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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 catorze de juny de 
dos mil tretze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, catorze de juny de dos mil tretze. 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 extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde:         NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL      
 
 
 - 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 
- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE LES  NNSS 

PER A LA SEVA ADAPTACIÓ CARTOGRÀFICA 
- APROVACIÓ D  EL PADRÓ DE CLAVEGUERES 
- MODIFICACIÓ DE LA TAXA REGULADORA PER L’OCUPACIÓ DE  

TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE 
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CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BA STIDES 
I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES 

- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 19 DE REGULACIÓ DELS 
CAMINS RURALS I DELS TANCAMENTS 

- 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 
 
 
 

ACORDS 
 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el divuit 
d’abril de 2013, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
trenta-dos fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que 
composen la corporació. 
 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 16/2013, 17/2013, 
18/2013, 19/2013, 20/2013, 21/2013, 22/2013 i 23/2013 de l’any 20123, que consten en 
el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE L ES NNSS PER A 
LA SEVA ADAPTACIÓ CARTOGRÀFICA  
 
Atès que en sessió de ple de 14 de maig de 2012, es va acordar l’aprovació provisional 
de l’actualització de la cartografia digital de les NNSS de l’Ajuntament de la Torre de 
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Capdella, i es va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida perquè en fes 
la seva aprovació definitiva. 
 
Atès que des de la Comissió Territorial d’Urbanisme, en data 22 de març de 2013 s’ha 
aprovat definitivament la modificació de normes subsidiàries de planejament per la seva 
adaptació cartogràfica, segons expedient 2012/048864/L, supeditant la publicació al 
DOGC a la correcció d’esmenes i la presentació d’un text refós. 
 
Atès que els articles 96 i 97 del TRLUC i els articles 73.117 i 229 i la Disposició 
transitòria cinquena del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei d’Urbanisme. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor i una abstenció, dels sis membres assistents 
dels set que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Verificar el Text Refós de l’actualització de la cartografia digital de les NNSS 
de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, en base a les prescripcions establertes per la 
Comissió d’Urbanisme de Lleida, en el seu expedient 2012/048864/L. 
Segon. - Trametre la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a 
que en procedeixi a la seva publicació al DOGC. 
Tercer .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
 
- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE CLAVEGUERES  
 
Vist i revisat el Padró de la Taxa de Clavegueres, corresponent a l’exercici 2013 amb un 
import total de 7.349,34 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis 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. En cas que no se’n presentin, 
s’entendrà definitivament aprovat. 
SEGON.- Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
 
- MODIFICACIÓ DE LA TAXA REGULADORA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS 
D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCC IÓ, RUNES, 
TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS, BASTIDES I ALTRES INST AL·LACIONS 
ANÀLOGUES  
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Atès que es preveu la modificació de l’ordenança número 9, reguladora de la taxa 
reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials 
de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues, que ha de regir durant l’exercici 2013 i següents. 
 
Que no estava regulat en el text de l’ordenança la possibilitat de l’existència de fires al 
municipi, on s’hi poguessin instal·lar parades amb mercaderies o productes per a 
vendre al públic. Que al municipi se celebra anualment la Fira Ramadera de la Pobleta 
de Bellveí, amb una durada habitual de dos dies. 
 
Que davant la possibilitat que es pugui celebrar algun altre tipus de fira, es modifica 
l’ordenança per a la imposició d’una taxa per ocupació de l’espai en el període de la 
Fira Ramadera de 20 € (10 € al dia), per les parades/comercials que sol·licitin un espai. 
           
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 9, de la taxa 
reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials 
de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
 
Segon.- Exposar al públic la imposició i nova ordenança aprovada mitjançant la 
publicació d’edictes al taulell d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, durant el 
termini de trenta dies hàbils, a efectes de reclamacions. 
 
Tercer.- Determinar que si no es presenta cap reclamació durant el termini d’exposició 
pública, els acords provisionals esdevindran definitius de forma automàtica. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, perquè en el cas de quedar definitivament aprovada la 
imposició i nova ordenança fiscal, 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. 
 
