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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària del trenta de gener de dos mil 
catorze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia trenta de gener de dos mil catorze. 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 ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA DEL BÉ PATRIMONIAL 

ANOMENAT ANTIGA ESCOLA D’ASTELL 
- APROVACIÓ DELS NOUS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL 

LOCALRET 
- VALIDACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ DE LES N ORMES 

SUBSIDIÀRIES AL NUCLI D’OBEIX 
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- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES 
DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE 
CATALUNYA 

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

- 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 
 
Atès que l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril del Text Refós de la 
llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al tractar-se d’una sessió ordinària, pot ser 
ampliat el ordre del dia en cas d’urgència, si el Ple o acorda per majoria absoluta a 
petició del President. 
 
Atès que aquesta sessió és ordinària i hi ha un punt considerat d’urgent, el President 
pregunta si s’aprova el caràcter urgent el punt anomenat: Pagament  de factures per 
resolució d’alcaldia. 
 
S’aprova per unanimitat dels membres, i s’adverteix que es tractarà en el punt 
immediatament posterior al de Sol·licituds i Llicències. 

  
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el cinc de 
desembre 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. 52/2013, 53/2013, 
54/2013, 55/2013, 54/2013, 55/2013, 56/2013, 57/2003 de l’any 2013 i 1/2014, 2/2014 
de l’any 2014, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
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- ALIENACIÓ MITJANÇANT SUBHASTA DEL BÉ PATRIMONIAL ANOMENAT 
ANTIGA ESCOLA D’ASTELL  
 
Atès que aquest Ajuntament Torre de Capdella disposa d’un bé immoble situat al 
nucli d’Astell i qualificat com a bé patrimonial, sense que en l’actualitat compleixi 
cap finalitat d’interès públic o social i, la venda del qual, està prevista amb el fi 
d’obtenir recursos per l’arranjament d’altres béns patrimonials compresos dins del 
pla i programa d’inversions i finançament del pressupost general d’aquest 
Ajuntament, del present exercici econòmic. 
 
Atès que l’Ajuntament és propietari de l’antiga escola municipal d’Astell, per estar 
desafectada per O.M. de 16 d’octubre de 1975 i inscrita al Registre de la Propietat 
de Sort sota el número de Finca 2184 Bis Volum 703, Llibre 32, Foli 066, amb el 
caràcter de bé patrimonial o de propis. 
 
Que aquest edifici, ha estat rehabilitat per part de l’Ajuntament, ja que es trobava 
en estat ruïnós, essent un perill per als veïns del nucli. Que aquesta edificació 
consta d’un local social als baixos, per l’ús dels veïns, i d’un pis a la primera planta, 
objecte d’aquesta alienació 
 
Atès que en data 8 de març de 2012 es va iniciar l’expedient per l’alienació d’aquest 
be immoble i que en data 14 d’octubre de 2013 es va rebre autorització dels 
Serveis Territorials a Lleida del Departament de governació i Relacions 
Institucionals, per alienar el bé segons els informes i l’expedient tramés. 
 
Que el pressupost de l’ajuntament per l’anualitat 2014 ha previst el ingrés per la 
venda de l’immoble en 50.000,00 que serviran per finançar les obres de 
manteniment dels carrers d’Astell 
 
Que al tractar-se d’una alienació d’un bé patrimonial, i segons el Reglament de 
Patrimoni, articles 40 i ss, s’ha de seguir el procediment de subhasta.   
 
L’Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor i dos en contra dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que haurà de 
regir el contracte de venda de l’immoble, mitjançant el procediment de subhasta. 
 
SEGON.- Sotmetre l’esmentat plec a informació pública pel termini de vuit dies 
hàbils, mitjançant la publicació de l’anunci corresponent en el BOP, al taulell 
d’anuncis de la Corporació i al pàgina web, per tal que es puguin presentar les 
ofertes per part dels licitadors. 
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TERCER.- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
Em aquest punt intervé: 
- La Sra. Burguès, el seu partit va votar en contra de la venda d’aquest immoble, ja 
que creuen que s’hauria de destinar al lloguer. 
- el Sr. Dalmau comenta que el pas que s’havia de cedir per accedir a la finca, s’ha 
parlat amb el propietaris, i es farà la cessió. 
 
