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

 
“Al poble de la Torre de Capdella, dotze de juny de dos mil catorze. 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: 
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 
- AUTORITZACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA DEL FONS DE CONTINGÈNCIES 
- MODIFICACIÓ DE CREDIT 2/2014 
- APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA PER L’ANUA LITAT 

2014 
- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER L’EXERCICI 20 15 
- ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERABILITAT DE SISTEMES 

D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON SELL 

COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I L’AJUNTAMENT DE LA TOR RE DE 
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CAPDELLA PER LA PARTICIPACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DEL BUS DE 
LA FESTA 

- VALIDACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LES MODIFICACIONS DE NO RMES 
SUBSIDIÀRIES DELS NUCLIS DE MOLINOS I DE MONT-ROS 

- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENTA 
AMBULANT O NO SEDENTARIA 

- CONVOCATORIA DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL PER L’ANUA LITAT 
2014 – SEGONA FASE 

- 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 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 vint-i-vuit 
d’abril de 2014, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
vint-i-un 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. 21/2014, 22/2014, 
23/2014, 24/2014, 25/2014, 26/2014, 27/2014, i 28/2014 de l’any 2014, que consten en 
el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- AUTORITZACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA PARTIDA PRESS UPOSTÀRIA DEL  
FONS DE CONTINGÈNCIES 

 
Atès que l’Ajuntament té al seu pressupost de 2014, la aplicació pressupostaria 
92022900 Fons de contingències, que en base a les Bases d’Execució del Pressupost 
article 41, per aquelles necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no 
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previstes en el pressupost inicial, tal com preveu el RD 8/2013 de 28 de juny de 
mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques 
 
Atès que per modificar aquest aplicació pressupostària és necessària l’aprovació del 
Ple prèvia a la modificació de crèdit corresponent. 
 
Atès en sessió plenària de 28 d’abril de 2014 es va modificar l’import de l’aplicació 
pressupostària de 324.204,04 € en 222.678,34 €, quedant a la partida l’import de 
101.525,70 €. 
 
Atès que és necessària la utilització d’aquest import per una nova modificació de crèdit 
per baixes i altes entre partides, per import de 101.525,70 € 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor de quatre dels set membres assistents amb 
l’abstenció de la Sra. Burgués, del Sr. Amorós i del Sr. Peró, dels set que composen la 
corporació, acorda: 
 
Primer .- Autoritzar a la modificació de la aplicació pressupostària 92022900 Fons de 
Contingències, amb una baixa per anul·lació de 101.525,70 €, en base a l’article 41 de 
les Bases d’Execució del Pressupost per l’any 2014. 
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord. 
 
- MODIFICACIÓ DE CREDIT 2/2014 

 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 2/2014, per baixes en el 
fons de contingències que afecta al Pressupost de la Corporació de 2014, vist l'informe 
de la Intervenció i l'informe favorable de la Tresoreria, discutit pel Consistori i trobant-lo 
conforme. 
 
Atès el que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de Març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor de quatre dels set membres assistents amb 
l’abstenció de la Sra. Burgués, del Sr. Amorós i del Sr. Peró, dels set que composen la 
corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar el present expedient núm. 2 de Modificació de Crèdits al Pressupost 
de la Corporació de 2014, segons que s'ha esmentat, fent aplicació un ajust en les 
aplicacions pressupostàries del fons de contingències, tal com consta a l'expedient i 
d'acord amb el següent detall: 
 
Partida  Consignació Crèdits 

extraordinaris  

Pressup. 

Descripció 

que tenien o suplements 

TOTAL 
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16922111 Subministraments brigada 70.000,00 31.464,76 101.464,76 
33322606 Despeses Museu 20.000,00       30.247,09   50.247,09 
45021000 reparació d'infraestructures 100.000,00       70.363,06   170.363,06 
16921000 reparació d'infraestructures 90.000,00 25.450,79 115.450,79 
          
  TOTAL 280.000,00 157.525,70 437.525,70 
     
INGRES/ BAIXES EN PARTIDES    
     
Concepte Descripció consignació      baixa total 
     

92022900 Fons de contingències (baixa)  101.525,70       -101.525,70                   -      
16922799 benestar comunitari    25.000,00           -5.000,00        20.000,00    
92022799 gestories i assessories    50.000,00         -16.000,00        34.000,00    
43022105 subministraments bar Sallente    39.000,00         -35.000,00         4.000,00    

     
       -157.525,70     
 
Segon .- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i 
presentació de reclamacions pels interessats. 
Tercer .- Així mateix, i als efectes que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de Març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
present expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini de quinze 
dies no es presenta cap tipus de reclamació. I es publicarà el mateix, definitivament 
aprovat, al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la província a nivell de resum per 
capítols. 
Quart .- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
- APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA PER L’AN UALITAT 2014  
 
Vist i revisat el Padró del cànon de l’aigua, corresponent a l’exercici 2014 amb un 
import total de 46.666,41 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set 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. 
 
- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER L’EXERCICI 2015 
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Atès l'escrit del Departament de Treball, Serveis Territorials de Lleida de data 16 de 
maig de 2014, R/entrada núm.- 467 de 16.05.2014, en què es requereix al Ple de 
l'Ajuntament, tal com estableix l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, que 
proposi al Conseller de Treball les dues festes locals que li correspon fixar i que no 
poden escaure ni en diumenge ni en les festes oficials que determina l'ordre 
EMO/133/2014 de 14 d’abril de 2014, del Departament d’Empesa i Ocupació per la qual 
s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2015. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, els set membres que composen la 
corporació, acorda fixar i proposar com a Festes Locals del municipi per a l'any 2015 
els següents dies: 
 
* El primer dilluns després del 2n diumenge del mes d'agost: dia 10 d'agost del 2015. 
* El primer dilluns després del 4rt diumenge del mes d'agost: dia 24 d'agost del 2015. 
 
- ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERABILITAT DE SISTEME S 
D’INFORMACIÓ ENTRE ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES  
 
Que l’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per fer 
efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’informació de l’administració 
de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l’Ajuntament de Barcelona i els ens 
locals de Catalunya que s’hi adhereixin a aquest conveni. 
 
El Consorci AOC és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica 
pròpia, format per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret, 
que té per objecte, amb caràcter general, d’acord amb l’article 4 dels seus estatuts, la 
implantació dels sistemes electrònics necessaris per prestar els serveis que les 
administracions públiques consorciades determinin. En aquest àmbit d’actuació, el 
Consorci promou el desenvolupament d’eines per millorar la coordinació i les relacions 
entre les administracions, entre les administracions i els ciutadans, les empreses i els 
professionals de Catalunya 
 
Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de 
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci Localret, l’Ajuntament de la Torre de Capdella i el Consorci 
Administració Oberta de Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la 
interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar-lo l’adhesió al Conveni d’Interporabilitat de Sistemes d’informació 
entre administracions públiques. 
SEGON.- Nomenar el Sr. Josep Maria Dalmau Gil, Alcalde, amb DNI 40803387F com a 
interlocutor/a únic/a de l’entitat davant el Consorci AOC. 
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TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL C ONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I L’AJUNTAMENT DE LA TOR RE DE 
CAPDELLA PER LA PARTICIPACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ DEL BUS DE LA 
FESTA 
 
Vist el text dels convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i 
els ajuntaments del Pallars Jussà, per la participació en l’organització del Bus de la 
Festa. 
 
Atès que el Pla Comarcal de Joventut inclou programes per a la prevenció de riscos en 
la salut dels joves que inclou la organització d’un servei de transport públic que eviti 
trasllats dels joves amb cotxes particulars, i que preveu la organització d’un servei 
d’autobusos discrecional per transport dels joves a les diferents festes majors de la 
comarca, anomenat “Bus de la Festa”. 
 
Atès que al municipi de la Torre de Capdella hi ha dos festes, una a la Plana de Mont-
ros i l’altra a la Pobleta de Bellveí que fan ús del “Bus de la Festa”. 
  
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdellla, per a la participació en 
l’organització del Bus de la Festa 2014. 
SEGON.- Autoritzar la despesa d’aquest conveni. 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
 
- VALIDACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LES MODIFICACIONS DE NORMES 
SUBSIDIÀRIES DELS NUCLIS DE MOLINOS I DE MONT-ROS  
 
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 s’ha redactat el text refós dels nuclis de Mont-ros i de Molinos, segons els 
requeriments de la Comissió Territorial d’Urbanisme a Lleida. 
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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.- Validar el Text Refós de la Modificació puntual de Normes dels nuclis de 
Mont-ros i Molinos. 
SEGON.- Notificar aquesta acord a la comissió d’Urbanisme de Lleida perquè es 
continuï amb la tramitació de la aprovació definitiva de la Modificació de Normes 
Subsidiàries. 
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 tan sols queda el nucli de Pobellà perque falta un informe 
de bombers ja que diuen que per alguns carrers no hi entren els camions dels bombers. 
Justament per aquest motiu s’han fet boques d’aigua als nuclis perquè els carrers dels 
pobles són els que són. 
 
- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA VENTA A MBULANT O 
NO SEDENTARIA 
 
Atès l’Ajuntament de la Torre de Capdella no té cap Ordenança que reguli reguladora de 
la venda ambulant o no sedentària, i que és necessària la seva aprovació per tal de 
tramitar correctament subvencions a despeses realitzades per persones físiques, 
jurídiques o les agrupacions d’aquestes. 
 
Atès el que disposen els articles 47.2 de la LBRL i 114 de la LMC, els acords pels quals 
s’aprovi l’expedient, els haurà d’adoptar el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable, 
com a mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i 
atès l’article 17 del TRLHL.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la ordenança reguladora de la venda ambulant o no 
sedentària per part de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
 
Segon.- Exposar al públic els acords precedents al tauler d'edictes de l'Ajuntament, 
durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del corresponent 
anunci en el "Butlletí Oficial de la Província". En aquest termini els interessats podran 
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut el període indicat sense haver-se'n formulat cap, els acords adoptats 
restaran aprovats definitivament. 
 
Tercer.- En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al "Butlletí Oficial de la 
Província" els acords elevats a definitius i el text íntegre de l'ordenança reguladora de 
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l'Impost del règim jurídic de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, per tal que en el cas de quedar definitivament aprovada la 
aprovació de l’ordenança, publiqui l’edicte amb el text íntegre, i ho comuniqui a la 
Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i al Delegació Provincial 
d’Hisenda.  
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau diu que s’ha se regular la venda ambulant del municipi, ja que fins ara 
no estava regulada 
- El Sr. Peroy comenta que sols es regula la venda ambulant i no els mercats ni les 
fires. 
- La Sra. Burguès suggereix que es concreti més bé, ja que no s’enten, que els del 
municipi no entren en la taxa ni en l’ordenança. Així com fa la pregunta de com es 
controlarà aquest extrem. 
 
