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

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia cinc de desembre de dos mil tretze. Essent les 
vint 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: 
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 
- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANUALITAT 2014 
- APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ DE LA PO BLETA 

DE BELLVEÍ 
- DESESTIMACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS QUE AFEC TA AL 

NUCLI D’OBEIX 
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- ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURIS ME DE 
LA VALL FOSCA 

- DESESTIMACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ A LA ORDENANÇA NÚM. 11  
REFERENT A LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, SUBSÒL I VOL SOBE EL  DOMINI 
PÚBLIC LOCAL  

- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA ORDENANÇA NÚM. 11 DE LA TAXA 
PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D EL SÒL, 
SUBSÒL I VOL SOBE EL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER LA COORDINACIÓ, LA 
COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMA RCAL 
I L’AJUNTAMENT EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRE S 
PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per 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 
 

  
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el quatre de 
novembre 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 que 
composen la Corporació. 
 
 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia núm. 48/2013, 49/2013, 
50/2013 i 51/2013 de l’any 2013, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia 
d’aquesta entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
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- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A L 
PRESSUPOST DE 2013 
 
Atès que l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei Orgànica 2/2012 de 27 
d’abril d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix prèviament a 
l’aprovació del pressupost per al 2013, s’ha d’aprovar el límit de la despesa no 
financera. 
 
Atès els càlculs realitzats en base al pressupost del 2014 i de les dades que sol·licita 
l’Ordre esmentada, i segons el pressupost de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, el 
sostre de despesa és de 2.372.561,18 €. 
 
Atès que aquest import pot ser modificat posteriorment degut a modificacions o 
suplements de crèdit o de pressupost, es preveu que en les bases d’execució del 
pressupost prevegi la modificació del sostre de despesa, al mateix moment que la 
modificació del pressupost que s’aprovi. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar el límit de despesa no financera per l’ajuntament de la Torre de 
Capdella i per al pressupost de 2014, per import de 2.372.561,18 €. 
 
Segon.- Establir en les bases d’Execució del Pressupost, que en cas de modificació de 
crèdit es modifiqui automàticament el sostre de despesa consolidat. 
 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord 
 
 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L’ANUALITAT 2014  
 
Havent donat compte al Ple del Projecte de Pressupost General Municipal per a 
l'exercici de 2014 que contempla tots els drets i obligacions que es volen assumir 
durant el mateix. 
 
Vistos els documents que l'integren. 
 
Vistos els articles 22 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i els articles 162 i següents de la Llei 2/2004 de 5 de març, del Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El Ple, per majoria absoluta, amb els vots a favor del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau, i 
els regidors, Sr. Lluís Peroy, Sr. Joan Boneta, Sra. Pilar Juanmartí, Sr. Marc Peró i 
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l’abstenció de la Sra. Neus Burgués i Sr. Josep Amorós dels set assistents al Ple, 
acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de la Torre de 
Capdella per a l'exercici 2014, i que presenta el següent resum per capítols:  
 
- PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT  
 
INGRESSOS   

Capítol I 1.643.500,00 
Capítol II 20.500,00 
Capítol III 226.857,14 
Capítol IV 345.100,00 
Capítol V 21.300,00 
Capítol VI 50.000,00 
Capítol VII 65.304,04 
Capítol VIII 0 
Capítol IX 0 
TOTAL 
INGRESSOS 

2.372.561,18 

  

DESPESES   

Capítol I 792.300,00 
Capítol II 1.288.105,25 
Capítol III 3.000,00 
Capítol IV 85.457,14 
Capítol VI 196.698,79 
Capítol VII 7.000,00 
Capítol VIII 0 
Capítol IX 0 
TOTAL 
DESPESES 

2.372.261,18 

 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, per un període de quinze dies hàbils, 
l'expedient tramitat, mitjançant publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i Tauler d'Anuncis, a efectes que es puguin presentar les reclamacions 
oportunes, entenent-lo definitivament aprovat en el cas que durant l'esmentat termini no 
es presentin reclamacions. 
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TERCER.  DETERMINAR que aquesta aprovació, suposa implícitament la de: 
 
a) Les bases d'execució del pressupost. 
b) La plantilla orgànica i la relació de llocs de treball. 
c) La classificació dels llocs de treball. 
d) L'acceptació formal de les subvencions que estan contemplades. 
e) La de les operacions de crèdit previstes, si s’escau. 
 
