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

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

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANUALITAT 2015 
- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL PER L’ANUALITAT 2015  
- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 

AJUNTAMENTS DE LA TORRE DE CAPDELLA, SALÀS DE PALLA RS, 
TALARN I TREMP 

- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCER A 
LOCAL 2014 DE DIPUTACIÓ DE LLEIDA 

- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE 
DETERMINATS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTI CA PER 
LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE LA TORRE D E 
CAPDELLA 
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- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE NORME S EN 
L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE LA CENTRAL DE CAPDELLA 

- REQUERIMENT A ENDESA A FI QUE PROCEDEIXI AL COMPLIM ENT DE 
L’ACORD D’AQUEST AJUNTAMENT DE 15 DE DESEMBRE DE 20 11 

- CONSIDERACIÓ DE LA NECESSITAT DE MODIFICACIÓ DE 
PLANEJAMENT PER INEXECUCIÓ AL SECTOR DE LA UA LP1 A  LA 
POBLETA DE BELLVEÍ 

- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT  DE LES 
MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI DE 
MONT-ROS 

- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS 
- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 
 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 

  
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el trenta 
d’octubre de 2014, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de dotze fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que 
composen la Corporació. Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió 
extraordinària realitzada el deu de novembre de 2014, l'esborrany de la qual, tramès 
prèviament a tots els regidors, consta de quatre 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. 58/2014,  59/2014, 
60/2014, 61/2014, 62/2014, 63/2014, 64/2014, 65/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014 i 
69/2014 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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- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A L 
PRESSUPOST DE 2015 
 
Atès que l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei Orgànica 2/2012 de 27 
d’abril d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix prèviament a 
l’aprovació del pressupost per al 2015, s’ha d’aprovar el límit de la despesa no 
financera. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació es el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès els càlculs realitzats en base al pressupost del 2015 i de les dades que sol·licita 
l’Ordre esmentada, i segons el pressupost de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, el 
sostre de despesa és de 2.345.214,20 €. 

   

  Despesa no financera 
Capítol 1  742.800,00 
Capítol 2   957.719,07 
Capítol 3  3.000,00 
Capítol 4 89.500,00 
Capítol 5 150.000,00 
Capítol 6  519.968,72 
Capítol 7 7.000,00 

Despesa no financera  2.469.987,79 
  
Regla despesa liquidació 2014 2.617.473,61 
Regla despesa pressupost 2015 2.485.185,43 
marge compliment regla de la despesa 132.288,18 
marge compliment estabilitat -124.773,59 

  

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, 
sempre que hi hagi finançament -124.773,59 

  

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 2.345.214,20 
  

 
CONCLUSIÓ 
 
El límit de despesa no financera per l’ajuntament de la Torre de Capdella per al 
pressupost de 2015 es per import de 2.345.214,20 €. 
 
 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L’ANUALITAT 2015  
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Atès que l’alcalde de l’ajuntament de la Torre de Capdella ha format el pressupost per a 
l’exercici 2015. 
 
Vist que a l’expedient del pressupost hi figuren els informes preceptius següents: 
 
- El relatiu a l’article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu al procediment d’elaboració i 
aprovació. 
- L’informe que avalua el compliment de l’objectiu d’estabilitat que determina l’article 
16.2 del Reglament de la LGEP.  
- Informe que avalua el compliment de l’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 
27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBSL), 
introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personals laboral del sector 
públic local, obliga les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes 
amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, per al qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Fonaments de dret 
 

1. Tràmits previs a l’aprovació inicial: Article 168.4 i 214 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals; article 18.4 del RD 500/90. 

2. Contingut i aprovació: Art. 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. Article 2 a 23 del RD 500/90. 

3. Regla de la despesa, estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera: Art.11 i 
ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, el pressupost general s’haurà de confeccionar d’acord 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu del 
deute públic. 

4. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBSL), introdueix un nou article 
103.bis, sobre la massa salarial del personals laboral del sector públic local, 
obliga les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions 
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat 

 
L’ajuntament en Ple, amb quatre vots a favor i tres abstencions de la Sra. Burgués, Sr. 
Amorós i Sr. Peró, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
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Primer . Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2015 de l’Ajuntament 
de la Torre de Capdella, que resumit per capítols d’ingressos i despeses és el següent: 
 

PRESSUPOST 2015 
Ingressos:   

Pressupost 
Capítols Denominació 

de l’ajuntament 

  A) OPERACIONS CORRENTS          2.378.300,00    
I Impostos directes          1.773.500,00    
II Impostos indirectes               20.500,00    