 
- CONVOCATORIA DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL PER L’AN UALITAT 2014 
– SEGONA FASE 
 
Atès que aquest Ajuntament coneixedor de la situació econòmica en que es troba la 
societat, degut a un estat de crisi en tots els sectors i àmbits socials, agreujada per un 
augment de l’atur de llarga durada, i amb esgotament de les prestacions per 
desocupació, i que aquests fets impliquen un risc d’exclusió per als treballadors/res en 
aquesta situació. 
 
Vist que l’Ajuntament considera que una de les formes per evitar que els 
treballadors/res i les seves famílies es trobin en aquesta situació d’exclusió social o de 
manca de possibilitat per exercir una feina remunerada, és creant llocs de treball, amb 
caràcter temporal. 
 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per l’anualitat 2014, es preveu, en el capítol 
I, una aplicació pressupostària destinada a el foment de l’ocupació local, a fi i efecte de 
procedir a la contractació de personal, creant així un “Pla d’Ocupació Local”. 
 
Atès que en data 30 de gener es va aprovar la declaració com urgent i inajornable així 
com el caràcter prioritari de la neteja del riu o dels camins o senders, afectarien 
directament als serveis púbics essencials de la població del municipi, per manca de 
seguretat, o prevenció, així com arreglar infraestructures malmeses per les 
inclemències meteorològiques. 
 
L'Ajuntament en Ple, per set vots a favor, dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
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Primer .- Autoritzar a la contractació de personal laboral amb durada determinada, per 
executar les tasques considerades urgent i inajornables i per prioritats que afectin als 
serveis públics essencials, per aquest any 2014, segona fase 
Segon .- Redactar la Convocatòria per les places que s’ofereixen per la segona Fase 
l’anualitat 2014, i fer-ne la difusió oportuna en base a l’establert en les bases 
aprovades. 
Tercer- Facultar a l’Alcaldia per què signi tota la documentació que sigui necessària per 
dur a terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau diu que és la segona fase dels plans d’ocupació locals, que servirà per 
continuar amb la tasca que fins ara han fet els plans del Consell Comarcal. És per gent 
que estigui a l’atur. 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:Josep Peró Agulló 

Objecte: Rehabilitació i ampliació dels corrals de Casa Antema a la Plana de 
Mont-ros. Exp. 2010/092-LP 

 Import fiança:1877,34 €  Fiança 
 
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:Jaume Garcia Juanchic 

Objecte: Construcció d'una barbacoa al pati de Casa Pelestre de Obeix. Exp. 
2011/030-O 

 Import fiança:150 €  Fiança 
 
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. 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:Eva Perisé Farrero 
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Objecte: Substitució de cuberta de la teulada de Borda Nadal a Castell. Exp. 
2013/030-CE 

