  
 
Vist l’escrit presentat pel regidor Sr. MARC PERÓ AGULLANA, del dia 11 de juliol de 
2013, R/ entrada núm. 669 del 11.07.2013, en el qual manifesta la seva voluntat de 
deixar de formar part del grup municipal PSC-PM, per motius professionals i posa el 
càrrec de regidor a la disposició de l’Alcaldia, per tal d’assignar-li la condició que la llei 
preveu en aquest supòsits.  
 
Atès que tant la Llei de Bases de Règim Local, en el seu article 73.3, com el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, que en el seu article 50.6 diu textualment: “Els regidors que abandonen el 
grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals no es 
poden integrar en el grup mixt, sinó queden com a regidors no adscrits. 
 
Atès que en el Cartipàs de l’Ajuntament aprovat en data sis de juliol de 2011, es va 
aprovar les següents àrees: 
 
* AREA Núm.- 1.- HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS.  Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Luís Peroy i Benet. I en cas 
d’absència del cap d’àrea la Regidora Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila  
 
* AREA Núm.- 2.- SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, PATRIMONI, 
IMMIGRACIÓ I RECURSOS HUMANS. Com a Cap d’àrea la Regidora Sra. Maria Pilar 
Juanmartí Capdevila. I en cas d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. Lluís Peroy Benet  
 
* AREA Núm.- 3.- AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA I FIRES. Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Joan Boneta Carrera. I en cas 
d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. Marc Peró Agullana 
 
* AREA Núm.- 4.- PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME, 
ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ. Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. 
Marc Peró Agullana. I en cas d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. Joan Boneta 
Carrera  
 
* AREA Núm.- 5.- GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Com a Cap de l’àrea, 
el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil. 
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Atès que el Sr. Marc Peró va esser nomenat cap de l’àrea número 4. PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME, ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES 
I COMUNICACIÓ, i suplent de l’Àrea número 3. AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI 
AMBIENT, SEGURETAT CIUTADANA I FIRES  
 
Es proposa annexar l’àrea 4  PROMOCIÓ ECONÒMICA, INDÚSTRIA, COMERÇ, 
TURISME, ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I COMUNICACIÓ, amb l’àrea 2 , 
SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, PATRIMONI, IMMIGRACIÓ I 
RECURSOS HUMANS, mantenint el titular i el suplent 
 
Es proposa nomenar com a suplents de l’àrea 3, al Sr. Lluís Peroy Benet, i al Sr. Joan 
Boneta Carrera 
 
En referència als representants en òrgan col·legiats, el Sr. Peró era vice-presient del 
Patronat de Turisme de la vall Fosca, com a cap de l’àrea de Turisme, es proposa al Sr.  
Joan Boneta Carrera 
 
En referència  la Comissió Especial de Comptes, es proposa la substitució del Sr. Marc 
Peró, pel Sr. Joan Boneta. 
 
L'Ajuntament en Ple,  amb quatre vots a favor, i dos abstencions de la Sra. Neus 
Burgués, i del Sr. Amorós, acorda: 
 
Primer.-  Considerar a partir d’aquest moment al Sr. Marc Peró Agullana com a regidor 
no adscrit a cap grup polític PSC-PM, d’acord a la seva petició i en compliment de la 
legalitat vigent, mantenint alhora tots els drets i deures que la seva condició de regidor li 
confereix. 
  
Segon.- Modificar el cartipàs de l’ajuntament en els punts esmentats en el text de 
l’acord, quedant redactats de la següent manera: 
 
* AREA Núm.- 1.-  HISENDA, URBANISME, OBRES, VIA PÚBLICA, MANTENIMENT I 
SERVEIS MÍNIMS.  Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Luís Peroy i Benet. I en cas 
d’absència del cap d’àrea la Regidora Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila  
 
* AREA Núm.- 2.-  SANITAT, CULTURA, EDUCACIÓ, SERVEIS SOCIALS, 
PATRIMONI, IMMIGRACIÓ I RECURSOS HUMAN -- PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
INDÚSTRIA, COMERÇ, TURISME, ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I 
COMUNICACIÓ. Com a Cap d’àrea la Regidora Sra. Maria Pilar Juanmartí Capdevila. I 
en cas d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. Lluís Peroy Benet i Sr. Joan Boneta 
Carrera. 
 