 
- APROVACIÓ DELS NOUS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCAL L OCALRET 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acord següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció dona en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes 
de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d’integrar-se en el 
Consorci 

• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 
voluntat d’integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part 
del Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consells 
Comarcals i l’àrea metropolitana de Barcelona. 

• L’Associació catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya segons el règim actual. 
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2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que 
s’estan desenvolupant. 

3. òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en els termes que s’han indicat anteriorment, obliga a modificar la 
composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats 
que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 

4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatuària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 

 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003de 28 
d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, 
la Llei 26/2016 de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del ROAS preveu que la modificació dels estatus del Consorci, 
amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i 
acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del ROAS preveu que els acords per aprovar i modificar els 
estatus del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de 
la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatus proposada 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb set vots a favor dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- aprovar la proposta de modificació del Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix, en sessió plenària de 23 de novembre 
de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
Segon .- donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- VALIDACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ DE LES  NORMES 
SUBSIDIÀRIES AL NUCLI D’OBEIX  
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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 en ple de 5 de desembre de 2013 es va acorda desestimar la modificació 
anomenada O2 al nucli d’Obeix quedant vigents les modificacions O1 i O3. 
 
Atès que s’ha redactat el text refós del nucli d’Obeix, amb les modificacions O1 i O3. 
 
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 del nucli d’Obeix, 
amb les modificacions O1 i O3. 
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. 
 
- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES 
DE LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA  
 
Vist que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha aprovat en sessió extraordinària del 
Consell d’Alcaldes en data 27 de novembre de 2013 la proposta d’adhesió al protocol 
d’execució de els diligències de llançament als partits judicials de Catalunya 
 
Vist el protocol d’execució de diligències de llançament als partits judicials de 
Catalunya, on té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució 
de les diligències de llançament en relació a immobles que constitueixin l’habitatge 
habitual de la persona demandada quan es produeixi una situació de vulnerabilitat 
social, així com realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de 
les persones en aquesta situació pendents de diligència de llançament d’un 
procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.  
 
Atès que és necessària l’acceptació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la 
proposta del protocol i que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ja ha aprovat la 
tramesa al President del Tribunal per la seva aprovació. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb set vots a favor dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
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Primer .- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Torre de Capdella al protocol 
d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya, aprovat 
pel Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
Segon .- Notificar aquest acord al consell Comarcal 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
- CONVOCATORIA DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL PER L’AN UALITAT 2014  
 
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 el Real decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre de Medidas Urgentes en 
materia Presupostaria, Tributaria y financiera para la corrección del déficit público en el 
seu article 3 menciona  que no es podrà procedir a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatuari temporal o de funcionaris interins 
llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgent i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritari o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Vist l’informe de secretaria de 21 de gener de 2014, en que s’informa la declaració de 
declarar com a urgent i inajornable 

- 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. 

- les necessitats objectives d’oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel 
tema del turisme, i la millora i ampliació de l’arxiu de l’ajuntament com a part de 
les exigències que ha de complir l’ajuntament per donar un correcte servei als 
seus usuaris 

i la declaració de prioritari: 
- la neteja del riu o dels camins o senders, i la reparació de infraestructures. 
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- oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel tema del turisme, millorar i 
ampliar l’arxiu de l’ajuntament 

 
Vist que l’Ajuntament de la Torre de capdella té redactades les Bases i aprovades en 
ple de 8 de març de 2012, que han de regir les bases de la contractació local de 
personal, depenent de l’Ajuntament, per donar llocs de treball, a persones aturades del 
municipi de la Torre de Capdella, i/o que hagin esgotat tot tipus de prestació per 
desocupació. 
 