 
- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 19 DE REGULACIÓ DEL S CAMINS 
RURALS I DELS TANCAMENTS  
 
Atès que fins a la data present no s’havia regulat l’accés a camins i les vies rurals dels 
quals n'és titular l’Ajuntament de la Torre de Capdella, que consisteixen en camins d’ús 
públic, des de temps immemorials, com els camins rals i els camins ramader que no 
tinguin aquesta naturalesa amb caràcter exclusiu, i les servituds públiques de pas de 
les quals l’ajuntament o l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui, siguin titulars. 
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Que la intenció és garantir-ne la conservació i millora, i la promoció de l’ús públic de les 
mateixes, de totes aquelles vies de titularitat de l’ajuntament i de l’EMD Espui, per 
aquest motiu es vol aprovar una ordenança de gestió d’aquests camins. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la implantació de l’ordenança núm. 19 reguladora dels 
camins rural i dels tancaments. 
 
Segon.- Exposar  al  públic  la imposició i nova ordenança aprovada mitjançant la 
publicació d’edictes al taulell d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, durant el 
termini de trenta dies hàbils, a efectes de reclamacions. 
 
Tercer.- Determinar que si no es presenta cap reclamació durant el termini d’exposició 
pública, els acords provisionals esdevindran definitius de forma automàtica. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, perquè en el cas de quedar definitivament aprovada la 
imposició i nova ordenança fiscal, 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. Dalmau comenta que aquesta ordenança servirà per legalitzar les pistes del 
municipi i establir responsabilitats a qui hi circuli. 
Es pot demanar una còpia a l’ajuntament per si es vol consultar. 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRES  
 
A) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "CREACIÓ DE DUES PISTES 
FORESTALS PER ACCEDIR A LES MUNTANYES D’UTILITAT PÚBLICA”, amb un 
import de 18.396,53 €, signada pel tècnic director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, 
amb data 3 de juny de 2013, a l‘empresa XAVIER FORGA GORDÓ. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set que 
composen la Corporació aprova la certificació. 
 
B) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "TREBALLS D’APORTACIÓ D’AIGÜES A 
AGUIRÓ”, amb un import de 26.466,63 €, signada pel tècnic director de l’obra Sr. Marc 
Sentenac Oña, amb data 11 de juny de 2013, a l‘empresa BERNAT LANAU. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació. 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
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A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  OSCAR ESCRIBÀ MARTINEZ. 

Objecte: “Projecte de substitució de coberta i altres actuacions a casa Aranyó, al 
nucli de Mont-rós. Exp. 186/09/MT” 

 Import fiança: 120,20 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, 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. 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: XAVIER GIGÓ SABATÉ 

Objecte: “Reformes de la terrassa de Casa Felip, al nucli de la Pobleta de 
Bellveí. Exp. 2013/010/LP”.  

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en ple, per unanimitat dels sis assistents, 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. 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ANTONI ZAYAS FAULO 

Objecte: “Reparació de la coberta de llosa de pissarra, rejuntat de façanes i 
col·locació de finestres i balconeres de fusta nova a Casa Abadia, del nucli de 
Capdella. Exp. 2010/048/C”.  

 Import fiança: 120,20 €  
 

Objecte: “Projecte de rehabilitació de forjat dels sostre, planta baixa de Casa 
Abadia, del nucli de Capella. Exp. 2011/008/C”.  

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en ple, per unanimitat dels sis assistents, 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. 
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D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: XAVIER CASTRO MORA 

Objecte: “Nova coberta en edifici unifamiliar entre mitgeres a Casa Mora, del 
nucli d’Aguiró. Exp. 2010/046/G”.  

 Import fiança: 241,36 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, 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. 
 
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ANNA COSTA VIDAL. 

Objecte: “Rehabilitació d’un edifici aïllat PB +1+golfes amb dos habitatges de la 
Plana de Mont-rós. Exp. 110/06/LPL”.  

 Import fiança: 180,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents, 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. 
 
F) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JORDI FORNONS BORONAT 

Objecte: “Refer la part de l’hort dels corrals de Casa Escribà, al nucli d’Espui. 
Exp. 2013/009/E”.  