* AREA Núm.- 3.-  AGRICULTURA, RAMADERIA, MEDI AMBIENT, SEGURETAT 
CIUTADANA I FIRES. Com a Cap d’àrea el Regidor Sr. Joan Boneta Carrera. I en cas 
d’absència del cap d’àrea el Regidor Sr. Lluís Peroy Benet 
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* AREA Núm.- 4.-  GOVERNACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Com a Cap de l’àrea, 
el Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil. 
 
En referència als representants en òrgan col·legiats, el Sr. Marc Peró Agullana era 
vicepresident del Patronat de Turisme de la vall Fosca, es proposa al Sr.  Joan Boneta 
Carrera 
 
En referència a la Comissió Especial de Comptes, es proposa la substitució del Sr. 
Marc Peró Agullana, pel Sr. Joan Boneta Carrera. 
 
Tercer.-  Autoritzar la modificació de les dades de regidors a les plataformes de la 
Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
 
Quart.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
En aquest punt, el Sr. Dalmau dóna la paraula al Sr. Marc Peró. 
Aquest comenta que tenia la intenció de fer determinades coses en la regidoria de 
Turisme i promoció econòmica que no ha pogut fer, i creu que no ha d’estar en una 
regidoria on no pot executar les tasques que ell creu, i d’aquesta manera, es pot 
adequar més la regidoria al que vol l’ajuntament. 
 
 
- APROVACIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA DE L’ANUALITAT 201 3 
 
Vist i revisat el Padró de la del cànon de l’Aigua, corresponent a l’exercici 2013 amb un 
import total de 42.792,37 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar-lo a tots els efectes i que s’exposi al públic en la forma 
reglamentària als efectes d’examen i reclamacions. Cas de què no se’n presentin 
s’entendrà definitivament aprovat. 
SEGON.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burguès comenta que tenint una vall amb tanta aigua com hi ha, es paga més 
que en pobles de Lleida que són més secs. 
S’hauria de reivindicar que els municipis de muntanya paguin menys. 
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- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS BÉNS I DRETS REFERENTS A LA 
EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER LES OBRES DE LA CARRETERA D E 
CIRCUMVALACIÓ D’AGUIRÓ  
 
Atès que la Torre de Capdella té l’obra anomenada “Projecte d’accés rodat al nucli 
d’Aguiró”, dins el Terme Municipal de la Torre de Capdella, aprovada 
reglamentàriament, segons publicació al BOP núm. 10 de 19 de gener de 2008. 
 
Atès que per la realització d’aquesta obra, és necessari passar per diverses propietats 
privades de finques de naturalesa rústica, que passarien a formar part del sistema viari 
del municipi. 
 
De conformitat amb l’article 15 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954, una vegada declarat l’interès social, l’Administració resoldrà sobre la necessitat 
d’ocupar els béns que siguin estrictament indispensables per a l’expropiació. 
 
Atès sessió plenària de data 18 de febrer de 2013 es va aprovar provisionalment la 
relació de bens i drets afectats pel projecte de les obres de la carretera de 
circumval·lació d’Aguiró, i es va procedir a la publicació en el BOP de Lleida núm. 38 de 
11 de març de 2013, i en el Diari Segre de dimarts 12 de març de 2013. 
 
Atès que de les notificacions personals enviades als titulars de les finques, s’han 
notificat alguns canvis de nom, es procedeix a aprovar la nova relació. 
 
 

Dades 
afectats Dades cadastrals 

SUPER
F. 