III Taxes i altres ingressos             217.900,00    
IV Transferències corrents             345.100,00    

V Ingressos patrimonials               21.300,00    

  B) OPERACIONS DE CAPITAL               91.687,79    
VI Alienació d'inversions reals                           -      

VII Transferències de capital               91.687,79    
  C)OPERACIONS NO FINANCERES          2.469.987,79    

VIII Actius financers                           -      

IX Passius financers                           -      
TOTAL INGRESSOS          2.469.987,79    

   
Despeses:   

Pressupost 
Capítols Denominació 

de l’ajuntament 

  A) OPERACIONS CORRENTS          1.943.019,07    
I Despeses de personal             742.800,00    
II Despeses en béns corrents i serveis             957.719,07    

III Despeses financeres                 3.000,00    
IV Transferències corrents               89.500,00    

V Fons de Contingències             150.000,00    
  B) OPERACIONS DE CAPITAL             526.968,72    

VI Inversions reals             519.968,72    

VII Transferències de capital                 7.000,00    
  C)OPERACIONS NO FINANCERES          2.469.987,79    

VIII Actius financers                           -      

IX Passius financers   
TOTAL DESPESES          2.469.987,79    

 
 
Segon . Aprovar les plantilles de personal i la relació de llocs de treball que es detallen 
al pressupost. Aquestes es mantenen, en termes d’homogeneïtat en quan a nombre de 
llocs de treball, invariablement respecte les actuals. 
Tercer . Aprovar la massa salarial del personal laboral de la corporació per l’anualitat 
2015 per import de 479.700 euros. Aquesta és equivalent a la mateixa de 2014, i en 
termes d’homogeneïtat compleix amb els requisits de la LRSAL.  
Quart . Aprovar les bases d’execució del pressupost general i la documentació annexa 
al pressupost. 
Cinquè . Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, abans d’inserir 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per 
poder-hi fer reclamacions. 
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Sisè . L’aprovació inicial del pressupost general de 2015 es considerarà definitiva si no 
es produeixen reclamacions en contra d’aquest, durant el termini d’exposició pública, i 
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen 
l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Setè. 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 el grup de CIU ha presentat dos propostes al pressupost 
del 2015; la primera proposa fa referència a que es posi wifi gratuït a tot el municipi, 
però no ho veu convenient per aquest pressupost. El que sí que està previst es posar 
més wifi a altres llocs. 
Si que s’ha intentat posar repetidors per poder donar senyal d’internet a zones fosques 
com per exemple les granges. 
La segona proposta és la previsió de beques per als estudiants del municipi per quan 
estudiïn fora del municipi. Aquest tema de les beques no ho veu clar perquè aquest any 
ja que és un fet a llarg termini i potser ara s’han de mirar altres coses. S’ha d’estudiar 
molt bé com es fa, i s’hauria de regular amb una ordenança. 
L’ajuntament ja fa una inversió molt important al menjador escolar i s’ha de pensar amb 
el transport de cara al curs vinent. 
 
- Comenta que el capítol 4 hi ha una partida d’assistència social. El Consell Comarcal  
ja no vol o pot prestar el servei d’assistència a la gent gran del municipi, que puja uns 
3500 € a l’any, i l’ajuntament s’està plantejant de pagar-ho directament per continuar 
oferint aquesta assistència, ja que ho considera molt necessari. 
- Aquest any, el Fons de contingències es troba al capítol 5 (l’any passat estava al 
capítol 2) 
- l’obra d’accés rodat al nucli d’Aguiró, prevista al capítol 6, es farà amb caràcter 
plurianual, essent el pressupost del 2015 de 120.000 € i la resta del pressupost es 
pagarà al 2016, tot i que l’adjudicació es farà al 100 % en el pressupost vigent. 
 
 
- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL PER L’ANUALITAT 20 15 

 
Atès que l’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBSL), introdueix un nou article 103.bis, 
sobre la massa salarial del personals laboral del sector públic local, obliga les 
Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del 
sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general 
en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
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Atès que l’article 20, apartat quatre, del Projecte de la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat pel 2015, disposa que la massa salarial del personal laboral, no pot tenir cap 
increment pel 2015, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarial 
i les despeses d’acció social meritades per aquest personal en 2014, en termes 
d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i 
antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, 
cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les 
indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament. 

 
Vist que aquesta massa salarial no pot tenir increment pel 2015, en termes 
d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i 
antiguitat. 