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en ple, per unanimitat dels sis assistents, 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. 
 
G) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: EXCAVACIONS DOMINGO MOLI, S.L. 

Objecte: “Projecte d’abastament d’aigua a Envall”.  
 Import fiança: 9.354,51 € (mitjançant aval bancari) 
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L’Ajuntament en ple, per unanimitat dels sis assistents, 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. 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ALBERT MOLINA OLLER . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Albert Molina Oller, 
amb DNI 44009176-X, com a membre de l’equip de futbol sala de la Vall Fosca, en 
escrit de 23 de maig de 2013, amb R/entrada núm. 489 de data 23.05.2013 en què es 
demana un ajut per fer front a les despeses resultants de participar al campionat de 
futbol sala 2013 de la Pobla de Segur, on hi participa l’equip de la Vall Fosca. 
 
L’Ajuntament en ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set membres que 
composen la corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 300,00 € per fer front als costos 
resultants de la participació al campionat de futbol sala 2013 de la Pobla de Segur, on 
hi va participar l’equip de la Vall Fosca, al Sr. Albert Molina Oller. 
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. 
 
B) ANNA RODRIGUEZ CATALAN. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Anna 
Rodriguez Catalan, amb DNI núm. 47772065F, de data 6 de maig de 2013, amb 
R/entrada núm. 436 de 06.05.2013, en la qual es demana una ajuda pel taller de 
customització que es va realitzar el dia 4 de maig a la Pobleta de Bellveí. 
 
L’Ajuntament en ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set membres que 
composen la corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic de 50 € a Anna Rodriguez Catalan, pel taller de 
customització que es va realitzar el dia 4 de maig a la Pobleta de Bellveí. 
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) ASSOCIACIÓ DE RESIDÈNCIES CASA DE PAGÈS DEL PALL ARS JUSSÀ. Vista 
la sol·licitud presentada per l’Associació de residències Casa de Pagès del Pallars 
Jussà, amb NIF: G25262320, en escrit de 17 de maig de 2013, amb R/entrada núm. 
510 de data 27.05.13 en què es demana un ajut per poder realitzar un calendari 
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d’activitats al Pallars Jussà, durant el període de 22 de juny a 12 de setembre, amb 
sortides de senderisme i visites als museus comarcals, per dinamitzar el territori. 
 
L’Ajuntament en ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set membres que 
composen la corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic de 100 € a l’Associació de residències Casa de 
Pagès del Pallars Jussà, per la dinamització del territori mitjançant un calendari 
d’activitats al 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. 
 
D) RAMON VILA PASCUET. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Vila Pascuet, 
com a president del Club de Futbol Pobla, amb NIF núm. G25337940, de data 6 de 
maig de 2013, amb R/entrada núm. 441 de 06.05.2013, en la qual es demana que es 
faci una aportació al Club de Futbol Pobla, per poder afrontar la nova temporada, ja 
sigui com a col·laborador o com a patrocinador. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva l’aportació de 5.000 € com a patrocinador del Club de Futbol 
Pobla al Sr. Ramon Vila com a president, i el Club es compromet a fer-ne la publicitat 
corresponent. 
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. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau, comenta que es patrocina per dos anys prorrogable al club de futbol de 
Pobla, per import de 5000€, aquesta ajuda implicarà que es portarà el logo de 
l’ajuntament o de la Vall Fosca, a les samarretes, i a més hi haurà dues pancartes fixes 
al camp, una de l’ajuntament i una altra del Patronat de Turisme de la Vall Fosca. 
També es posarà als calendaris i als carnets de socis. 
 