VALOR 
TERRENYS 

VALOR 
CULTIU 
/APROF 

SUMA 5% 
PREMI 

VALOR 
TOTAL 

TITULAR POL.  PARC. US m2 €/m2 €/m2 € AFECCIÓ € 

Anna 
Carrera  4 925 Sotabosc 429 0,69 0,09 

334,62 16,73 351,35 
Herederos 
de Elvira 
Camp Font 

4 926 Sotabosc 572 0,69 0,09 
446,16 22,31 468,47 

Sotabosc 1836 0,69 0,09 1432,08 71,60 1503,68 

Matolls 4 0,35 0,13 1,92 0,10 2,02 934 

Sotabosc 1824 0,69 0,09 1422,72 71,14 1493,86 

Miquel 
Coma 
Coma 

4 

  Pastures 2189 0,69 0,13 1794,98 89,75 1884,73 
Jaime 
Escriba 
Jordi 

4 936 Pastures 971 0,69 0,13 
796,22 39,81 836,03 

Herederos 
de Martina 
Portella 
Bollo 

4 938 Pastures 287 0,69 0,13 

235,34 11,77 247,11 

Miquel 
Coma 4 939 Pastures 135 0,69 0,13 

110,7 5,54 116,24 
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Coma 

Herederos 
de Elvira 
Camp Font 

4 945 Pastures 14 0,69 0,13 
11,48 0,57 12,05 

Maria Rosa 
Coll Suñé 4 946 Pastures 28 0,69 0,13 

22,96 1,15 24,11 
Josep 
Jordana 
Escoll 

6 232 Pastures 719 0,69 0,09 
560,82 28,04 588,86 

Miquel 
Coma 
Coma 

6 233 Sotabosc 29 0,69 0,09 
22,62 1,13 23,75 

Ajuntament 
Torre 
Capdella 

4 
 9003 Comunicació 119 0,35 0 

41,65 2,08 43,73 
Ajuntament 
Torre 
Capdella 

4 9005 Urbà 97 69,42 0 
6733,74 336,69 7070,43 

Agència 
Catalana 
Aigua 

4 9081 Riu 8 0,35 0 
2,8 0,14 2,94 

Agència 
Catalana 
Aigua 

4 9082 Riu 5 0,35 0 
1,75 0,09 1,84 

Ajuntament 
Torre 
Capdella 

4 9083 Comunicació 412 0,35 0 
144,20 7,21 151,41 

TOTAL       9678,00 14822,60 
 
 
L’Ajuntament en Ple, per sis membres a favor, i una abstenció de la Sra. Burgués dels 
set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar amb caràcter definitiu la relació concreta, individualitzada i valorada 
de les finques a expropiar o a ocupar temporalment, així com la designació nominal 
dels interessats amb els quals han d’entendre’s els tràmits successius, amb el detall 
següent: 
 
Segon .- NOTIFICAR individualment aquests acords als interessats

5
 que consten a 

la relació de béns i drets, fent-los alhora els oferiments i advertiments que es 
desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del seu Reglament, 
relatius a la possibilitat d’aportar les dades necessàries per rectificar possibles 
errors, o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació dels béns 
afectats per l’expropiació. 
Així mateix, s’indica als interessats que, dins el termini de 10 dies hàbils des de la 
recepció de les oportunes notificacions, hauran d’acreditar davant d’aquest 
Ajuntament la titularitat dels béns o drets (amb la presentació del títol oportú o d’una 
còpia autenticada), com també la referència cadastral dels immobles corresponents, 
mitjançant l’aportació de l’últim rebut de l’import sobre béns immobles o, si escau, d’un 
certificat estès per la gerència del Cadastre, a tenor de l’article 50 de la Llei 13/1996, de 
30 de desembre, amb l’advertiment que l’incompliment del requeriment pot comportar 
les sancions tributàries que preveu l’article 54 de la mateixa Llei. 
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Tercer .- Disposar l’inici del tràmit d’avinença previst a l’article 24 de la llei d’Expropiació 
Forçosa, i en el supòsit que no hi hagi mutu acord, iniciar la peça separada 
d’apreuament de conformitat amb l’article 29 i següents de la Llei d’Expropiació 
Forçosa. 
 
Quart .- Publicar l’acord present al BOP, en un diari dels de més circulació de la 
província i als taulers d’anuncis de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, i notificar-ho 
individualment als afectats. 
 
Cinquè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L. 

Objecte: “Projecte de rehabilitació de la sala municipal i del pis municipal 
d’Oveix” 

 Import fiança: 7.905,82 € (mitjançant aval bancari) 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres 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 
 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL 
CARRER DE DALT DE CAPDELLA”, amb un import de 52.699,66 €, signada pel tècnic 
director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 25 de juliol de 2013, a l‘empresa 
CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L..  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació i la seva justificació per la subvenció del PUOSC.  
 