 Import fiança:150 €  Fiança 
 
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 Maria Bernacho Bernacho. Vista la sol·licitud presentada per el Sr.Josep 
Maria Bernacho Bernacho, amb DNI: 78.080593-D,en escrit de data 28 d'abril del 2014, 
amb R/entrada núm. 505 de 22.05.2014, en la que es demana el retorn de la part 
proporcional del impost de circulació del vehicle Citroen C-15 matricula L-8419-V, i que 
va ser donat de baixa a la Direcció General de Trànsit el dia 01/04/2014. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu el Sr. Josep Maria Bernacho Bernacho ,  la devolució de 
dos trimestres del impost de circulació 2014, del vehicle L-8419-V, per un import de 
21,14 € .  
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) Josep Maria Bernacho Bernacho. Vista la sol·licitud presentada per el Sr. Josep 
Maria Bernacho Bernacho, amb DNI: 78.080593-D, en escrit de data 28 d'abril del 
2014, amb R/entrada núm. 505 de 22.05.2014 en la que es demana el retorn de la part 
proporcional del impost de circulació del vehicle Land Rover matricula B-0101-HL, i que 
va ser donat de baixa a la Direcció General de Trànsit el dia 01/04/2014. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu el Sr. Josep Maria Bernacho Bernacho,  la devolució de 
dos trimestres del impost de circulació 2014, del vehicle B-0101-HL, per un import de 
41,66 € .  
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
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Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) Antonio Carrera Farre. Vista la sol·licitud presentada per el Sr. Antonio Carrera 
Farré, en escrit de data 9 de juny del 2014, amb R/entrada núm. 585 de 9.06.2014 en el 
que es demana un ajut econòmic per les despeses ocasionades per la col·laboració en 
les tasques del camp de treball de rehabilitació de camins portat a terme al minicipi de 
la Torre de Capdella, i organitzat per l'Universitat de Breda i l'Ajuntament de la Torre de 
Capdella. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu a el Sr. Antonio Carrera Palacin, un ajut econòmic de 
150,00 € per fer front a les despeses ocasionades per la col·laboració en les tasques 
del camp de treball de rehabilitació de camins portat a terme al minicipi de la Torre de 
Capdella, i organitzat per l'Universitat de Breda i l'Ajuntament de la Torre de Capdella . 
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) Josep Suca Babot. Vista la sol·licitud presentada per el Sr. Josep Suca Babot, amb 
DNI: 78.040.501, en escrit de data 9 de juny del 2014, amb R/entrada núm. 586 de 
9.06.2014, en el que es demana un ajut econòmic per les despeses ocasionades per la 
col·laboració en les tasques del camp de treball de rehabilitació de camins al minicipi de 
la Torre de Capdella, i organitzat per l'Universitat de Breda i l'Ajuntament de la Torre de 
Capdella. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu a el Sr. Jordi Suca Babot, un ajut econòmic de 150,00 € 
per fer front a les despeses ocasionades per la col·laboració en les tasques del camp 
de treball de rehabilitació de camins al minicipi de la Torre de Capdella, i organitzat per 
l'Universitat de Breda i l'Ajuntament de la Torre de Capdella. 
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) SOCIETAT DE CAÇA I PESCA "EL FLAMISELL". Vista la sol·licitud presentada per 
el Sr. Josep Farré i LLacayo, com a president de la Societat de Caça i Pesca "El 
Flamisell",en escrit de data 15 de maig del 2014, amb R/entrada núm. 461 de 
16.05.2014 en el que es demana un ajut econòmic per les despeses ocasionades de 
les neteges anuals fetes a diversos caminis del Municipi de la Torre de Capdella, així 
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com la  neteja i manteniment del local social de caça, el qual es cedeix al Ajuntament 
per activitats diverses. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu al Sr. Josep Farré i Llacayo com a president de la 
Societat de Caça i Pesca “El Flamisell ,  un ajut econòmic de 1.036,75 € , per fer front a 
les despeses ocasionades de les neteges anuals fetes a diversos caminis del Municipi 
de la Torre de Capdella, així com la  neteja i manteniment del local social de caça. 
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) Jordi Bosch Masa. Vista la sol·licitud presentada per el Sr. Jordi Bosch Masa, amb 
DNI: 78.085.141-A, com a alcalde pedani de Pobellà, en escrit de data 21 de novembre 
del 2013, amb R/entrada núm. 1065 de 21.11.2013 , en el que es demana un ajut 
econòmic per les despeses ocasionades amb motiu de la cel·lebració d'un dinar de 
germanor a Pobellà la diada de Sant Miquel patrò del poble, el dia 29 de setembre del 
2013. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu al Sr. Jordi Bosch Masa, com a alcalde pedani de 
Pobellà, un ajut econòmic de 150,00€, per fer front a les despeses ocasionades amb 
motiu de la cel·lebració d'un dinar de germanor a Pobellà, la diada de Sant Miquel patrò 
del poble, el dia 29 de setembre del 2013. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) GASPAR GUILLEN MENTUY. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Gaspar 
Guillén Mentuy, amb DNI núm. 40809184P, en què demana de la llicència municipal 
d’obres menors per la col·locació de les canals de recollia d’aigües pluvials de Casa 
Gaspar, al nucli de Capdella, amb referència cadastral núm. 4945903CH3044N, segons 
sol·licitud de data 17.04.2014, R/entrada núm.- 426 del dia 06.05.2014. Expedient 
núm.- 2014/010/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 del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 11 de juny de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“El tracta de la col·locació de canals de recollida de pluvials amb les seves corresponents 
baixants connectats a la xarxa de pluvials del poble.   
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 
 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                          1.675,40 € 
AVAL DE RUNES:        150,00 € 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la col·locació de canals i baixants de 
recollida d’aigües pluvials.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat 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. 
 
B) JOSEP MONTANÉ FIGUERA Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Montané Figuera, amb NIF núm. 78053809-C, en què demana llicència per legalitzar 
l’activitat de tinença de cavalls, màxim 5, a la finca cadastral 2201805CG392050001QM 
del nucli de la Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data 29.05.2014, R/entrada 
núm.- 544 del dia 29.05.2014. Expedient núm.- 2014/012/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 09.06.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Classificació de l’activitat 
Vist que no es troba classificada en cap epígraf de la Llei 20/2009, de 4 de Desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats no procedeix realitzar la comunicació 
ambiental, donant-se l’Ajuntament per ASSABENTAT  de l’inici d’activitat de un màxim 
de 5 cavalls.  
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En tot cas, haurà de complir el previst al Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de 
les explotacions ramaderes i a les normes sectorials aplicables del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
Incidències observades: 
La propietat comunica a l’Ajuntament de La Torre de Capdella l’adquisició de un màxim 
de 5 cavalls. 
 
Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als 
requisits exigibles per poder informar sobre l’activitat. 
 
Vist que l’emplaçament es troba en sòl urbanitzable no delimitat, i d’acord amb l’article 
52.2 del Text Refós de la llei d’urbanisme, mentre no es procedeixi a la seva 
transformació , s’ajusta al règim d’utilització establert per al sòl no urbanitzable, es 
considera l’activitat COMPATIBLE  urbanísticament.   
 
CONCLUSIÓ: 
L’Ajuntament de La Torre de Capdella es dóna per ASSABENTAT de l’inici d’activitat  
d’un màxim de 5 cavalls pel Sr. Josep Montané Figuera a l’emplaçament 
2201805CG3920S0001QM. 
 
Vist que l’emplaçament es troba en sòl urbanitzable no delimitat, i d’acord amb l’article 
52.2 del Text Refós de la llei d’urbanisme, mentre no es procedeixi a la seva 
transformació , s’ajusta al règim d’utilització establert per al sòl no urbanitzable, i es 
considera l’activitat compatible urbanísticament.   