En aquest punt intervé: 
* El Sr. Dalmau comenta que el grup de CIU ha presentat una proposta al pressupost 
del 2014, on s’hi proposa: 

-  beques a estudiants,  
- I+D,  
- xarxa wifi, pel que fa referència a la xarxa wifi, a la vall ja hi ha 7 punts. Es vol 

ampliar allí on hi hagi un local social 
- ajuts a la ramaderia: aquest anys s’han gastat al voltant de 100.000 € en camins 

nous, dipòsit d’aigua... 
- recuperació de la zona d’Espui: no s’hi poden posar diners perquè és privat, però 

si que es pot vigilar que es faci, i exigir-ho a la empresa 
- antics camins ramaders 
- senyalització de nuclis: aquest any n’hi ha 25000 i hi ha molts camins arreglats i 

senyalats 
- rehabilitació d’Aguiró 
- espai  per autocaravanes: no s’ha reflexat al pressupost perquè no creu que sigui 

el moment, de totes maneres s’estudiarà, ja que a molts llocs ho tenen i pot ser 
interessant. 

 
* La Sra. Burguès comenta respecte a les propostes: 
- pel que fa a les beques:  si que saben que es fa un esforç per l’escola de la Plana 
però ells pensen amb els que han d’estudiar fora. Considera que és important tenir uns 
població formada i ells pensaven en una dotació de 30.000 € 
- ajut a la recerca (I+D) per incentivar els estudiants o universitats per poder fer estudis 
a la vall Fosca i que les seves publicacions mencionin la col·laboració. 
- la xarxa wifi ho demanen per tots els pobles que no en tenen 
- els ajuts a la ramaderia, proposaven una dotació de 50.000 € per projectes exclusius 
de la ramaderia com serien les del Patronat del Parc. 
- la recuperació d’Espui, saben que és cert que és una zona privada però es podrien 
treure les barreres o arreglar-ho una mica 
- camins ramaders: si que s’està fent 
- la senyalització si que hi ha una partida en el pressupost 
- la recuperació d’Aguiró es refereix a que s’enderroquin les finques que va comprar 
l’ajuntament 
- per les caravanes comenta que cada cop en circulen més i es podia fer una zona de 
buidatge 
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* El Sr Peroy pren la paraula, i diu que s’ho ha llegit tot i estan d’acord en cinc punts, i 
això creu que està bé. 
- si es fa això de les beques s’empadronaria tothom a la vall fosca per poder tenir 
aquestes beques. 
La Sra. Burgués respon que a partir dels 2 – 3 anys i desprès pels nens de l’escola. 
Primer s’hauria de parlar amb dels condicionants. 
La Sra. Juanmartí comenta que fa tres o quatre anys ja es va parlar de fer-ho, però no 
es va poder vestir bé. 
- referent a la investigació, no creu que sigui el moment. S’ha firmat un conveni de 
col·laboració amb la universitat per fer un estudi per l’ajuntament. 
El Sr. Dalmau comenta que a Aguiró s’han trobat dos moixons que no hi són a tot arreu, 
i és un estudi que es va fer a l’ajuntament de la Torre. 
- pel que fa a les xarxes wifi, el que proposen de posar wifi a tot arreu no es pot fer per 
la temes del Tribunal de la Competència. 
La Sra. Burguès comenta que hi ha una plataforma que es diu WIFIRED que posa wifi, 
aquesta xarxa hi és al Montsià. 
El Sr. Peroy diu que es va preguntar a Localret i va dir que no era possible perquè 
telefònica ho denunciaria per competència deslleial. De moment sols es pot posar als 
locals socials. 
- pel que fa als ajuts als ramaders, ja s’està fent, però no creu que s’hagi de donar ajuts 
directes per als ramaders. El que es fa ara són ajudes globals, de zona, perquè tothom 
s’hi pugui acollir. 
- la recuperació de la zona d’Espui hi està d’acord, però és privat i no s’hi ha d’invertir 
diners 
- pel que fa als antics camins ramaders, també hi està d’acord, però la reposició dels 
murs de pedra seca no es poden tots, perquè n’hi ha molts. 
- en el tema de la senyalització hi està totalment d’acord 
- i en el de la rehabilitació d’Aguiró també 
- en referència a les caravanes, comenta que s’ha de potenciar que vagin al càmping. 
El que si que s’hauria de fer és aprovar una ordenança en aquest sentit, per ordenar-
ho, hi està d’acord. 
El Sr. Dalmau també creu que s’hauria de fer una ordenança pel control de les 
caravanes. 
 