 
Atès que encara que no es digui expressament, aquesta aprovació s’ha de considerar 
de competència del Ple atesa la seva directa vinculació al Pressupost anual i a la 
plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest ens comarcal d’acord 
amb els articles 22.2 e) LBRL, 52.2 f) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i 
168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text refós aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març 
(TRLHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a. LBRL, introduïda per 
l’esmentada LRSAL. 

 
Vist que  la massa salarial aprovada haurà de ser objecte de publicitat a la seu 
electrònica i al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme 
l’apartat 3 d’aquest article 103.bis LBRL. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Informar que la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2015 en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2014 per aquest personal, 
tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 479.700€. 
Aquest import no s’ha incrementat respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 
2014, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 
 
Segon .- Exposar-ho al públic durant el termini de vint dies hàbils, abans d’inserir 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per 
poder-hi fer reclamacions. 
Tercer .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  
per  a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
 
- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS DE LA TORRE DE CAPDELLA, SALÀS DE PALLA RS, TALARN 
I TREMP 
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Que els Ajuntaments de La Torre de Capdella, Salàs de Pallars, Talarn i de Tremp 
consideren d’interès comú l’adopció de mesures coordinades en favor de la millora de 
la competitivitat de les empreses del territori i de la millora de les condicions de vida i 
treball dels seus habitants i que valoren positivament la dinàmica de treball cooperatiu 
iniciada i volen continuar i aprofundir aquesta cooperació amb el desenvolupament de 
diferents projectes i la recerca de nous àmbits de treball conjuntament 
 
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació mitjançant el Servei d’Ocupació de 
Catalunya publica al DOGC en data 5 de setembre de 2013, l’Ordre EMO/208/2013, de 
2 de setembre, per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al 
Programa de suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i 
econòmic: projecte Treball a les 7 comarques, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013 
 
Que la convocatòria del Projecte “Treball a les 7 comarques” té per objectiu articular 
projectes integrats en les comarques de l’Anoia, el Baix Ebre, el Montsià, el Pallars 
Jussà, la Ribera d’Ebre, el Ripollès i  la Terra Alta, que comptin amb el suport dels seus 
principals actors públics i privats per tal d’impulsar accions que permetin la generació 
d’activitat econòmica i ocupació en aquests territoris amb el fi últim de millorar la 
cohesió social i territorial 
 
Atès que per realitzar les actuacions previstes per al Projecte “Treball a les 7 
comarques” és necessari aprovar un conveni de col·laboració entre els ajuntaments de 
Tremp, Salàs de Pallars, Talarn i la Torre de Capdella. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar el conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Tremp, Salàs de 
Pallars, Talarn i la Torre de Capdella per al Projecte “Treball a les 7 comarques”, amb 
les condicions previstes en el conveni. 
Segon .- Comunicar aquest acord als interessats 
Tercer .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANC ERA LOCAL 
2014 DE DIPUTACIÓ DE LLEIDA  
 
Atès que la Diputació de Lleida prioritza davant de qualsevol altra actuació el seu paper 
de suport als ajuntaments, el 27 de novembre de 2014, va aprovar el “Conveni de 
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida per al 
desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera local 2014”. 
  
L’import global aportat per la Diputació de Lleida a l’esmentat conveni suma un màxim 
de nou milions d’euros (9.000.000 €). Amb aquest import s’atenen les quantitats 
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reconegudes per la Generalitat de Catalunya als ajuntaments, corresponents a tota 
l’anualitat del FCL ajuntaments, anualitat 2013, i al 31,68 %  del FCL ajuntaments, 
anualitat 2014, sumant així el total de l’import global. 
  
Vist que el Conveni regula les condicions en què la Diputació efectuarà l’adquisició 
d’aquests crèdits als ajuntaments que ho sol·licitin, i el de la Torre de Capdella és un 
d’ells. 
  
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- L’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera 
Local 2014. 
 
Segon.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació 
de Lleida un pagament per import de 74.508,66 €, per compte dels crèdits que aquest 
Ajuntament té amb la Generalitat de Catalunya corresponents al Fons de Cooperació 
Local (FCL)-ajuntaments en data de 30 de setembre de 2014. 
 
Tercer.- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet 
els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de 
forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer 
efectius directament a aquesta Diputació. 
 