E) JAUME ABELLA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Abella, en nom del 
Grup de Teatre Vall Fosca, en escrit de 25 d’abril de 2013 amb R/entrada núm. 423 de 
25.04.2013, en què se sol·licita una ajuda pel taller de manualitats del dia de Sant Jordi. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set membres que 
composen la corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic de 150 € al Sr. Jaume Abella, en nom del Grup 
de Teatre de la vall Fosca, pel taller de manualitats del dia de Sant Jordi. 
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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) ORAGANISME AUTÒNOM DE  GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE TR IBUTS LOCALS 
(TREMP). Vista la sol·licitud presentada per l’Organisme de Recaptació de Tremp, en 
escrit de 10 de juny de 2013 amb R/entrada núm. 670 de 13.06.2013 on s’informa que 
de les liquidacions de la taxa de clavegueres de Casa Cansat d’Astell, durant els anys 
2008 a 2011, s’ha detectat que el subjecte tributari era incorrecte, ja que la casa on 
s’aplicava la liquidació, va esser venuda al 2005, sense que s’hagués corregit aquesta 
dada. 
 
Vista la documentació aportada pel Sr. Ramon Fillat Fornons, on es comprova que la 
finca no és de la seva propietat 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Que s’anul·li la liquidació de la taxa de clavegueres de Casa Cansat del nucli 
d’Astell, al Sr. Ramon Fillat Fornons dels anys 2008 a 2011. 
Segon.-  Que l’organisme autònom de gestió i recaptació procedeixi a la liquidació de la 
mateixa, a l’empresa FRAMAR ACTIVOS, SL. segons les dades que es troben en nota 
registral 
Tercer .- Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Quart.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) MARTINSA FADESA, S.A.. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Javier Canal 
Garcia, en representació de l’empesa MARTINSA-FADESA. SA, amb NIF núm. 
A80163587, en escrit de 25 d’abril de 2013, amb R/entrada núm. 425 de 26.04.2013 en 
què demana una pròrroga de la condició especial de la llicència d’obres de la 
instal·lació de la nau povisional de vendes a la parcel·la 4r del pla especial SAU E1 del 
nucli d’Espui, per a la qual es concedí llicència d’obres en el Ple municipal del dia 
12.04.2006. Expedient núm.- 029/06/E 
 
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 estableix que els titulars de les llicències urbanístiques tenen dret a obtenir una 
pròrroga.  
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20 de maig de 2013 informen 
favorablement la concessió de la pròrroga. 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir una pròrroga d’un any per l’obra d’instal·lació de la nau provisional 
de vendes a la parcel·la 4r del PE SAU E1 al nucli d’Espui, d’acord amb la legislació 
vigent. 
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. 
 
B) ENDESA GENERACIÓN, S.A.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joaquim 
Llop Ribalta en nom de l’empresa ENDESA GENERACIÓN, S.A., amb CIF núm. A-
82434697, en què demana de la llicència municipal d’obres menors per al buidatge de 
material a les pantalles dinàmiques situades a l’accés a la CHR Sallente, segons 
sol·licitud de data 27.05.2013, R/entrada núm.- 523 del dia 31.05.2013. Expedient 
núm.- 2013/018/C. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 03.06.2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“PEM: 5.000€ 
 
Per la gestió de les runes s’haurà de parlar amb el regidor d’obres de l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella..” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor 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 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) JOSEP BADIA SUBIRANA.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Badia 
Subirana, amb document d’identitat núm. 78040338-G, en què demana la llicència 
municipal d’obres menors per la pavimentació d’accés a Casa Aimà i refer el mur, a la 
Plana de Mont-ros, amb referència cadastral núm. 2540201CG392450001YX, segons 
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sol·licitud de data 02.05.2013, R/entrada núm.- 442 del dia 06.05.2013. Expedient 
núm.- 2013/016/LPL. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 03.06.2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Que s’informa favorablement les obres de pavimentació d’accés a casa Aimà i refer 
mur. 

 
Aquest informe s’entén emès d’acord amb la veracitat de les dades de la documentació 
aportada i sense perjudici a tercers. 
 
PEM: 8.700 € 

 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 €..” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor 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 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 3/2013 que comprèn del núm. 
116 al 168, ambdós inclosos, amb un  import total de 67.216,09 €. 
 