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar la legalització d’una activitat de tinença de cavalls, màxim 5 unitats, a 
la finca cadastral 2201805CG392050001QM del nucli de la Pobleta de Bellveí. 
Segon .- Vist que no es troba classificada en cap epígraf de la Llei 20/2009, de 4 de 
Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats no procedeix realitzar la 
comunicació ambiental, donant-se l’Ajuntament per ASSABENTAT de l’inici d’activitat 
de un màxim de 5 cavalls. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart. - Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 90 euros , en concepte de taxa 
per l’obtenció de la comunicació ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
C) PUA-GINESTA, S.L..  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la empresa Pua-
Ginesta, SL, amb NIF núm. B25445982 en què comunica un inici d’activitat 
d’habitatge/s d’ús turístic, al carrer Major 1, A, 1er 1ª, amb capacitat per a cinc 
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persones, sol·licitud de data 02.06.2014, amb R/entrada núm.- 558 del dia 04.06.2014. 
Expedient núm.- 2014/013/P. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 09.06.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre l’activitat. 
 
Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, 
directament o indirectament a tercers, de forma reiterada i a canvi d’una contraprestació 
econòmica per a una estada de temporada. Als efectes d’aquest Decret es considera estada de 
temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. 
 
Requisits i serveis dels habitatges d’ús turístic 
- Han de disposar de cèdula d’habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de 
qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que els 
indicades a la cèdula. 
- Han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva 
ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb 
la totalitat de places que disposin, tot en perfecte estat d’higiene 
- El propietari/ària, ha de facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de 
manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic 
- El propietari/ària, o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i 
manteniment de l’habitatge. 
- Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls de reclamació oficials de queixa, 
reclamació i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la 
Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones usuàries en un lloc adequat dins 
de l’habitatge. 
- Els habitatges han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable per als usuaris: 

- El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i  denúncia 
- El número de telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i 
 incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic 
- Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.  

 
CONCLUSIÓ: 
 
L’Ajuntament de La Torre de Capdella es dóna per assabentat  de l’inici de l’activitat d’habitatge 
d’ús turístic amb una capacitat màxima de 5 persones a la referència cadastral 
4060101CG3946S0024JS i ubicació a C/ Major, 1, A, 1r 1ª del nucli de Paüls a nom de la 
societat Pua-Ginesta, SL. 
 
Seran d’aplicació l’apartat “Requisits i serveis dels habitatges d’ús turístic” descrits al punt 
anterior..” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer .- Vist que no es troba classificada en cap epígraf de la Llei 20/2009, de 4 de 
Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats no procedeix realitzar la 
comunicació ambiental, donant-se l’Ajuntament per ASSABENTAT de l’inici d’activitat 
Segon .- Notificar aquest allotjament turístic a través dels servei per via d’intranet a la 
plataforma eacat. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart -. Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) LLUIS PEROY BENET.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Lluís Peroy 
Benet amb NIF núm. 78062671G en què demana llicència municipal de primera 
ocupació de l’edifici unifamiliar aïllat format per planta baixa, planta primera i planta 
sotacoberta al carrer de la Creueta 1, Cal Manco de Capdella, segons sol·licitud de 
26.05.2014 amb R/entrada núm.- 525 del dia 26.05.2014 a l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella.  Expedient núm. 108/06/C. 
 
Atès que en sessió plenària del dia 22 de desembre de 2006, es va concedir llicència 
municipal d’obres per la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat format per 
planta baixa, planta primera i planta sota coberta a Cal Manco de Capdella, sol·licitud 
de data 23.11.2006, amb R/entrada núm.- 1.189 del dia 23.11.2006 i “Projecte bàsic i 
d’execució per a la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat format per planta 
baixa, planta primera i planta sotacoberta a Cal Manco de Capdella” i Estudi bàsic de 
seguretat i salut, redactat per l’arquitecte Benjamí Borrell Oliva, visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 2006503451 de 23.11.2006. Expedient núm.- 
108/06/C. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26 de maig de 2014, havent realitzat 
la visita “in situ” als habitatges de la present, informen favorablement la llicència, amb 
les següents prescripcions: 
 

“Numeració d’entitats registrals de l’immoble 
 

Que de la consulta de la documentació Municipal la numeració dels habitatges respecte al 
projecte aprovat  es:  
Nº VIVIENDA PROJECTE                  VIVIENDA NUMERADA 
 
  1                      Carrer de la Creueta nº11 

 
CONCLUSIÓ: 

 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud de llicencia urbanística de primera ocupació: 
 
Per la reforma i ampliació del habitatge unifamiliar nº11 del carrer de la Creueta.” 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la 
Corporació i l’abstenció del Sr. Peroy, acorda: 
 