B) Vista i revisada la certificació 4ª de l’obra "PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA D’ASTELL”, amb un import de 9.247,79 €, signada pel tècnic director de 
l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 25 de juliol de 2013, a l‘empresa 
CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA, S.L..  
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació i la seva justificació per la subvenció del PUOSC.  
 
C) Vista i revisada la certificació 3ª de l’obra "NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS 
CARRERS I PLACES D’ANTIST”, amb un import de 62.117,49 €, signada pel tècnic 
director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 25 de juliol de 2013, a l‘empresa 
CERVOS, S.A.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació i la seva justificació per la subvenció del PUOSC.  
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
No se’n efectuen 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) ENDESA GENERACIÓN, S.A.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joaquim 
Llop Ribalta, amb DNI núm. 40840760-M, en representació de l’empresa ENDESA 
GENERACIÓN, S.A., amb NIF B82434697, en què demana llicència municipal d’obres 
per la construcció per la substitució del TR2 de 112/11,5 KV i 16,5 MVA al TM de la 
Torre de Capdella, segons sol·licitud de data 26.06.2013, R/entrada núm.- 635 del dia 
26.06.2013, i “Proyecto básico de construcción para la sustitución del TR.2 de 112/11,5 
KV i 16,5 MVA”, redactat per l’enginyeria Tècnica de Control ITC2, SA, enginyer 
industrial Vicent Bernat i Martí, visat pel Col·legi d’enginyers industrials de Catalunya, 
Demarcació de Lleida, amb el núm. 047930 de 12.06.2013. Expedient núm.- 
2013/021/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 23 de juliol de 2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Que s’informa favorablement  la llicencia d’obres per la substitució del  TR.2 de 
112/11’5KV y 16’5MVA. 
 
PEM:          19.840,00 € 
Aval de runes: 150,00 €” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
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Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 396,80 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) MARIA SOLDEVILA FONT.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Maria 
Soldevila Font, amb DNI núm. 78040887R, en què demana llicència municipal d’obres 
per posar una porta al pujador de l’era de Farreró d’Antist, amb referència cadastral 
1231301CG3913S0001FQ, segons sol·licitud de data 25.06.2013, R/entrada núm.- 617 
del dia 25.06.2013. Expedient núm.- 2013/020/AN. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 23.07.2013 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la col·locació d’una porta al pujador 
de l’era de Farreró d’Antist.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) CARME ALEMANY GOMEZ . Vist l’escrit tramés per la Sra. Carme Alemany Gomez, 
amb DNI 38003977-L, en què demana una pròrroga per acabar les obres de 
rehabilitació  de la teulada i de l’interior de la Rectoria d’Astell, a la població de Astell, 
per a la qual es concedí llicència d’obres en el Ple municipal del dia 20 de maig de 
2010, i modificació de la llicència en data 23 de setembre de 2011, segons sol·licitud de 
12 de juny de 2013 amb  R/entrada núm.- 672 del dia 13.06.2013. Expedient núm.- 
033/2010/AS 
 
Atès el que disposa l’article 189.4 de la Text Refós de la Llei d’Urbanisme, consolidat 
amb les modificacions de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i Llei 7/2011 de 17 de juliol, el 
qual preveu que els titulars de les llicències urbanístiques tenen dret a obtenir una 
pròrroga, per la meitat del termini que es tracti, en aquest cas seria una pròrroga per 18 
mesos per acabar les obres.  
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24 de juliol de 2013 informen 
favorablement la concessió de la pròrroga. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-   Concedir una pròrroga per acabar les obres de la llicència d’obres concedida 
per acabar les obres de “rehabilitació  de la teulada i de l’interior de la Rectoria d’Astell, 
a la població de Astell, per a la qual es concedí llicència d’obres en el Ple municipal del 
dia  20 de maig de 2010, i modificació de la llicència en data 23 de setembre de 2011, 
per un termini 18 mesos, la meitat del termini inicial, d’acord a la legislació vigent, per 
acabar les obres. 
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) ALBA BADIA FITÉ . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Badia Fité, 
amb document d’identitat núm. 43720584-E, en què demana llicència municipal d’obres 
per recuperar l’edificació existent per adequar-la a les funcions de cobert pel femer al 
nucli de la Plana de Mont-rós, amb referència cadastral núm. 
25284A007001220000FM, segons sol·licitud de data 02.05.2012, R/entrada núm.- 517 
del dia 02.05.2012, i projecte de coberta per un femer, redactat per l’arquitecte tècnic, 
el Sr. Francesc Belart i Calvet. Expedient núm.- 2012/047/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 25 de juliol de 2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“CONCLUSIÓ: 
 