Vista i revisada la factura de Tolvas Metàlicas, SL (TOLMET), del 11.06.2013, en 
concepte de comanda d’un dipòsit d’aigua, per un import de 4.283,70 €; vista i revisada 
la factura presentada per l’empresa Dutoelectricitat J Segú, SRL del 31.05.2013, en 
concepte de reparació vehicles municipals, per un import de 198,73 €; vista i revisada la 
factura presentada per l’empresa Farré de la Raval, SL, del 31.05.2013, en concepte 
d’escala i barana d’Antist, per un import de 569,79 €; vista i revisada la factura 
presentada per Sr. Jordi Languil Badia, del 13.06.2013, en concepte de neteja de neu 
als carrers d’Aguiró 2011-2012, per un import de 154,00 €; vista i revisada la factura 
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presentada per Sr. Lluis Peroy Benet, del 12.06.2013, en concepte de desplaçaments i 
dietes, per un import de 218,88 €; vista i revisada la factura de Xarxa integral de 
professionals i usuàries SCCL (Xavier Llana), del 13.06.2013, en concepte de 
desbrossament de la Serra de Sarraspina, per un import de 3.471,19 € 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació, presentats 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 cinc vots a favor i un assabentat, dels set membres que 
composen la corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que la Fundació Esclerosi Múltiple ha fet arribar el seu 
agraïment a l’ajuda que des de l’ajuntament se li va donar per a la col·laboració amb la 
fundació. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que l’Associació provincial de laringectomitzats i mutilats 
per la veu ha fet arribar el seu agraïment a l’ajuda que des de l’ajuntament se li va 
donar per a la col·laboració amb l’associació. 
 
El consistori en queda assabentat 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció en defensa d’un model 
català d’ensenyament, per part de l’ACM davant de l’esborrany de la Llei orgànica de 
millora de la qualitat educativa, impulsat pel Ministeri d’Educació. 
A Catalunya ja hi ha la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a legislació pròpia en 
matèria d’educació, on el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva 
a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat cohesionada. 
Es manifesta el clar rebuig a l’esborrany de la llei orgànica de millora de la qualitat 
educativa que vol aprovar el Ministeri d’Educació i es dóna suport a la Generalitat de 
Catalunya i al Departament d’ensenyament en la defensa de les competències 
educatives de Catalunya. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció en defensa de les 
polítiques locals d’habitatge en règim de lloguer protegit, per part de l’ACM on es 
demana que es faci un reconeixement que la promoció pública local d’habitatges de 
lloguer, és indispensable per donar una possibilitat d’accés a un nou habitatge a preu 
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assequible, i que es mantinguin en la seva integritat els ajuts als promotors d’actuacions 
de lloguer protegit finançades amb càrrec als Plans d’Habitatge. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció per instar a la creació 
d’una comissió de seguiment que estudiï les mesures d’arbitratge i intermediació entre 
les entitats financeres i els afectats pel municipi en referència a les “participacions 
preferents”, presentada per part de l’ACM.  
 
El consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que s’està realitzant l’obra d’instal·lació d’un dipòsit 
d’aigua a la muntanya d’Aguiró que serà per a incendis i per abeurar els animals en cas 
de necessitat. Hi haurà 11 arquetes. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que l’Assemblea de la Federació de Municipis amb 
Centrals Hidroelèctriques a Lleida, està estudiant l’avantprojecte de llei de regulació de 
les administracions públiques.  
La federació presentarà una al·legació ja que es preveu la voluntat en l’avantprojecte 
d’eliminar les EMD, ajuntaments, regidors... 
La Generalitat també treu un avantprojecte i s’hauria de revisar, i si cal, presentar 
al·legacions. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte en relació al recurs que va presentar ENDESA per la 
correcta aplicació de l’IVA en el conveni de la llum i les multes coercitives, el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, ha dictaminat a favor de l’Ajuntament en referència a 
les mesures cautelars. 
 
El consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha dictat una sentència a València en referència de 
les línies d’ocupació pública, donant la raó a un municipi. En aquesta sentència 
s’estableix que s’han de pagar fins i tot els endarreriments. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ACM té un superàvit de 28.000 € per poder fer més 
actuacions per defensar els ajuntaments. 
 