Quart.- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari 
d’Assistència Financera Local 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal de 
la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 
 
- APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DET ERMINATS 
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DI PUTACIÓ DE 
LLEIDA I L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA  
 
 
Atès que per tal de garantir els drets dels ciutadans reconeguts a l'Article 6 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, i poder 
desenvolupar les competències previstes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, fent ús de sistemes informatitzats i 
d'accés electrònic, l'Ajuntament requereix d'un suport tècnic extern que li permeti una 
gestió informatitzada de les seves funcions i de les relacions amb els ciutadans 
 
Vist que la Diputació de Lleida, en l'exercici de les seves competències de cooperació 
local (Arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local), disposa dels mecanismes tècnics i lògics suficients per tal de facilitar la gestió, 
als municipis, de les seves competències, entre les que es destaquen: gestió del Padró 
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d'Habitants, Gestió Tributària, Registre d'Acords, Registre d'Entrada i Sortida, Gestió 
d'Expedients iniciats a l'Ajuntament, Recaptació voluntària i qualsevol altra actuació que 
requereixi l'assistència tècnica i informàtica que li pugui proporcionar. 
 
Atès que l'Ajuntament ha considerat d'interès l'oferiment de la Diputació per col·laborar 
en la gestió i rebre l'assistència tècnica necessària per al compliment de les seves 
competències incloent, dintre dels paràmetres i acords establerts al present Conveni, el 
contingut a l'anterior Conveni, signat per ambdues entitats, per la Gestió Informatitzada 
del Padró d'Habitants. 
  
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar l’adhesió al conveni de Diputació de Lleida d’encàrrec de gestió de 
determinats serveis d’assistència tècnica informàtica per la Diputació de Lleida i 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
Segon .- Comunicar aquest acord a la Diputació de Lleida, i enviar dos còpies signades 
del conveni. 
Tercer .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE NOR MES EN 
L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL DE LA CENTRAL DE CAPDELLA  
 
Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici de modificació puntual de normes 
subsidiàries de planejament, en referència a l’àmbit de la Central de Capdella i 
Campament de FECSA – clau PE-CC1, establert en l’article 135 del Text Refós de les 
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de la Torre de Capdella. 
 
Atès que en data 23 de setembre de 2011 es va aprovar inicialment la modificació 
esmentada, i que en data 20 de novembre de 2014 es va reprendre el tràmit, ja que era 
necessari un informe preceptiu de l’ACA que s’ha tardat dos anys en aconseguir.   
 
Vist el requeriment del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 20 de novembre de 2014 (RN: 2011/046149/L), en la qual es 
demanava més documentació i la modificació de documentació tècnica. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor i dos abstencions, dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR el Text Refós de la modificació puntual de normes subsidiàries de 
planejament, en referència a l’àmbit de la Central de Capdella i Campament de FECSA 
– clau PE-CC1, establert en l’article 135 del Text Refós de les Normes Subsidiàries de 
Planejament del municipi de la Torre de Capdella, amb la redacció i la grafia que consta 
a l’expedient.  
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SEGON.- Trametre la documentació  a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
per tal que en facin el tràmit de l’aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
- REQUERIMENT A ENDESA A FI QUE PROCEDEIXI AL COMPL IMENT DE 
L’ACORD D’AQUEST AJUNTAMENT DE 15 DE DESEMBRE DE 20 11 
 
I. Atès que l'acord del Ple d'aquest Ajuntament de data 15 desembre 2011, no ha estat 
complimentat per ENDESA. 
 
Malgrat que ENDESA ha presentat recurs contenciós administratiu contra l’esmentat 
acord que es tramita con a procediment ordinari 83/2012 davant el jutjat unipersonal de 
Lleida, no s’ha decretat pas la suspensió cautelar de l’acte impugnat; en conseqüència, 
esdevé plenament executiu. 
 
Val a dir que en el marc del procediment judicial de referència, la part actora va 
sol·licitar la suspensió cautelar de l’acord impugnat, però aital pretensió fou íntegrament 
desestimada: Primer, pel mateix Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida a través 
de la interlocutòria de 23 de març, 2012; després, per la Sala del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya què rebutjà el recurs d’apel·lació deduït contra la negativa. 
 
II. Atès que, malgrat el temps que ha passat d’ençà es dicta i notificà l’acord del Ple de 
15.12.2011 la societat ENDESA no ha pres cap mesura per tal de reflectir a les factures 
de la llum emeses el contingut d’aquest acord, tot i ser plenament conscient de la seva 
executabilitat. 
 