Primer.-  Concedir la llicència municipal sol·licitada per a poder ocupar l'edificació en 
primera ocupació de l’edifici unifamiliar aïllat format per planta baixa, planta primera i 
planta sotacobrta al carrer de la Creueta 1, Cal Manco de Capdella, entès que ha estat 
executada de conformitat amb les determinacions de la llicència d'obres concedida en 
sessió plenària de 22.12.2006. 
Segon. - Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer. - La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de 
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat 
civil o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.  
Quart .- L'edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula 
d'habitabilitat corresponent.  
Cinquè. - Aprovar la liquidació de la Taxa de per l’Expedició de Documents 
Administratius que suposa una quantitat de 66,21 € (el 0,10 % del Pressupost 
d’execució material segons la llicència). 
Sisè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 4/2014 que comprèn del núm. 
133 al 186, ambdós inclosos, amb un  import total de 73.155,44 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Casa Granotes, SCP, del 31/05/2014, en 
concepte de buidatge fosses sèptiques, per un import de 1.190,00 €; Vista i revisada la 
factura presentada per Llum Verda 2000, SL del 25/04/2014, en concepte de 
enllumenat de l’escola de Mont-ros, per un import de 2.545,95 €; Vista i revisada la 
factura presentada per Antoni Solé Morera- Garatge Espot del 31/05/2014, en concepte 
de reparació CASE, per un import de 439,23 €; Vista i revisada la factura presentada 
per Antoni Solé Morera- Garatge Espot del 31/05/2014, en concepte de reparació 
Unimog, per un import de 935,29 €; vista i revisada la factura presentada per Jordi 
Porta Rey, SL, del 05/06/2014, en concepte de treballs varis per l’ajuntament, per un 
import de 998,25 €; vista i revisada la factura presentada per Can Alfons, SL, del 
26/05/2014, en concepte de subministraments varis, per import de 79,05 €; Vista i 
revisada la factura presentada per Fusteria Alegret, SL.,del 09/06/2014, en concepte de 
treballs a l’església de Capdella, per un import de 2.939,33 €; Vista i revisada la factura 
presentada per Hoteles Serrano, SL del 31/05/2014, en concepte de assessorament 
hoteleria telefèric, per un import de 2.420,00 €; Vista i revisada la factura presentada 
per Juan Luis Naranjo Mora del 10/06/2014, en concepte de honoraris professionals de 
disseny , per un import de 1.360,00 €; 
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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 dos abstencions, de la Sra. Burguès i del Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots els 
efectes. 
 
- INFORMES 
 
A) ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA . Sr. Alcalde dóna 
compte que s’ha presentat una modicó per part de la Asociación Española de 
Municipios de Montaña, i per part de la Marta Boleda Monrt, que es transcriu 
literalment:  
 
Primero.- Aprobar la Moción del Ayuntamiento de la Torre de Capdella con el redactado 
siguiente:  
 

Moción sobre el impulso de  las zonas de montaña y la viabilidad de la 

actividad agrícola, ganadera y las industrias de tr ansformación  

 

La evolución que han sufrido las zonas de montaña en nuestro país, demuestra la 
enorme dificultad que supone  mantener y conservar niveles de población viables en 
muchos de estos territorios, los cuales han perdido en las últimas décadas un 21% de 
su población, un porcentaje que se sitúa en el 50% en muchos municipios. En este 
contexto, tales zonas no sólo tienden al despoblamiento y al abandono de las 
actividades agrarias, sino que su población se ve abocada a una creciente pérdida de 
expectativas de desarrollo y calidad de vida, y –consecuentemente- carencias de 
reemplazo juvenil.  
 
Esta evolución tiene un efecto negativo sobre la gestión de nuestros territorios. Un 
efecto que está relacionado con la desaparición de los espacios agrícolas y Zonas de 
Agricultura de Montaña (ZAM), la mala utilización y gestión de la energía, o el manejo 
sostenible de los sistemas forestales y silvopastorales y, por tanto, con las pérdidas de 
paisaje, riesgos de incendios, pérdida de razas rusticas y la destrucción de recursos de 
alto valor ambiental. 
 
Mantener comunidades con una población viable y estable en estas zonas, implica, de 
igual forma que sucede en el resto de Europa1, realizar políticas efectivas de apoyo a la 
agricultura, la ganadería o la actividad forestal, para que éstas resulten viables para las 
personas que viven en estos lugares y a los servicios que estas comunidades prestan a 
la sociedad (ver documento de Naciones Unidad, Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
(http://www.ecomilenio.es/). De igual manera, se requieren marcos legales capaces de 
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proteger y facilitar las actividades económicas relacionadas con la gestión del territorio 
y con capacidad para generar puestos de trabajo, como herramienta indispensable para 
invertir esta tendencia hacía la despoblación, tan agudizada en el conjunto del Estado,  
que contrasta con lo sucedido en países de nuestro entorno.  
 
La PAC es un instrumento para desarrollar un modelo agrícola respetuoso con el medio 
ambiente, que proteja las rentas agrarias de las fluctuaciones de los mercados y 
garantice unos entornos rurales habitables y con desarrollos homologables en la 
calidad de vida de sus habitantes, advirtiendo que no se puede conservar la cubierta 
vegetal, y la naturaleza en su conjunto, sin la presencia de una población suficiente en 
medio rural, con un nivel digno de servicios e ingresos2 
 
Lamentablemente, en estos años, tal y como reconocen los informes del Consejo 
Social Europeo, no ha existido una política específica de la Unión Europea para las 
zonas de montaña y, en el caso español, además de no existir políticas precisas más 
allá de las que definió la Ley de Agricultura de Montaña del 1982, tampoco  las medidas  
previstas en la PAC han sido históricamente utilizadas en su plenitud para compensar 
algunas de las dificultades que conlleva vivir en estas zonas.  
 