Atès el que disposa el Títol XX del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 15 de juny 
Per tot això, en virtut de les atribucions que m’han estat legalment conferides, 
 
L'Ajuntament en Ple, per set vots a favor, dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Declarar com a urgent i inajornable: 

- 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  

- les necessitats objectives d’oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel 
tema del turisme, i la millora i ampliació de l’arxiu de l’ajuntament com a part de 
les exigències que ha de complir l’ajuntament per donar un correcte servei als 
seus usuaris 

Segon .- Declarar com a prioritari: 
- la neteja del riu o dels camins o senders i la reparació d’infraestructures 
- oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel tema del turisme  
- millorar i ampliar l’arxiu de l’ajuntament  

Tercer .- 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.  
Quart .- Redactar la Convocatòria per les places que s’ofereixen per l’anualitat 2014, i 
fer-ne la difusió oportuna en base a l’establert en les bases aprovades. 
Cinquè- 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 comenta que es faran dos ofertes i ara s’aprova la primera. 
En aquest primera convocatòria s’obre la oferta per a tres peons, un paleta i un 
ordenança. L’anunci d’aquesta convocatòria es publicarà en breu, atès que el paleta 
està prevista la seva contractació per l’1 de març de 2014. la resta es contractaran a 
partir del 1 de maig. 
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També comenta que ara estan treballant a la brigada quatre plans d’ocupació 
contractats per part del Consell Comarcal, amb un Pla d’Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 5ª de l’obra "PISTA D’ACCÉS A LA MUNTANYA 
D’OBEIX”, amb un import de 7.781,75 €, signada pel tècnic director de l’obra Sra. Mari 
Paz Montoro, amb data 27 de gener de 2014, 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 79.533,15 €, signada 
pel tècnic director de l’obra Sr. Antonio Fernández Llimiñana, enginyer civil, col·legiat 
núm. 7601, amb data 19 de desembre 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. 
  
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  COBRA INSTALACIONS Y SERVICIOS, S.A. 

Objecte: “Línea aerea soterrada MT al nucli d’Envall”.  
 Import fiança: 8.043,40 €  (mitjançant aval bancari) 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ANGEL FIBLA LLAGOSTERA. 

Objecte: “Manteniment   de interior d’habitatge situat al Km 13.7 de la carretera 
L-503, al nucli de la Torre de Capdella”. Exp. 2013/026/LT 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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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)  ANTONIA PÉREZ TAPIA. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Antonia Pérez 
Tapia, amb DNI 4076472-T, segons instància presentada en data 24 de desembre de 
2013, amb R/entrada núm. 1168 de 24.12.2013 en que sol·licita se li atorgui el canvi de 
nom del nínxol núm. 3 de la Fila 8a del cementiri municipal d’Espui 
 
L’esmentat nínxol és propietat del seu marit, el Sr. Albert Veleta Navarri,. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-   Concedir el canvi de nom del nínxol del cementiri municipal d’Espui segons el 
següent detall: 

- Nínxol núm. 23. Fila 8a:  
Propietari: ANTONIA PÉREZ TAPIA. DNI: 40764372-T 
Domiciliat a Carrer del Ferrocarril 44, 2on 2a – 08100 – Mollet del Vallès  

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) JOAN NUS I BONETA i PEPITA NUS I BONETA. Vista la sol·licitud presentada pels 
Srs. Joan Nus i Boneta i Pepita Nus i Boneta, amb DNI 78071847A i 40885759Q 
respectivament, segons instància presentada en data 27 de gener de 2014, amb 
R/entrada núm. 54 de 27.01.2014 en que sol·licita se li atorgui el canvi de nom del 
nínxol núm. 10, 11 i 12 de la Fila 4a del cementiri municipal d’Aguiró 
 
L’esmentat nínxol és propietat del seu oncle, el Sr. Francisco Boneta Jordana. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-   Concedir el canvi de nom del nínxol del cementiri municipal d’Aguiró segons 
el següent detall: 

- Nínxol núm. 10, 11 i 12. Fila 4a:  
Propietari:  JOAN NUS I BONETA DNI 78071847A 