III. Un cop el Ple municipal ha considerat aquesta circumstancia i ha avaluat l’actitud 
esquívola d’ENDESA; donat el contingut de l’Informe jurídic redactat per l’advocat D. 
Javier Gonzalo, el qual fou sol·licitat amb caràcter previ. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
1er REQUERIR A ENDESA ENERGÍA, S.A., SOCIEDAD UNIPE RSONAL en els 
termes que tot seguir s’indica: 
 
1.1. Perquè en el termini de deu (10) dies comptadors des de la notificació, doni 

compliment immediat a l’acord del Ple municipal d’aquest Ajuntament pres en 
sessió de 15 de desembre de 2011; això malgrat l’existència del procediment 
ordinari 83/2012 del jutjat del contenciós-adminitratiu de Lleida on s’impugna la 
seva regularitat. 
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1.2. Caldrà, doncs, refer totes les factures de la llum emeses des de l’any 2008 què 
son objecte de l’acord municipal al·ludit; per la qual cosa, es menester un càlcul 
individual per a cada veí beneficiari del Conveni de l’any 1927, inclòs el propi 
Ajuntament, recolzat en la quantitat de Kw consumits i els beneficis que resultat 
del text del Conveni. Només a la xifra que doni aquesta operació aritmètica podrà 
aplicar-se el tipus d’IVA vigent a cada període; no essent possible prendre com a 
base imposable l’anomenada TUR. 

1.3. Es considerarà contrari al Conveni de 1927 qualsevol operació econòmica en la 
facturació d’ENDESA, el resultat de la qual evidenciï una quota tributària superior 
al cost aplicable al consum de l’energia en Kw arran l’existència dels beneficis 
del l’esmentat Conveni. 

1.4. Caldrà que ENDESA identifiqui el personal al seu càrrec que ha de facturar 
segons les directrius de l’acord municipal de 15.12.2011; al qual se li donarà 
trasllat de tot plegat perquè formuli al·legacions si ho considera adient. 

1.5. Advertir expressament que, a l’empara d’allò que diu l’art 95 de la Llei 30/1992 
(LRJPAC), si hom persisteix en la negativa a donar compliment a l’acord 
municipal de 15.12.2011en els termes indicats, aquest Ajuntament endegarà –
sense cap altre tràmit addicional- la via d’execució forçosa prevista a l’art 96 de 
la LRJPAC. 

1.6. Pel supòsit d’haver d’endegar l’execució forçosa, hom s’adreçarà contra 
ENDESA amb la màxima contundència que permeti l’ordenament jurídic; hom 
sol·licitarà a un expert el recàlcul de la facturació segons els paràmetres de 
l’acord municipal. El cost d’aquesta despesa es reclamarà a ENDESA per la via 
de la reclamació subsidiària prevista a l’art 98.4 LRJPAC, amb activació de la via 
de constrenyiment si no fos atesa la xifra resultant, per a la qual cosa s’habilitarà 
un expedient de contractació de 100.000,00 €. 

 
2on . Donar compte de tot plegat a la COMISIÓN NACIONAL D E LOS MERCADOS 
DE LA COMPETENCIA , a fi i efecte que endegui un expedient sancionador contra 
ENDESA per causa de l’incompliment d’allò que diu la Ley reguladora del sector 
eléctrico. Aquest Ajuntament considera que s’ha pogut cometre una falta molt greu 
consistent en l’alteració del preu de la llum donat el cas especial del municipi de La 
Torre de Capdella i el text del conveni de 1927, la qual cosa podria portar aparellada 
una sanció de fins  60 milions d’euros. 
 
3er. Amb independència del requeriment al·ludit en el punt primer, caldrà advertir a 
ENDESA sobre les conseqüències de naturalesa penal que podria representar la 
negativa continuada a no donar compliment a l’acord municipal de 15.12.2011; 
òbviament, sempre al marge de l’operativa de les mesures d’execució forçosa que hom 
pugui prendre. 
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4rt.  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Peroy comenta que els beneficiaris del conveni, ja fa temps que reben la 
facturació malament. 
Al 2011 es va requerir a l’empresa que complís amb la facturació. Ho varen recórrer al 
Contenciós administratiu de Lleida. Van demanar mesures cautelar, que tant el jutjat 
Contenciós administratiu de Lleida com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
els hi van denegar, requerint aquest últim que es factures correctament fins que no 
s’emetés sentència. 
Com ENDESA no fa cas a la sentència del TSJC, ara se’ls requereix amb un acord del 
ple que facturin com abans del 2009. quan surti la Sentència ja es veurà el que 
passarà, però de moment s’ha de defensar. 
 