 
- APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ DE LA POBLETA DE 
BELLVEÍ  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té les Normes Subsidiàries 
aprovades en a efectes d’executivitat el 21 de febrer de 2001 i vist l’expedient que 
s’està tramitant a instància de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, de 
Modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics 
sense preveure els mecanismes per la seva adquisició 



 

 

7 

 

 
Atès que per dur a terme la correcta modificació de diversos sectors, ha estat 
necessari signar un conveni urbanístic entre els propietaris de del sector, per tal 
d’arribar a l’acord de la Modificació Puntual de Normes: 
 
“a)  Àmbit d’actuació: Sector del nucli de La Pobleta de Bellveí.  En la zona  qualificada 
com a tipus e (LP 1), hom preveu classificar com a sòl urbà directe el sector d’edificació 
aïllada consolidada que confronta amb la carretera de Moncortés. Aquest espai quedarà 
exclòs de l’actual pla parcial LP 1 (SAU –LP1), tot atorgant-li  la qualificació corresponent a 
la clau 2f). 
 
La finalitat és permetre un desenvolupament més esglaonat del sòl urbanitzable disponible  
tot dissenyant dues unitats o polígons diferents. Alhora, s’aïlla la problemàtica inherent a 
l’existència d’edificacions consolidades que serien incompatibles amb la nova ordenació i 
què presenten un grau de consolidació històric; la mesura afavorirà la gestió futura dels 
polígons. 
 
Totes les parts que intervenen acorden què, cas de tirar endavant les reformes 
urbanístiques al·ludides en la Manifestació Iª, avalaran amb la seva conformitat la exclusió 
del SAU-LP1 del sector d’habitatges avui existents i ocupats què confronta amb la 
carretera de Montcortés. L’Ajuntament classificarà els terrenys que ara  queden exclosos  
com a urbà consolidat, per bé que per bé que podrà decidir que el finançament de 
qualsevol obra d’urbanització que calgui completar es realitzi  mitjançant contribucions 
especials 
 
Qualsevol obra d’urbanització que calgui completar es finançarà mitjançant contribucions 
especials per tal de no generar greuges comparatius amb la resta de propietaris de la SAU 
vigent.” 
 
 
En compliment del que disposa el text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per 
decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, modificat per Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar els Convenis Urbanístics esmentats anteriorment, en tot el seu 
contingut. 
 
Segon.- Procedir a la informació pública i a la publicació segons estableix el text 
refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 
modificat per Llei 3/2012 de 22 de febrer.. 
 
Tercer .- Un cop publicat, s’annexarà els convenis a la documentació preparatòria 
de la modificació puntual del planejament, referent a cada un dels sectors 
esmentats. 
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Quart .- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la 
tramitació i execució del present acord. 
 