PEPITA NUS I BONETA. DNI: 40885759Q 
Domiciliat a Can Corona – 25511 – Aguiró 
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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) ESCOLA DE FUTBOL DE LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada pel  
Sr. Xavier Portet i Boixareu, amb DNI: 40876915-G, com a president de l’Escola de 
Futbol de la Pobla de Segur , en escrit de 20.01.2014 amb R/entrada núm. 47 de 
22.01.2013, en el qual se sol·licita una ajuda per fomentar un esport com el futbol, tant 
en l’àmbit de l’aprenentatge com de la competició a nivell provincial. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 800,00 € IVA inclòs, per la 
celebració per a l’Escola de Futbol de la Pobla de Segur, per tal de fomentar l’esport, i 
concretament el futbol. 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
D) MARIA JESUS VILLAVERDE REY. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria 
Jesús Villaverde Rey, amb DNI 78.071.849-M, alcaldessa pedània del nucli de la Torre 
de Capdella, en escrit de 1 d’octubre de 2013, amb R/entrada núm. 930 de data 
01.10.2013 en la qual es demana l’ajut de 150,00 €, corresponents a les festes 
populars dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel sopar 
que es va realitzar al nucli de la Torre de Capdella. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al nucli de la Torre de Capdella, per import de 150,00 €, a la Sra. Maria Jesús 
Villaverde Rey, com alcaldessa pedània del nucli 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) ESCOLA ELS RAIERS I ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES. Vista la 
sol·licitud presentada per la Sra. Montserrat Juanmartí com a directora del CEIP ELS 
RAIERS i el Sr. Montse Castells Jordana com a president de l’AMPA, en escrit de 17 de 
desembre de 2013, amb R/entrada núm. 1164 de data 20.12.2013, en el qual es 
sol·licita un ajut per la celebració de la 32a Olimpíada Escolar Flamicell el dia 15 de 
març del 2014, amb el principal objectiu de fomentar la convivència tot fent esport 
gaudint d’una jornada festiva entorn de l’atletisme.  
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L'Ajuntament en Ple,  per unanimitat dels membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 350 € al CEIP ELS RAIERS I 
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES, per la celebració de la 32a 
Olimpíada Escolar Flamicell el dia 15 de març del 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. 
 
F) TOMAS JORDANA FARRE. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Tomàs Jordana 
Farré, amb DNI 40.822.382-G, alcalde pedani del nucli d’Astell, en escrit de 4 d’octubre 
de 2013, amb R/entrada núm. 945 de data 04.10.2013 en la que es demana l’ajut de 
150,00 € corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor 
i activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat 14 d’agost al nucli d’Astell. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al 14 d’Agost per import de 150,00 € al nucli d’Astell, al Sr. Tomàs Jordana 
Farré, com alcalde pedani del nucli d’Astell. 
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 
 
G) ANGELS JAIMEJUAN MARCH. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Àngels 
Jaimejuan March, amb DNI: 78080551-J com a alcaldessa pedania de la Plana de 
Mont-rós, en escrit de 29 d’octubre de 2013, amb R/entrada núm. 1024 de 29.10.2013 
en la que es demana un ajut econòmic per la celebració del dinar popular de la Mare de 
Déu a la Plana de Mont-rós el passat 8 de setembre de 2012. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les 
despeses del dinar popular celebrat per la Mare de Déu de la Plana, a la Plana de 
Mont-rós el dia 08.09.2013 a la Sra. Àngels Jaimejuan March com a alcaldessa pedania 
del nucli. 
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 
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A) DOLORS BADIA BRINGUÉ . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Dolors 
Badia Bringué, amb document d’identitat núm. 78047580R, en què demana la llicència 
municipal d’obres menors per fer reformes a la cambra de bany de Casa Cuina al nucli 
de Pobellà, amb referència cadastral núm. 4560413CG3946S0001VK, segons 
sol·licitud de data 09.12.2013, R/entrada núm.- 1127 del dia 09.12.2013. Expedient 
núm.- 2013/035/PO. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 27.01.2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que s’informa favorablement les obres de reformar interiors. 
 