El consistori en queda assabentat 
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K) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 7 de juny va mantenir una reunió amb el 
Bisbat, junt amb el Sr. Boneta i Maria Mora. Es van endur un retaule de l’església 
d’Aguiró que el tornaran a l’església. 
El cementiri i l’església són del Bisbat, i s’ha demanat que cedeixin a l’ajuntament el 
cementiri i l’hort. 
En principi no hi haurà cap problema 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte de les retallades a les escoles dels municipis tant del 
menjador com del transport escolar, i que la Generalitat no vol subvencionar aquesta 
despesa. L’Escola La Vall Fosca ha demanat a l’ajuntament que pressioni a la 
Generalitat i als organismes que en puguin estar afectats, perquè continuï la subvenció 
com fins ara. 
S’ha presentat una carta i l’ajuntament prepararà una moció per enviar-la a la 
Generalitat, a l’ACM, FMC per a què en tinguin coneixement. 
Si no s’arregla, l’ajuntament haurà de pagar 1500 €/any per cobrir els serveis.  
Els regidors estan d’acord en aquest punt per fer una moció. 
 
El consistori en queda assabentat 
 
M) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència a l’ampliació del pont d’accés a Astell, 
Aguiró i Oveix, en l’anterior ple es va demanar que hi havia d’haver un enginyer de 
Camins com a director d’obra, i no el tècnic de l’Ajuntament. 
El dia 27 de maig va arribar un escrit de Diputació de Lleida autoritzant un tècnic de 
Diputació com a director facultatiu. 
També ens va arribar una al·legació del Col·legi de Camins per protestar perquè no hi 
havia el tècnic correcte en l’obra, abans que arribés la carta de Diputació, abans que 
s’aprovés l’acta del ple. 
El Sr. Peroy pren la paraula, i comenta que no es pot treure informació de l’ajuntament 
amb mòbil, ja que de l’al·legació presentada es dedueix que es van enviar fotografies al 
col·legi, i aquests van presentar un recurs en base a aquella documentació. No hauria 
de sortir cap document de l’ajuntament, que no estigui autoritzat, i molt menys fer-ho 
públic perquè pot afectar als veïns.  
Li diu al Sr. Amorós que li comenti a la seva companya de grup que s’ha excedit i que li 
demani responsabilitat. 
 
El consistori en queda assabentat 
 
N) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència a les modificacions de les NNSS, 
s’està treballant sobre el tema. Tot i que sembla que vagi molt lent, el Departament 
d’Urbanisme es miren molt detingudament totes les dades.  
Ja hi ha pobles que estan aprovats i d’altres on s’han de fer rectificacions 
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El consistori en queda assabentat. 
 
O) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 5 de juny hi va haver una reunió amb la 
Societat de Foment del Pallars Jussà. Ja hi ha una ampliació de capital d’una vintena 
de membres més.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
P) El Sr. Alcalde dóna compte que ha sortit una llei de la Generalitat on s’estableix que 
s’han de censar i xipar tots els gossos, gats i fures. Els forestals vigilaran els gossos i 
controlaran si tenen xip, la primera vegada no diran res, però la segona es podrà 
imposar una multa. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
Q) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 24 de maig es va celebrar una assemblea de 
la Federació de Municipis, i es va elegir un nou president, el Sr. Xavier Amor. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
R) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha rebut una carta d’agraïment de SAR el príncep 
d’Astúries de la visita que va realitzar al municipi. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
S) El Sr. Alcalde dóna compte que ha arribat una carta d’AREMI, agraint el finançament 
de la taxa de construccions i obres, de l’obra de la Pobleta de Bellveí. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
T) El Sr. Alcalde dóna compte que la Generalitat de Catalunya està pagant les 
subvencions de l’any 2010, ara al 2013. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
U) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha contractat un paleta per la brigada per 
necessitats del servei, que comença el dia 17 de juny i finalitzarà el contracte el 15 de 
novembre. 
 
El consistori en queda assabentat 
 
V) El Sr. Alcalde dóna compte que es va fer una selecció de personal per treballar al 
telefèric. S’han presentat 63 persones per deu places. Es va fer una preselecció i es 
van realitzar les entrevistes. Dilluns es comunicarà als que han estat elegits 
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El consistori en queda assabentat. 
 