 
- DESESTIMACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS QUE AF ECTA AL NUCLI 
D’OBEIX 
 
Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de Capdella on 
en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit de 
Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que al nucli d’Obeix hi havia previstes tres modificacions puntuals anomenades 
O1, O2 i O3, i que la modificació anomenada O2, no és possible el seu redactat tal com 
es preveia en l’aprovació inicial. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Desestimar la modificació puntual de normes subsidiàries que afecta a la 
modificació O2  del nucli d’Obeix. 
SEGON.- Notificar aquesta acord a la comissió d’Urbanisme de Lleida, perquè ho 
tinguin present a l’hora de la continuar amb la tramitació de la modificació del nucli 
d’Obeix. 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
- ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TUR ISME DE LA 
VALL FOSCA  
 
1. Atès el Decret de l’Alcaldia de data 11 de novembre de 2013 que inicia l’expedient de 
dissolució de l’Organisme Autònom anomenat PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME 
DE LA VALL FOSCA 
 
2. Atès l’ informe favorable que ha emès el secretari interventor. 
 
3. Atès la Proposta del President de l’Organisme autònom. 
 
4. Atès el dictamen  Proposta del Grup de Treball de dissolució. 
 
FONAMENTS DE DRET 

- Arts. 85.2 b) y 85 bis.1.a), de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local  (LRBRL). 
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- Arts. 85 a 88  del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament de 
Serveis de les Corporacions Locals. 

- Arts. 246, 249, y 254 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  

- Arts. 188, 199 a 210 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS) 

- Estatuts de l'Organisme Autònom PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL 
FOSCA aprovats definitivament el 29/12/1989, i publicats íntegrament a BOP de Lleida el 
19/04/1990 

 
L'Ajuntament en Ple, per quatre vots a favor dos vots en contra de la Sra. Burgués i el 
Sr. Amorós i una abstenció del S. Peró, dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Dissoldre l’Organisme Autònom PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA 
VALL FOSCA  amb efectes de 31 de desembre de 2013 i amb la finalitat de dotar 
d’eficiència, eficàcia i economia la prestació del servei públic corresponent, que es 
prestarà per l’Ajuntament sota la modalitat de gestió directa. 
Segon.- Integrar el personal de l’esmentat organisme autònom en el de la plantilla de la 
Corporació. 
Tercer.- Integrar els béns, drets i obligacions de l’organisme autònom en el patrimoni de 
l’Ajuntament. 
Quart.- Publicar en el BOP la dissolució de l’organisme autònom denominat 
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA  
Cinquè.- Comunicar la dissolució de l'organisme autònom al Registre d'Ens Locals de 
Catalunya; a la Base de Dades General d'Ens Locals del Ministeri d'Economia i 
Hisenda; a la Sindicatura de Comptes i al Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i  baixa corresponent. 
 
 
- DESESTIMACIÓ DE L’AL·LEGACIÓ A LA ORDENANÇA NÚM. 11 REFERENT A 
LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ES PECIAL DEL 
SÒL, SUBSÒL I VOL SOBE EL DOMINI PÚBLIC LOCAL  
 
Vist que es formulen al·legacions per part de REDTEL contra la publicació provisional 
de l’ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
sòl, subsòl i vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores del sector 
elèctric, telecomunicacions i hidrocarburs, al·legant en síntesi el següent: 
 

1) La doctrina del Tribunal de Justícia de las Comunidades Europeas emesa per 
la sentència de 12 de Juliol de 2012. 
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Sol·licitant que es suspengui o paralitzi la ordenació de una taxa que adoleix de nul·litat 
radical i no esmenable. 
  
ATES: Que REDTEL ha presentat escrit d’al·legacions en escrit de 7 de Novembre de 
2013, amb data d’entrada a l’Ajuntament el 13 del mateix mes i any, a la publicació 
provisional de 10 d’octubre de 2013 (BOP de Lleida Nº186) de l’Ordenança reguladora 
de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol sobre el 
domini públic local per part d’empreses operadores del sector elèctric, 
telecomunicacions i hidrocarburs. 
 Que l’ajuntament de la Torre de Capdella entén que REDTEL ha presentat un 
escrit erroni i confús perquè l’ordenança a que fa referència i que efectivament va ser 
publicada al BOP de Lleida de 10 de Octubre de 2013, Nº 186, no té com a finalitat 
grava a les empreses de telefonia mòbil, sino que grava la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local que realitzen les empreses de transport 
de fluid elèctric, abastament d’aigua, gas, hidrocarburs, fibra òptica o telefonia fixa, 
entre altres. 