Que s’informa favorablement la construcció del cobert agrícola. 
PEM:    8.890,00 € 
AVAL DE RUNES :       150,00 € 
 
Caldrà portar l’assumeix del tècnic, i els plànols degudament acotats, abans de 
començar les obres” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 177,80 €. 
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Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECI DIR 
 

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat 
col·lectiva. 
 

Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han 
expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: 
les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, 
nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat 
d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la 
qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de 
sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 
de gener de 2013. 
 
El passat 6 de maig de 2013 el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va 
manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions catalanes 
que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de respecte de la 
pluralitat d’opcions, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, 
amb l’objectiu que el pronunciament que resulti de l’exercici del dret a decidir sigui 
l’expressió majoritària de la voluntat popular. 
 
Finalment, el 26 de juny de 2013 s’ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, 
com a expressió d’un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al 
poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l’acte de constitució hi ha assistit 
representants de les institucions més representatives del país, del món local, dels 
agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques 
favorables a l’exercici del dret a decidir i de la celebració d’una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.  
 
Per tot això, per unanimitat dels set membres que composen el Ple municipal s’acorda: 
 
Primer.-  Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, constatant la necessitat que 
s’hi sumin el màxim d’institucions, administracions, entitats civils, cíviques, ciutadanes, 
culturals, econòmiques, sindicals, empresarials i forces polítiques favorables a l’exercici 
del dret a decidir. 
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Segon.-  Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques 
del municipi s’adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa 
en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una 
consulta sobre el futur polític de Catalunya.  
 
Tercer.- Inscriure l’adhesió de la corporació al web www.dretadecidir.cat.  
 
Quart.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat 
de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 4/2013 que comprèn del núm. 
168 al 205, ambdós inclosos, amb un import total de 53.910,93 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per l’empresa Construccions Espot Cardós, SL, 
del 15.07.2013, en concepte de reparacions a l’església de Paüls, per un import de 
13.760,00 €; Vista i revisada la factura presentada per l’empresa Benito Urban, SL, del 
19.07.2013, en concepte de bancs, jardinera, taula picnic, per un import de 1.200,93 €; 
Vista i revisada la factura presentada per l’empresa Fututimpres, SL, del 22.07.2013, en 
concepte de butlletins municipals juliol, per un import de 1.047,86 €; Vista i revisada la 
factura presentada per l’empresa Floristil, del 22.07.2013, en concepte de clavells pel 
concert de Sallente, per un import de 50,00 € 
 