PEM :  7.820,00 € 
Aval de runes: 150,00 €. ”   

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra 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) FACAFAJOSURO, S.L.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Susana 
Castells Jordana,  en nom de la empresa FACAFAJOSURO, S.L. amb CIF núm. 
B64482771, en què demana la llicència municipal d’obres per la construcció d’una línia 
aèria de baixa tensió de 57 mts al polígon 15, parcel·la 354 i 355 del nucli de la Pobleta 
de Bellveí, segons sol·licitud de data 18.12.2013, R/entrada núm.- 1160 del dia 
20.12.2013, i “Projecte d’ampliació xarxa elèctrica de baixa tensió per a evacuació de 
l’energia generada en C.H. al municipi de la Pobleta de Bellveí” redactat per RCT 
Enginyeria, SL, Enginyer Tècnic Industrial, Sr. Ramon J. Cortés Torrentó, col·legiat 
núm. 13.329, de data 23 d’octubre de 2013. Expedient núm.- 2013/036/LP 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27.01.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
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“ Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística per fer “Ampliació 
d’una instal·lació elèctrica de B.T ”. 

 
PEM :           7.470,90 € 
Aval de runes: 150,00 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 149,42 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) XAVIER FERRANDO.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Xavier Ferrando,  
amb DNI 37290165-N,en què demana la llicència municipal d’obres per la rehabilitació 
d’habitatge existent a la Pobleta de Bellveí, al carrer Major, casa Martí, amb referència 
cadastral 2002627CG3920S0001BM, segons sol·licitud de data 21.11.2013, R/entrada 
núm.- 1069 del dia 21.11.2013, i “Projecte bàsic i executiu de rehabilitació d’habitatge 
existent a la Pobleta de Bellveí” redactat per l’arquitecte Josep Bunyesc Palacín, de 
data octubre de 2013, i visat pel Col·legi d’arquitectes de Catalunya amb núm. 
2013500806 de 20.11.2013. Expedient núm.- 2013/034/LP 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 30.01.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Observacions a la documentació aportada :  

 
1. Que l’edificabilitat computable es superior  a la permès pel planejament sent segons 

cadastre : 
 

Superfície computable 
   Planta baixa   123,00 m² 
   Planta primera   123,00 m² 
   Planta segona   134,00 m² 
   Planta sotacoberta  123,00 m² 

 
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE  503,00 m² 
 
SUPERFICIE DE REHABILITACIÓ                           197,60 m² 
 

2. Que vist que l’edificabilitat i les alçades reguladores actuals son superior a la permesa 
pel planejament no s’acceptarà que s’augmenti el volum del edifici, aixecant la coberta. 
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3. Que abans d’executar els vols de coberta o obrir o modificar obertures sobre les finques 

privades veïnes es tindrà que obtenir sempre la autorització corresponent dels veïns 
afectats. 

 
4. Que s’autoritza la creació d’un pati de llums a l’interior de la parcel·la per augmentar la 

lluminositat natural al conjunt de la vivenda, vist la situació de la parcel·la dintre del nucli 
urbá i les façanes a carrers molt estrets amb poca llum. La creació d’aquest pati de 
llums es tindrà que executar tenint en compte les particularitats climatològiques de la 
zona, i evitar qualsevol desperfecte al veïns.  

 
Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia 

 
- Assumeix de l’obra. 
- Plano acotat de l’ocupació de via publica per acopi de materials. ( definint amples de vial 
en una zona de 50 metres al costat de l’obra i la zona acotada per la tanca). 
- Document de l’empresa constructora de  no accedir a la zona d’obra amb camions de mes 
de 20 Tn. i de reposar les desperfectes en paviments i infraestructures avanç de 15 dies des 
de el seu deteriorament o rotura, acceptant la paralització de les obres en cas de no complir 
el plaç. 
- Aval  generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 
- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Justificació del control de qualitat i  Decret 375/88. 
- Justificació del compliment de CPI 96 
- Justificació del compliment de la normativa aplicable al ús sol·licitat. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per: 
 
Tipus edifici.   EDIFICI UNIFAMILIAR   
Entitats    1 habitatge. 
Superfície del solar 126,00 m² 
Referència cadastral solar 2002627CG3920S0001BM 
 