Que aquest ajuntament entén que les al·legacions presentades per REDTEL fan 
referència a una ordenança que grava la telefonia mòbil i que per aquest motiu, s’ha 
pogut confondre amb una ordenança d’una altra tipologia, diferent a la publicada, i que, 
efectivament, aquella si que grava la telefonia mòbil (i no la ordenança a la que s’ha 
presentat al·legació) es una ordenança que existeix en molts altres municipis de tota la 
geografia espanyola. Aquestes altres ordenances estan clarament diferenciades. Per 
aquest motiu l’ajuntament aclareix que l’ordenança publicada no grava la telefonia 
mòbil. 

La sentencia del Tribunal de Luxemburg de 12 de Juliol de 2012 a que fa 
referència al seu escrit és aplicable exclusivament a l’àmbit de la telefonia mòbil i l’escrit 
presentat per REDTEL es refereix a una ordenança diferent a la que ha estat publicada 
al BOP, que no grava la telefona mòbil. 

 
L’Ajuntament en Ple, per set vots a favor dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Desestimar en la seva integritat les al·legacions formulades por REDTEL. 
Segon .- Aprovar de forma definitiva l’ordenança objecte de impugnació i procedir a la 
publicació del seu text íntegre en el BOP de Lleida. 
Tercer - Notificar a REDTEL el contingut íntegre del present acord, fent-se saber que 
contra l’aprovació definitiva de l’ordenança hi cap interposar un recurs contenciós- 
administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, dins el termini de 
dos mesos des del següent a la notificació, previ el recurs potestatiu de reposició a 
interposar en el termini d’un mes. 
Cuarto - Facultar al alcalde para firmar cualquier documentación necesaria para éste 
acuerdo.  
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- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA ORDENANÇA NÚM. 11 DE L A TAXA PER 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL S ÒL, SUBSÒL I 
VOL SOBE EL DOMINI PÚBLIC LOCAL  
 
Atès que en data 30 de setembre de 2013 es va aprovar inicialment la Ordenança 
núm. 11 reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del 
sòl, subsòl i vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores del 
sector elèctric, telecomunicacions i hidrocarburs. 
 
Atès que es va publicar l’anunci en BOP de Lleida núm. 186 de 10 d’octubre de 
2013, i que durant el termini d’exposició pública es va presentar una al·legació per 
part de REDTEL, Asociación de operadores de Telecomunicaciones. 
 
Atès que en ple de 5 de desembre de 2013 es va acordar la desestimació de 
l’al·legació presentada per REDTEL. 
 
L’Ajuntament en Ple, per set vots a favor dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar de forma definitiva l’ordenança objecte de impugnació i procedir a 
la publicació del seu text íntegre en el BOP de Lleida. 
Segon .- Continuar amb la tramitació de l’Ordenança núm. 11, reguladora de la taxa 
per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol sobre el domini 
públic local per part d’empreses operadores del sector elèctric, telecomunicacions i 
hidrocarburs 
Tercer .- Facultar l’alcalde tan àmpliament com sigui menester per firmar qualsevol 
documentació necessària per dur a terme aquest acord.  
 
 
- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER LA COORDINACIÓ, LA  COOPERACIÓ 
I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJ UNTAMENT EN 
MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATI US AL 
BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT  
 
Atès l’article 31 de la llei 12/2007 d’11 octubre, de serveis socials, disposa que 
correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com 
delegats, d’acord amb la cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i 
preveu també en l’apartat 2 del mateix article, que siguin les comarques les 
encarregades de suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de 
les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis. 
 
Vistes el Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 87.2, l’article 150 del 
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril; la llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials,i 
l’article 15 de la llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú. 
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Vist que el departament de Benestar social i Família i el Consell comarcal del Pallars 
Jussà varen signar en data 17 de maig de 2012 un contracte Programa per la 
coordinació, cooperació en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2012-2015. 
 