 
- CONSIDERACIÓ DE LA NECESSITAT DE MODIFICACIÓ DE P LANEJAMENT 
PER INEXECUCIÓ AL SECTOR DE LA UA LP1 A LA POBLETA DE BELLVEÍ  
 
Atès que hi ha un Unitat d’Actuació al nucli de la Pobleta de Bellveí UA LP1 
(nomenclatura actual PA LP1) que, tot i tenir les llicències pertinents per dur a terme 
l’actuació d’urbanització i posterior edificació d’immobles, però a dia d’avui no s’ha dut 
executat cap acte en el sector. 
 
Atès que es preveu la finalització del termini de vigència per l’execució del planejament, 
i que l’ajuntament té potestat per aprovar una modificació de les normes subsidiàries 
que afecti el sector de la UA LP1 (nomenclatura actual PA LP1), passant la classificació 
de sòl urbà a sòl no urbanitzable. 
 
Atès que per tal de conèixer la voluntat del propietari de la Unitat d’actuació pel que fa a 
la execució de les llicències atorgades per desenvolupar el sector, és necessari donar 
un tràmit d’audiència. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor i dos abstencions, dels set membres que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Considerar la necessitat d’aprovar una modificació de les normes 
subsidiàries en l’àmbit de la UA LP1 (nomenclatura actual PA LP1), passant de sòl urbà 
a sol no urbanitzable per la falta d’execució d’obres segons llicències atorgades. 
 
SEGON.- Donar audiència de 20 dies als propietaris de les finques afectades, per tal 
que proposin quina és la seva voluntat en referència al futur de la UA LP1 
(nomenclatura actual PA LP1), tot advertint-los que de la no resposta dins d’aquest 
termini, facultarà a l’ajuntament per endegar una modificació puntual de les normes 
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subsidiàries d’aquest sector, amb la declaració implícita de la caducitat de les llicències 
atorgades. 
 
TERCER.- Demanar informes jurídics i tècnics a fi i efecte de completar el tràmit 
d’aquest acord, si s’escau. 
 
QUART.- Publicar aquest anunci al BOP de Lleida, al taulell d’anuncis de 
l’ajuntament, i la pàgina web, així com la notificació individual als propietaris del 
sector.  
 
CINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMB IT DE LES 
MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI 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 la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, amb aprovació del Conseller, ha 
aprovat definitivament la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i ha procedit a 
la publicació de l’anunci al DOGC del nucli de Mont-ros 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aixecar la suspensió de llicències de l’àmbit de la modificació del nucli de 
Mont-ros. 
 
SEGON.- Notificar als veïns afectats per aquestes modificacions, l’aixecament de la 
suspensió així com comunicar en quin estat ha quedat la nova redacció de les NNSS. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord..” 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
No hi ha punt a tractar 
 
- SOL·LICITUDS 
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A) Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Plasencia i Loncà, alcalde pedani 
d’Envall, amb NIF: 43740917-T, en escrit de juliol 14 d’abril de 2014, amb R/entrada 
núm. 378 de data 15.04.14 en la que es demana un ajut per al dinar popular que 
realitzà el passat 19 d’abril al nucli d’Envall. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per a dinar popular que es realitzà al nucli 
d’Envall el passat 19 d’abril, al  Sr. Josep Plasencia i Loncà, com alcalde pedani 
d’Envall. 
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 LLOVICH PUYOL. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Llovich 
Puyol, amb DNI núm.43730919F, en escrit de 30 de juny de 2014, amb R/entrada núm. 
653 de data 30.06.2014, en el qual es sol·licita una ajuda per sufragar les despeses 
dels trofeus de la V Vertical cabanera del 12 de juliol de 2014, per import de 1.346,58 €.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar i fer efectiu el pagament de  l’ajuda per import de 1.346,58 € per 
sufragar les despeses dels trofeus de la V Vertical Cabanera . 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
C) XAVIER GIL GIL . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Gil Gil, amb DNI 
78.084.702-R, alcalde pedani del nucli de Capdella, en escrit de 19 de novembre de 
2014, amb R/entrada núm. 1190 de data 19.11.14 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 dinar que es va realitzar el passat 9 d’agost al nucli 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 mes d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Capdella, al Sr. Xavier Gil 
Gil, com alcalde pedani del nucli 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. 
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D) ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per la 
Associació de Puntaires Vall Fosca, amb NIF G-25640699, en escrit de 5 de setembre 
de 2014, amb R/entrada núm. 904 de data 05.09.14, en la qual es demana un ajut per 
la Trobada de Puntaires de la Vall Fosca, al nucli d’Espui en data 7 de setembre de 
2014. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per a la Trobada de Puntaires Vall Fosca del 
passat 07.09.12 al nucli d’Espui, per import de 452,02 €, l’Associació de Puntaires de la 
Vall Fosca, segons factures aportades 
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 
 