W) El Sr. Alcalde dóna compte que els horaris dels telefèric d’aquest anys són els 
següents, del 1 al 15 de juliol i del 16 al 30 de setembre sortiran telefèrics a els 8 h 9 h 
11 h i 15 h; des del 16 de juliol fins al 15 de setembre sortiran a les 7 h 8 h 9 h 11 h i 15 
h. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
X) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha preparat un dossier perquè a partir de la riuada 
del 82 no s’ha fet cap neteja de marges de ribera. L’ajuntament prepararà els tràmits i 
permisos perquè els veïns ho puguin netejar. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
Y) El Sr. Alcalde dóna compte que Mn. Mauri va fer un recorregut per les esglésies 
arreglades del municipi i se li va demanar una finca del nucli de Mont-ros per fer 
pàrquing. 
 
El consistori en queda assabentat 
 
Z) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha iniciat la neteja de tres pobles més del boscatge 
al voltant del poble, ara s’està fent Castell, Beranui i Aguiró. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
AA)  El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha parlat amb el Sr. Amorós per fer 3 basses al 
riu Flamisell. Dos ja han estat definides on es farien, però s’ha de parlar amb el veïns 
de la Torre de Capdella, de la Plana de Mont-ros i Pobleta de Bellveí. 
 
El consistori en queda assabentat 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
- El Sr. Amorós pren la paraula  
Comenta que vol fer una esmena, ja que a l’acta que s’ha aprovat es va dir que el punt 
de la contractació de l’ampliació del pont s’hi reflecteix el que es va dir. 
Demana al ple que a partir d’avui es puguin portar gravacions al ple. 
Sempre que hi ha una polèmica en un ple o en un altre assumpte, surt el tema de la 
llum, i en aquest també ha sortit. 
- El Sr Peroy contesta dient que és cert el que diu perquè així consta en acta, però el 
que ell ha volgut dir, i que ja se li ha dit altres vegades, és que abans que surti/s’aprovi 
l’acta, s’enviï a terceres persones la documentació. 
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Es torna al tema de la llum, perquè s’ha de saber si d’altres temes que s’han tractat a 
l’ajuntament també han sortit, i ell creu que en aquest assumpte s’ha posat amb una 
obra del seu poble. 
La diputació ha aprovat que un enginyer de camins de la Diputació, serà el director de 
l’obra, però el tècnic de l’ajuntament serà qui vigilarà l’obra i farà les certificacions. 
- El Sr. Amorós reitera que vol que es facin gravacions dels plens 
- El Sr. Dalmau diu que és potestat seva gravar un ple o fer venir la televisió si fa falta. 
- El Sr. Amorós, continua afirmant que ha llegit l’acta tal com està. 
- El Sr. Dalmau comenta que el tècnic responsable a l’ajuntament serà el tècnic 
municipal qui vigilarà l’obra, i l’enginyer de Diputació pujarà algunes vegades, però des 
d’aquí, se li passarà la informació necessària. 
Ell com alcalde s’ha preocupat perquè li paguin el projecte de l’obra i el tècnic director, li 
hagués agradat que els de l’oposició haguessin proposat alguna cosa. 
- El Sr. Peroy diu que l’escrit que va presentar el Col·legi d’enginyers tècnics volia dir 
que s’havia de parar l’obra, perquè no s’hagués pogut licitar. El col·legi va actuar 
perquè una col·legiada li va demanar. 
- El Sr. Dalmau comenta que ell coneix molta gent del seu grup i són els que governen, 
sols ho ha dit perquè li agradaria rebre algun cop de mà per part del seu grup. 
- El Sr. Amorós pregunta que per què sempre parlen de grups i no de municipi. 
- La Sra. Juanmatí diu que aquest fet marca una politització perquè la Sra. Burgués va 
posar per sobre el partidisme sobre el benefici del municipi. 
- El Sr. Amorós vol recordar que l’alcalde va dir que no eren partits sinó un municipi, i 
pregunta si algun cop els han demanat ajuda. 
-  El Sr. Peroy contesta dient que sí, per exemple, en el que ha informat l’alcalde 
referent a les basses del riu Flamisell. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-tres 
hores 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. 