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, amb cinc vots a favor i dos assabentats, dels membres que 
composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció a favor del manteniment 
dels serveis social de proximitat en mans dels municipis i dels Consells Comarcals arrel 
de la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que plantejaria una situació d’amenaça per a la continuïtat dels 
sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública. 
S’insta a les institucions a que es mantingui la continuïtat del finançament de la part 
corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions bàsiques de Serveis Socials per 
a les Corporacions Locals. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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B) El Sr. Alcalde dóna compte que es va presentar una moció per part de l’escola en la 
que es demanava a l’ajuntament que s’impliqués en l’assumpte del menjador i del 
transport escolar, que segons les últimes noticies, aquest any s’haurà de pagar per part 
dels pares, o bé demanar una beca o ajuda, que segons les bases, al nostre municipi 
serà molt difícil de complir. 
Hi va haver una reunió amb l’AMPA de l’escola i es va considerar que s’ha lluitat molt 
per l’escola i el que es vol és que es continuï així. 
També vol comentar que fins ara s’ha pagat tot, i avui en dia no es pot fer tot gratuït 
com fins ara. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el 15 de juny va haver una pujada de tensió de la 
llum al municipi. S’ha fet una recopilació d’incidències dels particular, i fins a dia d’avui 
se n’han detectat 32, amb tot tipus d’electrodomèstics malmesos. 
Hi ha uns aparells de medició que mesuren les pujades de tensió i, possiblement, se’n 
posarà algun pel municipi. Els homologats valen 3000€, altres es paguen amb lloguer 
de 200 €/mes. 
Hi ha aparells que es poden posar en cases particulars, i cadascú se’l pot instal·lar a 
casa seva.  
Aquells que tenen assegurança de casa, han de passar la incidència a la seva pròpia 
companyia, però el llistat és per tenir un control. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte hi ha ajudes per la neteja dels pobles per evitar incendis. 
També pel tema dels incendis s’ha construït un dipòsit de 500.000 litres a Aguiró, i 
estarà documentat al centre de dades dels Bombers 
Hi ha 14 arquetes, i en cas de necessitat, es podran utilitzar per la ramaderia. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat un projecte per la rehabilitació de les 
Escoles de Mont-ros a la Diputació de Lleida, i que s’ha donat una ajuda de 15000 €. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que els dies 27 i 28 de juliol hi ha una jornada de portes 
obertes al centre de visitants del Pallars Jussà, i es convida a que es visiti. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte el Bisbat d’Urgell és propietari d’una finca a Mont-ros, i 
se li ha demanat que en facin una cessió a l’Ajuntament, per destinar la finca a 
aparcament. Aquesta cessió es vol fer per 40 anys. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte s’atança el mes d’agost, i que com cada any, es faran 
les reunions pels pobles. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que el ple del Consell de Ministres, quan va aprovar 
l’avant projecte de la llei de governs locals va dir que s’ajuntarien ajuntaments, però 
aquesta modificació no es durà a terme, tot i que si que s’obre la possibilitat d’ajuntar 
ajuntament que ho vulguin fer. 
A Catalunya també es vol aprovar aquesta llei, però el que interessa és un bon 
finançament local. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha celebrat una reunió del Patronat del Parc, i és la 
segona reunió des del 17.11.2011. 
Per llei toca un ple cada tres mesos i no se n’havia fet cap, qui decideix al parc és el 
patronat, no la presidenta. Li comenta també aquest fet a la Sra. Burgués perquè ho 
comenti a qui cregui oportú també. 
Es va parlar de l’ampliació del parc, al diari Segre van sortir més noticies que no són 
certes, aj que es va dir que hi havia municipis que no ho volien. La Torre de Capdella i 
la EMDE i la Comarca del Pallars Jussà, hi estan d’acord. 
Va tornar a reivindicar que la vall Fosca no hi passa el bus del Parc. 
També es demana la tercera porta del Parc. Aquest tema és del Departament de 
Territori i Sostenibilitat i potser s’haurà d’anar a parlar amb el Conseller. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que hi haurà una reunió de la permanent de la 
Federación de Municipios con centrales hidroeléctricas a Madrid. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte que al 2007 es va fer una revisió dels BICES i creu que 
la Central de Molinos no la van incloure en aquesta revisió, per aquest motiu, vol 
demanar una nova revisió ja que la central ha passat dels 50 KW 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
- PRECS I PREGUNTES 
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En aquest punt pren la paraula la Sra. Burgués, per comentar que no va assistir a 
l’anterior ple per motius laborals. 
Es va dir que ella havia tret informació abans del ple i vol dir que segona l’article 164.6 
de la LMRLC pot consultar les dades del ple abans de la celebració del mateix. 
A l’acord del ple es va dir que el director tècnic d’una obra i quan es va dir al ple ja es 
considerava que era ferm i els actes immediatament executables. Com a regidora té 
dret a veure els documents. 
Quan es va passar la documentació del ple hi havia una dada que ella no estava 
d’acord, ja que el tècnic director no tenia la titulació requerida. 
El Sr. Peroy pren la paraula i diu que va fer fotos abans del ple, i que es fals que es 
digues que no calia cap tècnic, sinó que es va di que el Marc Sentenac seria el tècnic 
de l’ajuntament. Es va demanar a la Diputació si podia facilitar un enginyer de camins, 
canals i ports, que pogués dirigir l’obra. La informació la va utilitzar per parar el pont. 
L’al·legació que va presentar el Col·legi d’enginyers de Camins ho va fer perquè algú ho 
va denunciar, i desprès no s’ha comunicat que hi ha un enginyer. 
La Sra. Burgués comenta que quan s’està dient que pot tenir còpies del ple, vol dir que 
se li poden facilitar. 
El Sr. Peroy diu que s’ha de venir a consultar aquí a les oficines, perquè en alguns 
expedients hi ha protecció de dades. 
Creu que la gent que posa traves vol parar el pont 
La Sra. Burgués comenta que ella sols va dir que el tècnic no era competent, el que vol 
és que si ella ho comenta en un ple, que ho coneix, i que si li pot fe cas. 
El Sr. Dalmau pren la paraula i li comenta a la Sra. Burgués que havia demanat un 
enginyer a Diputació però encara no havien contestat, però que el tècnic seria el Marc 
Sentenac. 
La Sra. Burgués diu que al ple no es va dir que hi havia un tècnic de Diputació. 
El Sr. Dalmau contesta que encara no ho tenien confirmat per part de Diputació. 
La Sra. Burgués, pregunta: en referència a l’ampliació de l’horari, s’han contractat 34 
persones, realment és necessària tanta gent? 
El Sr. Amorós comenta que va estar a la selecció de 10 persones pel telefèric, però no 
per als altres treballadors. 
El Sr. Peroy contesta que per poder tenir més freqüències del telefèric s’havia d’ampliar 
l’horari. Els sous han baixat, es fan dos torns. S’ha de tenir tot l’horari cobert 
El Sr. Amorós demana que al proper ple es passin les dades. 
El Sr. Peroy comenta que no creu que surti bé, ja que mai ha estat així. S’ha d’intentar 
gastar el mínim perquè mai serà rentable. Aquest any s’ha provat de separar telefèric i 
restaurant però ningú es va presentar al concurs 
La Sra. Burgués comenta que quan es torni a fer un concurs que es pugui ampliar el 
servei de bar, per exemple, es pugui obrir des e pasqua. Creu que amb més mesos 
oberts, sortirà més rentable. 
El Sr. Peroy contesta que no ho creu perquè aquest hi ha molta crisi. 
El Sr. Dalmau comenta que el telefèric és una promoció de la vall, a l’igual que la 
càmera. Això val diners, és veritat, però és promoció. 
 