Por todo esto, y tras la aprobación de la nueva PAC por parte de los estamentos 
europeos y pendientes de la aprobación del Acuerdo Marco, Alcaldía propone al Pleno 
la adopción de los acuerdos siguientes:   
 

1. Instar al MAGRAMA y a las Comunidades Autónomas, que están representadas 
en la conferencia sectorial: 
 

• Que el Acuerdo Marco de la PAC recoja medidas específicas para dotar 
presupuestariamente y en base al 5% del sobre nacional, tal y como 
permite la distribución de los fondos de la PAC.  
 

• Impulsar una clara implementación de las políticas de las zonas de 
montaña, para hacer viable la actividad agrícola, ganadera y las industrias 
de transformación que permitan generar lugares de trabajo, contribuyendo 
a evitar la despoblación de nuestras montañas y el beneficio que aportan 
al conjunto de nuestra sociedad. 

• Dar cuenta al MAGRAMA, a la Comunidad Autónoma y a los grupos 
parlamentarios del Congreso y el Senado. 

 
B) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció que ha presentat el Consell de Cooperació 
al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, referent a al suport a la continuïtat 
de la cooperació municipal al desenvolupament a Catalunya i de rebuig a la nova Llei 
espanyola 27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. 
 
En aquesta moció es vol remarca la bona feina feta per la cooperació municipal al 
desenvolupament durant els últims 25 anys, i consideren que la llei 27/2013 de 27 de 
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desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local és un retrocés i un 
intent de recentralització competencial de l’Estat espanyol 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 28 de maig van tenir un contacte amb Endesa 
Generación, ja que van pujar a una visita a Sallente i van fer una reunió urgent sobre la 
presa d’Estany Gento. El Parc Nacional ha donat el seu vist-i-plau al recreixement de la 
presa que es fa a nivell del Parc. 
Al mes de juliol hi ha una permanent al Parc, i es parlarà d’aquest tema, ja també hi ha 
els informes favorables de Impacte ambiental del recreixement d’aigua per part del 
Ministerio. 
La EMDE també ho sabrà tot de com van els tràmits. 
Tot i això encara no s’ha presentat cap projecte ni res. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que el Consejo de Estado aval el Recurs al Tribunal 
Constitucional a la LRSAL. Hi ha 2400 municipis a nivell espanyol en aquest recurs, 
(sols a Lleida 201). S’ha admès a tràmit al TC el recurs i s’espera que facin 
modificacions puntuals, tot i que ja se sap que no es tirarà tota enrere. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el 16 de maig es va fer la presentació del FEMAP. A 
la vall Fosca hi ha dos concerts, un serà a Estany Gento (que se’n faran dos), i l’altre al 
nucli d’Astell. 
Ja són 22 municipis aquest any, dels deu que n’havia al principi. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que hi ha ajudes del LEADER. L’ajuntament va demanar 
una subvenció pel nucli antic d’Aguiró, però els 620.000 d’aquest any no donen per les 
49 ajudes demanades. 
Per aquest motiu, totes les ajudes de les Administracions públiques es van haver de 
renunciar, ja que tenen preferència les ajudes que han demanat els particulars, i han 
assegurat que al mes de juliol, sortirà una nova línia d’ajudes pel LEADER de les 
administracions públiques. 
L’ajuntament ha renunciat a l’ajuda que havia demanat per adequar el nucli d’Aguiró, 
però està previst demanar l’ajuda quan torni a sortir destinada a les administracions 
públiques. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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G) El Sr. Alcalde dóna compte que anys enrere es feia pla de camins del Consell 
Comarcal, però fa 3 anys que no se’n fan. Es reclamà al Conseller de Territori i s’ha 
donat 137.000 € al Consell Comarcal del Pallars Jussà per arreglar camins. A la Torre 
de capdella li toquen 10.000 € aproximadament. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que han sortit les ajudes del Parc Nacional, però 
reduïdes al 50% i a més a més s’han englobat 3 línees d’ajuts: les de Espai PEIN, la 
Xarxa Natura i Parc Nacional. 
Aquestes ajudes les poden demanar tant particulars com Entitats Públiques. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que es va fer una sol·licitud a l’ACA per poder netejar el 
riu Flamisell ja que desprès de les nevades de l’hivern han quedat molts arbres 
malmesos, i es considera urgent arreglar les lleres. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que el campanar d’Antist i d’Envall estan força malament 
i durant aquest any s’hi faran reparacions per treure el perill cap als vianants. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que la Diputació de Lleida ha ingressat a l’Ajuntament 
els 10.000 € de la subvenció que ens va concedir per les ventades. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula la Sra. Burgués preguntant: 

- Referent al telefèric, s’han augmentat molt les tarifes i considera que la pujada 
ha estat excessiva. 