Superfície construïda 

   Planta baixa   123,00 m² 
   Planta primera   123,00 m² 
   Planta segona   134,00 m² 
   Planta sotacoberta  123,00 m² 

 
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE  503,00 m² 
 

           SUPERFICIE DE REHABILITACIÓ                           197,60 m² 
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P.E.M :             112.500,00 € 
 
AVAL DE RUNES : 154,82 €”  
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 2.250,00 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) ANTONIO AFONSO.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Antonio Afonso, 
amb DNI núm. 408300774-R en què demana un canvi de nom de la comunicació 
ambiental per l’activitat Ramadera bovina de carn en règim intensiu, classificada en 
l’Annex II, epígraf 11.1.J: Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin d’un 
nombre de places de bestiar porcí, i/o boví de diferents aptituds per sobre de 33 i fins a 
500 URP, al polígon 8, parcel·la 386, Casa Banlle  de la Plana Mont-rós, del Sr. Antonio 
Afonso a nom del Sr. RIEL AFONSO VIDAL, amb NIF 46780337Q, sol·licitud de data 
20.01.2014, amb R/entrada núm.- 37 del dia 20.01.2014. Expedient núm.- 
129/2004/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24.01.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Peticionari:    Antonio Afonso  
    Casa Banlle. C/ de La Coma 
    25510. La Plana de Mont-ros 

NIF: 408303774R 
Nou titular:   Riel Afonso Vidal 
    C/ Major. Casa Rocabruna, 2º 1ª 
    25513. La Pobleta de Bellvei 
    NIF: 46780337Q    
 
Dades de l’activitat: 
Activitat Instal·lacions destinades a la cria intensiva que  disposin d’un nombre de 

places de bestiar porcí, i/o boví de diferents aptituds, per sobre de 33 i 
fins a 500 URP. 

 
Classificació  Annex II.1, apartat 11.1J* 
 
* Segons la Llei 3/1998 de Intervenció Integral de la Administració Ambiental 
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D’acord amb la Llei en vigor 20/2009, de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats la activitat queda  amb la mateixa classificació: 
Annex II. epígraf 11.1.J 
 
Règim d’inspecció  Control periòdic als 4 anys. Segons els condicions establertes a la 

llicència es trobava subjecta en els aspectes mediambientals a revisió 
periòdica cada 8 anys i cal fer un control periòdic per una entitat 
ambiental col·laboradora de l’administració cada 4 anys. 

 Segons l’informe de control inicial emès per la OGAU el control inicial 
global es va efectuar en data 3 d’abril de 2008, i per tant la data màxima 
per efectuar el primer control periòdic hauria de ser el 3 d’abril de 2012 
(als 4 anys). 

 
  D’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de  prevenció i 

control ambiental de les activitats, els controls p eriòdics es 
realitzaran cada 6 anys, per tant la nova data per la realització del 
control periòdic serà el 3 d’abril de 2014. 

 
Capacitat:      80 vaques alletants, 20 vedelles de recria, 3 mascles 

80 vedelles de cria i 100 vedells d’engreix 
 
Situació de l’activitat:  Polígon 8, Parcel·la 386 
 
Superfície de l’activitat: Nau  de 480 m2  
    Cobert maquinària de 194  m2 

    Infermeria  de 9,45 m2 
    Femer de 90 m3 

 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  a favor del Sr. Riel Afonso Vidal 
 
Segons l’informe de control inicial emès per la OGAU el control inicial global es va efectuar en 
data 3 d’abril de 2008, i per tant la data màxima per efectuar el primer control periòdic hauria de 
ser el 3 d’abril de 2012. 
 
