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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 dos d’octubre de dos 
mil catorze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, en data 2 d’octubre de dos mil catorze. Essent les 
vint-i-dues hores, 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:                
LLUÍS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
MARC PERÓ AGULLANA 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER L’ANUALITAT 2013. 
- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOST S OBRE 

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
- ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FEDERA CIÓN 

NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES  Y 
EMBALSES I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE 



 

 

2 

 

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

- SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’HABITATGE DE LA GENERA LITAT 
DE CATALUNYA DE LA GESTIÓ DELS PISOS DE PROTECCIÓ O FICIAL 
DE LA PLANA DE MONT-ROS 

- 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 a realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 

 
ACORDS 

 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el set 
d’agost de 2014, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
dinou fulls, segellats i numerats, s'aprova per cinc vots a favor i dues abstencions dels 
assistents que composen la corporació. Es dóna compte de l’acta corresponent a la 
sessió extraordinària realitzada el vint-i-cinc de setembre 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 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués comenta que no firmaran l’acta si no es canvia, ja que no surt reflectit 
el que es va parlar referent al camí de Salàs. Ella no va contestar que com a regidora li 
semblés negatiu. 
No s’hi va posar per part de la secretària que es va dir que el camí s’havia fet 
interessadament, com va dir l’alcalde. 
Demana que es gravin els plens perquè quedi constància de tot el que es diu. 
- El Sr. Dalmau explica el que creu que va dir. 
- La Sra. Burgués també comenta que el Sr. Alcalde va dir que els controlaria el temps 
que parlaven als plens i tampoc no consta en l’acta, i per aquest motiu no signaran 
l’acta del set d’agost. 
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- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 43/2014, 44/2014, 
45/2014, 46/2014, 47/2014, 48/2014, 49/2014, 50/2014, 51/2014, 52/2014 i 53/2014 de 
l’any 2014, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER L’ANUALITAT 2013  
                                  
Data : 19 de juny de 2014 
Hora : 18 hores 
Lloc : sala de plens de l'Ajuntament de la Torre de Capdella. 
 
Hi assisteixen els membres de la comissió: 
- Josep Maria Dalmau Gil 
- Lluís Peroy Benet 
- Maria Pilar Juanmartí 
- Joan Boneta Carrera 
- Neus Burgués Coma 
 
Interventora: 
- Eulàlia Balsells Triquell  
 
La secretària comprova l’existència del quòrum necessari per a la realització de la 
sessió i obre l'acte. 
 
1.- COMPTE GENERAL ANUAL DE 2013 
 
Havent donat compte a la Comissió Especial de Comptes del contingut dels Comptes 
Generals que inclouen el de la pròpia entitat i del Patronat Municipal de Turisme de la 
Vall Fosca, corresponents a l'exercici de 2013 juntament amb els justificants 
comptables corresponents i llibres de comptabilitat, que presenten els següents 
resums: 
 
PROPIA ENTITAT (AJUNTAMENT): 
 
1.-BALANÇ DE SITUACIO 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material ............................................................ 1.147.192,19 
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Immobilitzat immaterial .........................................................     10.942,37 
Inversions en infraestructura i béns d'ús gral. ......................    929.832,36 
Cartera de valors a llarg termini ..........................................         2.000,00 
Deutors...............................................................................      945.222,77 
Fiances i dipòsits constituïts a curt termini .............................   11.318,00 
Comptes financers.............................................................       865.292,97 
Ajustos per periodificació .......................................................      8.311,98 
 
Total ACTIU......................................................................     3.920.112,64 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves............................................................  3.103.763,32 
Resultats d’exercicis anteriors.............................................    460.129,43 
Deutes a llarg termini...............................................................    2.919,68 
Deutes a curt termini............................................................    353.300,21 
                                                                  
Total PASSIU.....................................................................   3.920.112,64 
 
2.-COMPTE DE RESULTATS 
 
Vendes i ingressos...............................................................    2.207.097,81 
Despeses d'explotació.........................................................     1.622.774,91 
Marge explotació...................................................................      584.322,90 
Despeses financeres ............................................................             996,34 
Amortització i provisió ............................................................     182.121,93 
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI...........................     401.204,63 
RESULTATS EXTRAORDINARIS..........................................       16.425,65 
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS .........................         8.132,83 
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS .........................      34.366,32 
RESULTATS DE L'EXERCICI..............................................       460.129,43 
 