- Referent a les obres del nucli d’Aguiró, voldria saber quan es faran. 
El Sr. Dalmau contesta dient que la funció del LEADER és per particulars i s’ha 
desestimat perquè no hi havien prous diners, no pot donar un termini per fer l’obra, 
perquè ara no hi ha ajuda, si n’hagués ja li podria dir alguna cosa. 
El Sr.Peroy contesta dient que ells s’han abstingut a les NNSS i a Aguiró hi havia una 
UA que ara s’ha tirat enrere i per això ara si que es podrà fer alguna cosa 
Pel que fa al LEADER s’ha vist en l’obligació de retirar l’ajuda i es tornarà a demanar 
quan es pugui 
Li demana que estigui per tots els pobles del municipi, tot i que li agraeix que recordi 
que Aguiró està molt malament. 
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La Sra. Burgués també comenta que hi ha esglésies del municipi que estan força 
malament. 
El Sr. Dalmau li contesta dient que si, les d’Antist i Envall, són els que s’han d’arreglar 
ara, perque totes les altres ja s’han arreglat. La d’Envall no s’arreglarà sencera, sino 
que es sanejarà per evitar perills. La d’Antist s’ha d’arreglar com es fa fer amb la 
d’Estavill. 
La Sra. Burgues diu que s¡ha d’evitar que caigui el patrimoni, i més que pugui fer mal a 
algú. 
El Sr. Peroy en referència als preus del telefèric, contesta dient que és cert, que la 
pujada és forta, però també s’ha de dir que era el més barat i tampoc pot ser. Tots els 
consells que s’han rebut eren en el sentit que s’havia de pujar el preu. Es donen altres 
facilitats a la gent de la vall, forfaits per poder pujar durant tot l’estiu. 
Avui per avui el telefèric és la insígnia de la vall, però tampoc podem perdre-hi diners 
amb la seva gestió. S’ha canviat també el nombre de personal del telefèric, ja que 
primer es treballaven moltes hores i es va rectificar per fer dos torns de sis hores.  
L’1 d’octubre es sabrà el resultat per bé o per mal. 
La Sra. Neu pregunta que la temporada anterior es va dir que s’havia perdut 30000 € i 
ara es diu que van ser 80000 €, no queda clar, però creu que amb una bona gestió no 
hi haurien tantes pèrdues. Anys anteriors no hi havien tantes pèrdues com aquests 
darrers anys. 
El Sr. Dalmau contesta dient que els números es poden explicar de moltes maneres, 
pot tenir menys pèrdues però serà perquè l’ajuntament hi passa més diners. 
La Sra. Burgués comenta que aquest any també s’hi perdran diners perque es paguen 
6000 € a un assessor i sols en cobraran 3900 del cànon. No entén com pot ser rentable 
aquest any i els anys anteriors no. 
El Sr. Dalmau diu que des que es va iniciar el telefèric ell hi ha estat i no s’hi ha guanyat 
mai. 
El Sr. Peroy comenta que la cessió del telefèric no és gratuïta i cada any es paga un 
import per cada viatge. 
 
La Sra. Burgués diu que no comparteix el que ha comentat de la declaració del 5è Llac 
dient que no havia fet partícip a l’Ajuntament. Creuen que tots els que aportin beneficis i 
gent al municipi és bo pel territori, i que si s’aporta alguna cosa no cal que surti 
l’ajuntament sino qui impulsa els fets 
El Sr. Dalmau diu que aquestes iniciatives sempre són bones i més n’hagués, però a 
nivell de premsa i declaracions del 5è Llac no van ser adients. Ja que el municipi hi ha 
més camins i també s’hi treballa, no sols en un camí. 
El Sr. Peroy  comenta que si l’ajuntament de la Torre invertís diners en algun acte, 
s’hauria de procurar que tornin d’alguna manera. Suposa que l’alcalde el que diu és que 
no està content en com aquesta inversió ha tornat. La marca de la vall Fosca ha d’estar 
a tot arreu. 
L’alcalde es va moure per aconseguir diners, gent i terrenys i la marca vall Fosca no va 
sortir com hauria d’haver sortit. 
 
El Sr. Peró pren la paraula, ja que es parlen de marques, dient que la vall Fosca ara ha 
canviat per Vall Fosca, sense l’article “la”, a ell li sap greu haver-ho conegut pel 
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facebook que s’hagi canviat el logo de la vall fosca i que hi posi “energia”. Ell 
personalment creu que és més important la natura. 
Sap que no tenen la obligació d’informar-lo però considera que com a regidor li haurien 
pogut dir aquest canvi.  
A l’últim ple es va dir que es volia ampliar la comissió de turisme. Si es fa un redisseny 
de marca els interessats haurien d’haver estat informats del procés no tan sols del 
resultat. No se’ls ha fet partícips d’aquest canvi de marca. 
Per altra banda celebra que no hi hagin pèrdues a Sallente aquest any. 
El Sr. Dalmau li contesta dient que respecte a lo del logo “energia” veu que avui en dia 
continua essent important l’energia al Municipi. La comissió de turisme se l’ha informat. 
S’ha registrat la marca, que fins ara no ho estava. 
El Sr. Peró diu que la marca és turística i compara els visitants del museu amb els del 
telefèric, n’hi ha més en la natura que en l’energia. 
El Sr. Dalmau comenta que hi ha més coses que la energia, també hi ha ramaderia i és 
prou important perque encara hi ha 32 ramaders a la vall. 
El Sr, Peró diu que la vall Fosca amb el nom ja en té prou, la marca és per anar a 
l’exterior. 
El Sr. Peroy el considera un professional del tema de les marques, però l’energia no 
sols és la llum, la gent de la vall també és energia, perque fa anys i segles que roden 
per la vall. S’ha agafat el domini de “vall fosca” i de “la vall fosca”, pot ser que agradi 
més o menys. 
Es va passar un informe als de turisme amb els números dels darrers 4 anys, i a la 
comissió de Turisme que hi havia inclús quan hi havia el Patronat, també els hi va 
semblar bé.  
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-tres 
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.” 
 
 
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 febrer de 2015. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