Que aquests programes es poden fer extensius als ajuntaments que formen part de 
l’àmbit territorial d’actuació del consell comarcal. 
 
L’Ajuntament en Ple, per set vots a favor dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Establir un marc de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per a la gestió i prestació dels 
serveis que consten al conveni marc segons els criteris i les condicions que 
s’estableixen en el Contracte Programa que el Consell Comarcal va signar amb el 
Departament de Benestar Social i Família amb data 17 de maig de 2012. 
SEGON.- Aprovar les clàusules del conveni marc, amb la mateixa vigència que estipula 
en contracte Programa per la coordinació, cooperació i col·laboració entre el 
Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal, així com el Reglament 
del servei d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
TERCER.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la 
tramitació i execució del present acord 
 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "PISTA D’ACCÉS A LA MUNTANYA 
D’OBEIX”, amb un import de 6.006,11 €, signada pel tècnic director de l’obra Sra. Mari 
Paz Montoro, amb data 4 de desembre de 2013, a l‘empresa XAVIER FORGA 
GORDÓ.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació i el seu pagament.  
 
B) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "REMODELACIÓ DEL PONT D’ACCÉS 
ALS NUCLIS D’AGUIRÓ, ASTELL I OBEIX”, amb un import de 40.773,73 €, signada 
pel tècnic director de l’obra Sr. Antonio Fernández Llimiñana, enginyer civil, col·legiat 
núm. 7601, amb data 6 de novembre de 2013, a l‘empresa MIQUEL RIUS SA.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació i el seu pagament. 
  
C) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I 
FAÇANES DE L’ESCOLA DE MONT-ROS”, amb un import de 58775,07 €, signada pel 
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tècnic director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 26 de novembre 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 el seu pagament.  
 
 
- 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: “Proyecto de inyección de cimentación y cuerpo de presa en la Presa 
de Mariolo”. Exp. 2012/021/C 

 Import fiança: 150,00 €  
 
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 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L. 

Objecte: “Millora de la coberta de pissarra de l’edifici de la casa de vàlvules de la 
presa d’estany Gento”. Exp. 2012/016/LT 

 Import fiança: 150,00 €  
 
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 
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) JOSEP BADIA SUBIRANA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Badia 
Subirana, en escrit de 6 de novembre de 2013, amb R/entrada núm. 1041 de data 
06.11.13, en el qual es sol·licita la baixa i la devolució de l’import pagat indegudament 
del cànon de l’aigua de la Era de Teixidó al nucli de Beranui, atès que no es tracta d’un 
habitatge.  
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar la baixa del padró del cànon de l’aigua i el retorn del pagament 
indegut en concepte de Cànon de l’Aigua de l’Era de Teixidó al nucli de Beranui. 
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) BOMBERS VOLUNTARIS DE LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud 
presentada pel Sr. Fidel Reig i Andreu, Cap del Cos dels Bombers Voluntaris de la 
Pobla de Segur i Comarca, en escrit de 29 de novembre de 2013, amb R/entrada núm. 
1109 de data 02.12.2012, en el qual se sol·licita un ajut de 150 € per l’edició de 
calendaris de l’any 2014.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-   Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 150 € al Sr. Fidel Reig, cap del cos 
de bombers voluntaris de la Pobla de Segur i Comarca, per l’edició de calendaris de 
l’any 2014. 
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. 
 
C) JORDI SUCA BADIA.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Suca Badia, amb 
DNI 43729309-F, en escrit de 11 de novembre de 2013, amb R/entrada núm. 1050 de 
data 11.11.2013 en la que sol·licita que se li retorni el rebut del cànon de l’aigua de 
Casa Sinto de Paüls de Flamisell, cobrat indegudament. 
 