E) 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 19 de novembre de 2014, amb R/entrada núm. 1191 de 
19.11.2014 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 2014. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat 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 08.09.2014 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 
 
F) ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DE LA POBLETA DE BELLVEÍ. Vista la 
sol·licitud presentada per la Sra. Anna Hernandez Serret, com a secretaria de 
l’Associació de Veïns i propietaris  de la Pobleta de Bellveí, amb NIF num.- G25482019, 
en la que es demana el pagament dels treballs realitzat en el camí del calvari per 
arreglar les estacions a la Pobleta de Bellveí, per import de 740,77 € segons 
documenta aportat. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set que composen la Corporació, acorda: 
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Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 740,77 € per pagament dels treballs 
realitzat en el camí del calvari per arreglar les estacions a la Pobleta de Bellveí, a 
l’Associació de Veïns de la Pobleta de Bellveí. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
G) BUILDINGCENTER, SAU.  Vista la sol·licitud presentada per José Antonio Salinas 
Dominguies, amb NIF 36510931H en nom de Buildingcenter, SAU, en escrit de 3 de 
novembre de 2014, amb R/entrada núm. 1135 de data 07.011.2014, en la que sol·licita 
la baixa del contracte de subministrament d’aigua de l’habitatge Edifici Vistabella, Esc. 
B 2 2, de la Torre de Capdella, així com la supressió dels impostos de la mateixa. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Accepta donar de baixa el contracte de subministrament d’aigua de l’habitatge 
Edifici Vistabella, Esc. B 2 2, de la Torre de Capdella, avisant per tal que es talli l’aigua 
de l’immoble, així com donar de baixa els impostos que a aquesta estiguin vinculats. 
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 I COMUNICACIONS  
 
A) JORDI SAURA NUS.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Saura Nus, 
amb NIF núm. 78090508B, en què demana de la llicència municipal d’obres menors per 
reforçar el paviment de Casa Piulet, al nucli d’Oveix, amb referència cadastral núm. 
1357322CG3195N0001AR, segons sol·licitud de data 14.11.2014, R/entrada núm.- 
1166 del dia 14.11.2014. Expedient núm.- 2014/042/MT. 
 
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 9 de desembre de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Que es sol·licita reformar el paviment de casa Piulet, sense moviment estructural. 

  
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  vist que no es preveu moviment estructural. 
 
Aval de runes: 150,00 € 
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Pressupost :  1500,00 €” 
 

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) ENRIC LLANA BARÓ.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Enric Llana Baró 
amb NIF núm. 40868052L en què demana llicència municipal de primera ocupació de 
l’habitatge en era existent a Beranui, amb referència cadastral núm. 
2735302CG3923N001HB, segons sol·licitud de 26.08.2014 amb R/entrada núm.- 868 
del dia 26.08.2014 a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.  Expedient núm. 
2012/038/B. 
 
Atès que en sessió plenària del dia 2 d’agost de 2012, es va concedir llicència municipal 
d’obres per a la construcció d’un habitatge en era existent al nucli de Beranui, amb 
referència cadastral núm. 2735302CG3923N001HB, segons sol·licitud de data 
29.06.2012, R/entrada núm.- 740 del dia 29.06.2012, i “Projecte d’habitatge en era 
existent a Beranui, Vall Fosca” redactat per l’arquitecte, el Sr. Josep Bunyesc, de data 
maig de 2012, i visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 20122500410 de 
data 27.06.2012. Expedient núm.- 2012/038/B. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24 de novembre de 2014, havent 
realitzat la visita “in situ” als habitatges de la present, informen favorablement la 
llicència, amb les següents prescripcions: 
 
“Numeració  immoble: 

 
Projecte     Numeració 
 
Habitatge 1      casa Perot nº1 
 

CONCLUSIÓ: 
 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud de llicencia urbanística de primera ocupació, per 
la rehabilitació del habitatge existent a “Casa Perot”, de Beranui.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació i 
l’abstenció del Sr. Peroy, acorda: 
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Primer.-  Concedir la llicència municipal sol·licitada per la primera ocupació de 
l’habitatge en era existent a Beranui, amb referència cadastral núm. 
2735302CG3923N001HB, atès que ha estat executada de conformitat amb les 
determinacions de la llicència d'obres concedida en sessió plenària de 02.08.2012. 
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 89,00 € (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. 
 