La Sra. Burgués fa una suggerència, ja que se sap que hi ha hagut un accident a 
l’església de Capdella, en tema de prevenció de riscos, que no hauria de ser l’arquitecte 
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el que el coordinadors, sinó el que ho sigui el servei de prevenció de la empresa. Si hi 
ha algun problema gran, cridaran a l’alcalde a declarar i no es vol això. 
El Sr. Peroy comenta que es demana a totes les empreses que treballen per 
l’ajuntament. 
La Sra. Burgués diu que no parla d’una persona fixa a l’ajuntament, sinó d’un 
coordinador de seguretat que visi el projecte i les obres. El projecte de prevenció de 
riscos el fa la empresa. 
 
La Sra. Burgués vol fer dos propostes: 

- Fer un estacionament per a cotxes elèctrics 
- Estació per caravanes i autocaravanes a Sallente i a la Pobleta de Bellveí 

El Sr. Peroy li comenta que si es fa un càmping municipal, el càmping de la Torre de no 
podrà funcionar. La zona de tuberia de Sallente, és privada. Potser si que s’hauria de 
fer una normativa per regular els estacionaments, o bé que es vagi al càmping 
El Sr. Amorós comenta que no es tractaria d’un càmping, sino d’una zona de recarrega, 
sols per aigua i llum, com ho té l’ajuntament de Tremp. Altres ajuntaments també ho 
tenen. 
Els Sr. Dalmau diu que es poden estudiar les propostes presentades. 
El Sr. Amorós comenta que hi ha ajuntaments en comarques veïnes que tenen punts 
de càrrega per cotxes híbrids. 
 
La Sra. Burgués torna a preguntar si es vol penjar una estelada a l’Ajuntament. 
El Sr. Dalmau diu és decisió seva i de moment ell diu que no. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-tres 
hores trenta 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, 14 d’octubre de 2013. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