Atès que en ple de 29 d’octubre de 2012 ja es va autoritzar a donar de baixa la toma de 
l’aigua i la baixa dels rebuts 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Autoritzar el retorn del rebut del cànon de l’aigua de la casa Casa Sinto, al 
nucli de Paüls de Flamisell, per import de 44,12 €, atès que s’havia cobrat 
indegudament. 
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. 
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D) FONS CATALÀ DE LA COOPERACIÓ. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. 
Meritxell Budó i Pla, presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, 
sol·licita un ajut en resposta als efectes del tifó Hayian a Filipines del passat 8 de 
novembre de 2013,  projecte 2626 . 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic de 100 € a l’entitat Fons Català e cooperació al 
Desenvolupament, com a resposta als efectes del tifó Hayian a Filipenes. 
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) JOSEP LLOVICH PUYOL. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Llovich Puyol, 
amb DNI núm.43730919F, en escrit de 15 de juliol de 2013, amb R/entrada núm. 679 
de data 15.07.2013, en el qual es sol·licita una ajuda per sufragar les despeses dels 
trofeus de la IV Vertical cabanera del 13 de juliol de 2013, per import de 889,74 €.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar i fer efectiu el pagament de  l’ajuda per import de 889,74 € per 
sufragar les despeses dels trofeus de la IV Vertical Cabanera . 
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. 
 
- LLICÈNCIES 
 
No hi ha punta a tractar 
 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 7/2013 que comprèn del núm. 
956 a 987, ambdós inclosos, amb un import total de 30.497,72 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Alegret Fusteria, SL, del 28/11/2013, en 
concepte de confecció i col·locació portes església Espui, per un import de 926,62 €; 
vista i revisada la factura presentada per Bernat Lanau Farré, del 20/11/2013, en 
concepte de col·locació de reixa de recollida d’aigües a Obeix, per un import de 
1.061,77 €; Vista i revisada la factura presentada per Llum Verda 2000, SL, del 
18.11.2013, en concepte de certificació 3ª urban. Integral del carrer de Dalt de 
Capdella, per un import de 2.786,03 €; vista i revisada la factura presentada per J. 
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Llebot – Hotel Monseny, del 30/11/2013, en concepte de catering escola novembre, per 
un import de 470,00 €; vista i revisada la factura presentada per Xarxa integral de 
Professionals i Usuàries SCCL-Xavier Llana, del 29/11/2013, en concepte de 
desbrossar Sarraspina, per un import de 1.157,06 €; vista i revisada la factura 
presentada per Consell Comarcal Pallars Jussà - CITA, del 30/11/2013, en concepte de 
Quota Teleassistència, per un import de 38,77 €; vista i revisada la factura presentada 
per Farré de la Raval, SL, del 30/11/2013, en concepte de Reparar fulla pala vehicle 
brigada, per un import de 343,34 € 
 