C) FRANCISCO FORNONS GALLART.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Francisco Fornons Gallart, amb NIF núm. 40857759F, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors per la construcció d’un quarto de caldera de 4m2 per la 
calefacció de l’Albreg al nucli de la Torre de Capdella, amb referència cadastral 
25284A005001550000FW, segons sol·licitud de data 03.11.2014, R/entrada núm.- 
1118 del dia 03.11.2014. Expedient núm.- 018/1993/LT. 
 
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 9 de desembre de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Que s’informa favorablement  vist que es un local de menys de 5,00 m², segons article 28 
de les NNSS. 
 
Aval de runes: 150,00 € 
Pressupost :  2.000,00 €” 

 
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. 
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Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 8/2014 que comprèn del núm. 
378 a 420, ambdós inclosos, amb un import total de 27.785,89 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Juan Luis Naranjo Mora, del 09/12/2014, en 
concepte de honoraris disseny logo Open vallfosca, per un import de 56,00 €; vista i 
revisada la factura presentada per Fco. Vela SL, del 30/11/2014, en concepte de 
treballs engrava carrer a la Pobleta, per un import de 2.178,00 €; Vista i revisada la 
factura presentada per Llum Verda 2000, SL, del 30.11.2014, en concepte de reparació 
avaria fanals Espui, per un import de 364,80 €; Vista i revisada la factura presentada 
per Jordi Porta Rey, del 30.11.2014, en concepte de treballs desenruna i rasa a Aguiró, 
per un import de 1.016,40 €; vista i revisada la factura presentada per Josep Mª Seró 
Domènech, del 10/12/2014, en concepte de honoraris assessorament intervenció 2014, 
per un import de 7.110,00 €; vista i revisada la factura presentada per Francesc Cid 
Grau, del 10/12/2014, en concepte de Honoraris assessorament intervenció 2014, per 
un import de 7.702,92 €;  
 
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. 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que s’està duent a terme la convocatòria per cobrir la 
plaça de secretaria intervenció de l’ajuntament per funcionari interí; El passat dia 28 de 
novembre es va reunir el tribunal extern per a valorar els currículums dels candidats, 
proposant a la Sra. Eulàlia Balsells Triquell per a cobrir la plaça. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que la direcció General de l’esport ha presentat una 
moció d’adhesió del món de l’Esport al manifest institucional per a l’eliminació de la 
violència envers les dones. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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C) El Sr. Alcalde dóna compte que aquest any sols s’ha concedit la subvenció per un 
treballador per treballar a l’ajuntament de la Torre de Capdella, amb un contracte amb 
el Consell Comarcal, l’any passat en van subvencionar quatre. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que hi ha una persona de baixa laboral de llarga durada 
a la brigada, i es va voler cobrir aquesta baixa amb un treballador amb caràcter 
d’interinitat, atès que s’han de fer les guràrdies. Es van presentar 3 candidats, i un va 
renunciar atès que havia trobat una altra feina. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte l’ACA ha aprovat la neteja dels rius però no hi entrava la 
conca de l’Ebre. Ara tant la CHE com l’ACA ja han arribat a un acord i ja es pot fer la 
neteja de les lleres. A la pobla de segur ja s’està fent. 
El divendres 19 vindrà la tècnica de l’ACA a fer un inventari per poder optar a les 
subvencions per fer les neteges. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que l’IDAPA ja ha valorat les subvencions a atorgar, la 
quantitat no és alta per si que és important que es doni alguna cosa. La Torre de 
Capdella ha rebut 3.000 € per una despesa de 5000 €.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que el projecte de senyalització de la vall Fosca, que es 
va presentar al Parc Nacional, ha rebut una ajuda de 30000 € per un pressupost de 
34.000 € sense IVA. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que ha assistit a una comissió del Departament 
d’Habitatge per parlar de la problemàtica dels pisos buits. Es vol regular l’ús d’aquests 
com habitatge social o bé per cobrar taxes pels propietaris dels pisos buits tant a 
empreses coma a particulars 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que les concessions de la Confederación Hidrogràfica del 
Ebro que es vol cobrar una taxa per tal de repartir els ingressos als municipis. També 
s’està treballant per poder cobrar les línies de transport d’energia, ja que hi ha municipis 
de fora de Catalunya que ja les estan cobrant. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que la Comissió d’Entitats locals del Pirineu Aragonés 
(IDELPA), vol aplicar una taxa per tal de retornar el 25% dels beneficis de la producció 
als municipis de les concessions. Els regants també hi volen participar. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’efectuen 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dos 
hores vint-i-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, 10 de juny de 2015. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