D’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de p revenció i control ambiental de les 
activitats, els controls periòdics es realitzaran c ada 6 anys, per tant la nova data per la 
realització del control periòdic serà el 3 d’abril de 2014. 
 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el domini 
públic, el servei públic o els bens col·lectius..” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer .- Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat ramadera 
bovina de carn en règim intensiu, classificada en l’Annex II, epígraf 11.1.J: Instal·lacions 
destinades a la cria intensiva que disposin d’un nombre de places de bestiar porcí, i/o 
boví de diferents aptituds per sobre de 33 i fins a 500 URP, al polígon 8, parcel·la 386, 
Casa Banlle  de la Plana Mont-rós, del Sr. Antonio Afonso a nom del Sr. RIEL 
AFONSO VIDAL,  amb DNI 46780337-Q, amb les condicions establertes per l’informe 
tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en l’Annex II, 
epígraf 11.1.J: Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin d’un nombre de 
places de bestiar porcí, i/o boví de diferents aptituds per sobre de 33 i fins a 500 URP. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart -.-Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros, en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
E) JOSEP MARIA ORTEU BARRABES.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Josep Maria Orteu Barrabes,  amb DNI 40849126-E, en què demana la llicència 
municipal d’obres per la reparació d’edificis de l’era, a casa Guem de Bernaui, amb 
referència cadastral 2735902CG3923N0002KZ, segons sol·licitud de data 17.09.2013, 
R/entrada núm.- 877 del dia 17.09.2013, i “Projecte de substitució de coberta en edifici 
destinat a Magatxem” redactat per l’arquitecte Albert Altisent Tirbió, de data desembre 
de 2013. Expedient núm.- 2013/028/B. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27.01.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ L’ edificabilitat  no es modifica vist que es refà la coberta alineïn-la.  
 
 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                        8.564,86 € 
AVAL DE RUNES:      168,28 € 
                              
6-Conclusió: 

 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per a la substitució de coberta en edifici existent.”  

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
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Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 171,30 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- PAGAMENT DE FACTURES PER RESOLUCIÓ D’ALCALDIA.  
 
Atès el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con 
problemas financieros, on es preveu la necessitat d’estar al corrent de pagament de les 
factures presentades a les Administracions Públiques. 
 
Atès que el termini de pagament són 30 dies des de l’aprovació de la factura i que 
l’ajuntament pot no tenir programat un ple per passar l’aprovació de factures, amb la 
conseqüència d’entrar en període de morositat. 
 
Atès que per poder gaudir dels beneficis normatius per a l’ús del romanent de 
tresoreria, ja que l’Ajuntament de la Torre de Capdella no té deutes financers ni amb 
proveïdors, també és necessitar efectuar el pagament de factures dins de termini, es 
necessari agilitzar el tràmit d’aprovació i pagament de les factures mitjançant l’ús de les 
Resolucions d’Alcaldia. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb quatre vots a favor i tres abstencions, de la Sra. Burgués, del 
Sr. Amorós i del Sr. Peró, dels set que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a l’alcalde a dictar resolucions d’Alcaldia per a l’aprovació i 
pagament de factures, per complir amb el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de 
medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a 
entidades locales con problemas financieros. 
 
Segon.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la 
tramitació i execució del present acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- La sra. Burgués comenta que s’abstenen perquè sinó és com dir que estan d’acord 
amb totes les factures 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 1/2014 que comprèn del núm. 
988 a1035, ambdós inclosos, amb un import total de 43.106,80 €. 
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Vista i revisada la factura presentada per Hotel Arturo, del 15/01/2014, en concepte de 
dietes assessors, equip de govern, turisme, per un import de 367,00 €; vista i revisada 
la factura presentada per Sílvia Simó Perna, del 13/01/2014, en concepte de placa 100 
anys per Pilar Durano, per un import de 115,00 €; Vista i revisada la factura presentada 
per Alberg la Torre, del 17/01/2014, en concepte de dinar del diaca, per un import de 
24,00 €; vista i revisada la factura presentada per Ecta-3 anuncis, del 27/01/2014, en 
concepte de anuncis de 100 anys del museu, per un import de 12.101,21 €; vista i 
revisada la factura presentada per Francesc Porta, del 24/01/2014, en concepte de 
desplaçaments reunió advocat, per un import de 219,81 €;  
 