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 quatre vots a favor dels set assistents que composen la 
Corporació, i tres assabentats de la Sra. Neus Burgués, Sr. Josep Amorós i el Sr. Marc 
Peró, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
Es dóna compte de la Morositat del segon i tercer trimestre, i s’autoritza a enviar les 
dades a la Direcció General de Política Financer, Assegurances i Tresor, i al Ministeri 
d’Hisenda, via plataformes digitals. 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que des de l’AMPA l’escola i la llar d’infants municipal de 
la Vall Fosca, s’ha fet arribar una moció on primerament agraeixen a l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella l’ajut al menjador escolar en un 50% del seu valor. 
En aquesta moció es vol demanar, juntament amb altres AMPES que es troben en la 
mateixa situació que l’escola de la Plana, que es modifiqui el Decret 160/1996 i 
161/1996 de 14 de maig, pel qual es regula el servei de menjador de caràcter preceptiu, 
als centres docents públics de titularitat del Departament d’Educació. 
Sol·liciten que aquesta moció es faci arribar al Parlament de Catalunya i a  tots els 
grups polítics per tal que es modifiquin els decrets esmentats i així tots els nens tinguin 
els mateixos drets, amb independència d’on visquin i de l’escola on assisteixin. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada al Ple de la Diputació de Lleida 
en relació a la proposta del Ministerio de Justícia de supressió dels jutjats capitals de 
comarca a la demarcació de Lleida. 
Arrel de l’avantprojecte de Llei orgànica de Modificació de la Demarcació i planta 
judicial que proposa la supressió dels jutjats de les capitals de comarca, els de pau i 
fins i tot l’Audiència Provincial, deixant solament un jutjat a la capital de província, 
Lleida. 
Aquest fet va en contra del que s’ha reclamat durant 90 anys, que ha estat la creació 
d’un jutjat propi a les poblacions de Tàrrega, Mollerussa, les Borges Blanques i Sort. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que des de l’ajuntament d’Espot ha arribat una moció on 
expressa el malestar que en els Projecte de llei de Pressupostos Generals, per segon 
any consecutiu no apareix la partida pressupostària corresponent a les 
“Compensacions socioeconòmiques a les àrees d’influència dels parcs nacionals”. 
Aquest fet implica la suspensió de les convocatòries de subvencions en l’àrea 
d’influència del parc Nacional.  
L’Associació de Municipios con Territorio en Parques Nacionales, AMUPARNA, 
mitjançant la moció sol·licita al Ministerio de Medio Ambiente que s’incorpori una partida 
per poder atorgar subvencions als municipis amb territoris en Parcs Nacionals. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que en l’ajuntament de Tremp ha presenta una moció al 
tancament de Copirineo, on creu que és un agreujament de la salut econòmica i social 
de la comarca del Pallars Jussà i especialment a la Pobla de Segur. 
Manifesta el seu suport i solidaritat a tots els treballadors i socis per la situació en què 
es troben i que els marcarà el seu futur personal i professional 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
ha presentat un escrit de condemna al fets que van ocórrer a Lampedusa els dies 4 i 11 
d’octubre de 2013, on van morir centenars de persones en dos naufragis, quan fugien 
dels seus països d’origen per buscar un futur millor a Europa. 
Es volen exigir responsabilitats en els assumptes d’immigració i demanar explicacions 
als poders públics, des de la Unió Europea 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
En aquest punt s’explica que el municipi de Boí i el de Capdella entre altres estan 
treballant perquè es rectifiquin els Decrets que impedeixen pagar el menjador escolar 
als nens. 
Van anar al Parlament a demanar-ho, i es va fer a tots els grups polítics per que ho 
presentessin al pressupost del 2014 i tots hi van estar d’acord. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’han aprovat definitivament les modificacions 
puntuals de les Normes Subsidiàries de 12 pobles. Entre aquestes modificacions ha 
passat la de Capdella, que era on hi havia la normativa de tot el municipi. 
A dia d’avui hi ha pendents: Obeix, Pobellà, Molinos, Paüls i Mont-rós. 
Un cop s’hagin publicat al DOGC, s’enviarà a tothom que tingui alguna modificació com 
ha quedat desprès de tot el tràmit.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
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G) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha aprovat una subvenció per plans d’ocupació. La 
contractació dels Plans d’ocupació serà per part del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, sols n’hi ha 10, tot i que es volien demanar 14, però no ha estat possible. 
Tremp en tindrà dos i Pobla de Segur 1. A la Torre n’haurà un amb una durada de 6 
mesos, i començaran a treballar a final de mes. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha celebrat un consell d’alcaldes, i s’ha parlat amb 
una empresa que fa neteges de boscos per la biomassa. Creuen que s’hauria de parlar 
del tema. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que la reforma local que s’està fent per als ajuntaments, 
s’està arribant a acords amb ajuntament perquè no és viable que la gestió dels 
municipis es faci des de les Diputacions. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que hi va haver una reunió de l’executiva a Madrid, les 
empreses elèctriques estan forçant molt per fer baixar l’IBI del 1,3 % al 0,7 %. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Dalmau dóna la paraula al Sr. Peroy que comenta que no es diu es del tema 
de la llum perquè realment no hi ha mes noticies i el jutge ha canviat, però igualment ho 
ha de resoldre. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’efectuen 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dos 
hores 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.” 
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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, 3 de juny de 2014. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