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. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Peroy comenta que el dia 28 de gener de 1914 va ser quan es va donar llum per 
primer cop des de la central hidroelèctrica, en aquell dia es va posar un article a la 
Vanguardia, aquest any fa 100 anys i per aquest motiu es va voler publicitar un article 
en el mateix diari que fa 100 anys. 
El que passa és que és molt car posar un anunci a la Vanguardia, però es va fer a 
través d’una empresa i va sortir més econòmic, s’havia de posar una data per 
posicionar el museu de Capdella 
 
- INFORMES 
 
A) ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCOLES DE MUSICA . El Sr. Alcalde dóna compte 
que s’ha presentat una moció de l’Associació Catalana d’Escoles de Música, en la que 
es demana que es mantingui el finançament que es va aprovar amb la Generalitat de 
Catalunya que des de l’any 1993, ja es va implantar amb l’objectiu de facilitar l’accés de 
la població a la música i la dansa i socialitzar l’accés a la cultura. 
Que es deuen les quotes dels anys 2011-12 i el finançament del 12-12 i 13-14 s’ha vist 
reduït considerablement 
L’Associació Catalana d’Escoles de Música sol·licita que s’efectuï el pagament del que 
està pendent, així com demanar que s’estableixi una solució que garanteixi la viabilitat 
de les escoles municipals 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) AJUNTAMENT DE TREMP. El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una 
moció en defensa de les escoles municipals de música en la que es demana que es 
mantingui el finançament que es va aprovar amb la Generalitat de Catalunya que des 
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de l’any 1993, ja es va implantar amb l’objectiu de facilitar l’accés de la població a la 
música i la dansa i socialitzar l’accés a la cultura. 
En la moció es demana al Departament d’Ensenyament que continuï mantenint el 
suport econòmic a les escoles municipals de música, almenys en els nivells mantinguts 
fins ara, i instar a fer una planificació de futur per als propers anys, per garantir la 
qualitat i continuïtat de les escoles de música. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que la tècnica de turisme va estar a FITUR a Madrid. 
S’haurà de procurar fer-ho més bé perquè hi ha molta informació per i un espai petit i 
barrejat. 
 
El 14-15-16 de febrer es farà una Fia de Turisme a Lleida per primer cop. La Vall Fosca 
hi vol jugar fort i hi tindrem un estand pròpi. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha obert el període per presentar-se a la subvenció 
del LEADER, per particulars i per entitats públiques. L’Ajuntament està fent un projecte 
per presentar-lo. 
Hi ha temps fins el 22 de febrer, i el import mínim de l’obra per poder sol·licitar la 
subvenció és de 70.000 €. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una al·legació al Fons Català de 
Cooperació Local, ja que aquest any s’ha retallat molt l’aportació i la Consellera diu que 
es compensarà 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que la Diputació ha donat una ajuda al municipi de 
20.000 € i 10.000 € a la EMD Espui per obres relacionades amb millores en 
abastaments d’aigua. 
L’obra que vol fer l’ajuntament és el canvi de tuberies d’aigua del nucli de Paüls, i la de 
la EMD Espui, es una obra al nucli d’Espui .  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha demanat a l’ALSA que pari totes les parades de 
la vall. De moment han contestat que s’ho estan estudiant. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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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 s’ha pagat una ajuda all Consell Comarcal de la 
subvenció de l’obra que es va executar a l’església de Paüls de Flamisell per import de 
32.614,37 €, però que encara no ha estat ingressat a l’ajuntament. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha aprovat el finançament local dels ajuntaments a 
Madrid. Han canviat els articles. Des de l’ACM i la FMC s’han presentat al·legacions, 
però de moment no responen. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que  passat dia 23 de gener es va reunir amb el Sr. 
Gonzalo, per parlar del tema de les liquidacions de la taxa de transport elèctric. De 
moment tot segueix igual, parat al jutjat. Es vol seguir el camí dels BICES, per arribar a 
un acord de com aplicar les taxes. 
La executiva es va reunir amb UNESA per negociar aquests extrems 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte que el procés judicial referent a la incorrecta aplicació de 
l’IVA en les factures de la llum encara està pendent de dictar sentència. 
 
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-una 
hores trenta minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
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La Torre de Capdella, 3 de juny de 2014. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