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
 
Drets reconeguts nets..........................................................    2.215.157,76 
Obligacions reconegudes netes...........................................    2.497.448,49 
Resultat pressupostari.........................................................      -282.290,73 
Despeses finançades amb romanent líquid de  
tresoreria..................................................................................   139.442,44 
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici ....................  110.174,16 
Desviacions de finançament positiu de l’exercici......................       0,00 
Resultat pressupostari ajustat...............................................       -32.674,13 
 
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Deutors pendents de cobrar a final exercici........................        987.991,57 
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Creditors pendents de pagar a final exercici.......................        352.727,97 
Fons líquids a la tresoreria final exercici.............................        865.292,97 
Romanent de tresoreria ......................................................     1.500.445,57 
Saldos de dubtós cobrament ..............................................          35.450,80 
Excés de finançament afectat ............................................              0,00 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL............................      1.464.994,77 
 
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA: 
 
1.-BALANÇ DE SITUACIÓ 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material..............................................................         7.885,93 
Immobilitzat immaterial ..........................................................        1.870,23 
Deutors ....................................................................................      5.094,15 
Comptes financers..................................................................        0,00 
Pèrdua de l’exercici.................................................................              0,00 
Ajustos per periodificació .......................................................             0,00 
 
Total ACTIU............................................................................      14.850,31 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves ...............................................................    127.234,98 
Resultats exercicis anteriors ..................................................     -80.358,45 
Subvencions de capital............................................................              0,00 
Resultat exercici ....................................................................     -32.759,87 
Deutes a curt termini................................................................         733,65 
Total PASSIU.........................................................................      14.850,31 
 
2.-COMPTE DE RESULTATS 
 
Vendes i ingressos...............................................................        169.968,98 
Despeses d'explotació..........................................................        207.596,57 
Marge explotació....................................................................       -10.627,59 
Despeses financeres..................................................................         510,04 
Amortització/provisions..............................................................    -31.056,98 
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI...........................        19.919,35 
RESULTATS EXTRAORDINARIS.............................................    -52.824,42 
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS .........................      145,20 
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS .........................          0,00 
RESULTATS DE L'EXERCICI..............................................         -32.759,87 
 
 
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
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Drets reconeguts nets.............................................................    197.114,18 
Obligacions reconegudes netes..............................................    201.608,88 
Resultat pressupostari.............................................................       -4.494,70 
Despeses finançades amb romanent líquid de  
tresoreria............................................................................................    0,00 
Resultat pressupostari ajustat.................................................       -4.494,70 
 
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Deutors pendents de cobrar a final exercici.............................       4.458,92 
Creditors pendents de pagar a final exercici............................         -536,81 
Fons líquids a la tresoreria final exercici..................................              0,00 
Romanent de tresoreria  afectat a desp. finalistes........................         0,00 
Romanent de tresoreria  per despeses generals.....................       4.458,92 

 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL.................................       4.458,92 

 
Vist tot el qual i trobant-ho conforme, la Comissió Especial de Comptes, quatre 
membres dels cinc, amb l’abstenció de la Sra. Burgués, acorda: 
 
PRIMER.- INFORMAR favorablement els Comptes Generals de la pròpia entitat, 
Ajuntament de la Torre de Capdella i del Patronat Municipal de Turisme de la Vall 
Fosca, corresponents a l'any 2013. 
 
SEGON.- EXPOSAR-LOS al públic durant el termini de quinze dies mitjançant la 
corresponent publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província i al Taulell d'Anuncis 
de la Corporació. 
 
TERCER.- TRAMETRE'LS, un cop formalitzat el tràmit anterior i resoltes les possibles 
reclamacions per aquesta Comissió, si se'n produeixen, al Ple de l’Ajuntament per a la 
seva aprovació. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor president aixeca la sessió quan són 
les 18:25 hores del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta. 
Jo, la Secretària, en dono fe. 
 
 
- MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA REGULADORA DE L’IMPOS T SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA  
 
Atès que en la Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica vigent de l’Ajuntament de la Torre de Capdella no s’hi contempla la 
bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per a vehicles històrics. 
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Atès que aquesta bonificació és de caràcter potestativa tant per la seva aplicació com 
del tant per cent subvencionable, i ha d’anar prevista en l’article 4 de l’ordenança fiscal 
núm. 2 reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
Atès que el text a incorporar és transcriu literalment: 
 
“3. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota de l’impost als titulars dels vehicles 
següents: 
a) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret 

1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics. 
b) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la 

data de fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva 
primera matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va 
deixar de fabricar. 

Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió 
indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.” 
 
L’ajuntament en ple, amb set vots a favor del set membres que composen la 
corporació: 
 
Primer . Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 2 reguladora 
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, afegint al seu article 4 la bonificació 
referent a la bonificació per a vehicles de tracció mecànica, que es descriu literalment: 
 
 “3. S’estableix una bonificació del 100 % de la quota de l’impost als titulars dels 
vehicles següents: 
c) Els vehicles catalogats com a històrics, d’acord amb allò que disposa el Reial decret 

1247/1995, de 14 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de vehicles històrics. 
d) Els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys comptats a partir de la 

data de fabricació. Si no fos coneguda la data, s’ha de tenir en compte la de la seva 
primera matriculació o, si manca, la data en què el corresponent tipus o model es va 
deixar de fabricar. 

Per a gaudir d’aquesta bonificació els interessats hauran d’instar la seva concessió 
indicant les característiques del vehicle, la seva matrícula i la causa del benefici.” 
 
Segon.- EXPOSAR al públic la modificació de l’ordenança aprovada mitjançant la 
publicació d’edictes al taulell d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, durant el 
termini de trenta dies hàbils, a efectes de reclamacions. 
 
Tercer.-  DETERMINAR que si no es presenta cap reclamació durant el termini 
d’exposició pública els acord provisionals esdevindran definitius de forma automàtica. 
 
Quart.- FACULTAR el Sr. Alcalde, perquè en el cas de quedar definitivament 
aprovades les modificacions de l’esmentada ordenança fiscal, publiqui l’edicte amb el 
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text íntegre i ho comuniqui a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
Lleida i a la Delegació Provincial d'Hisenda. 
 
 
- ADHESIÓ AL CONVENI DE COLABORACIÓ ENTRE LA FEDERA CIÓN 
NACIONAL DE ASOCIACIONES Y MUNICIPIOS CON CENTRALES  Y 
EMBALSES I LA DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE  
 
Visto el oficio del Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones y municipios 
con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, mediante el cual se comunica a este 
Ayuntamiento la firma, el día 10 de julio de 2014, del convenio de colaboración entre la 
Dirección General del Catastro y la propia Federación, que actúa en representación y 
defensa de los municipios que la integran, en cuyos términos municipales se ubican 
centrales de producción hidroeléctrica, embalses y otras instalaciones energéticas, 
similares de las relacionadas en el articulo 23 del RD417/2006, en lo concerniente a 
toda la problemática derivada de la existencia de tales bienes o a su futura 
implantación, en el ámbito tributario y en especial del Impuesto sobre bienes inmuebles 
(IBI), y dado que este Ayuntamiento está afectado por este tipo de bienes especiales. 
 
El ayuntamiento en pleno, con siete votos de los siete miembros que componen la 
Corporación, se acuerda: 
 
Primero.- Adherirse en todos sus términos al convenio de colaboración suscrito entre la 
Dirección General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y municipios 
con centrales hidroeléctricas y embalses, en Madrid, el 10 de junio de 2014. 
 
Segundo.- Delegar formalmente en la Federación la representación en cuantos trámites 
correspondan a este Ayuntamiento en relación con los trabajos catastrales de los 
bienes inmuebles de este municipio a que se refiere el convenio, y así se concrete entre 
la Federación y este Ayuntamiento, a través de su Asesoría Jurídica. 
 
Tercero.- trasladar copia certificada de este acuerdo íntegro al Consejo Territorial de la 
Propiedad Inmobiliaria de esta provincia, poniéndolo en su conocimiento, y que a su vez 
sirva de solicitud de informe dicho Consejo, como prevé el convenio, e interesando una 
rápida contestación favorable a este ayuntamiento, o siguiendo el convenio, 
comunicado a la propia Federación. 
 
Cuarto.- Trasladar copia certificada íntegra de este acuerdo a la Dirección General del 
Catastro en cumplimiento también del convenio, con el fin de iniciar a la mayor 
brevedad cualquiera de los trámites de colaboración previstos. 
 
Quinto.- Facultar a esta alcaldia para la firma de toda aquella documentación que sea 
necesaria para llevar a cabo este acuerdo. 
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- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMB IT DE LES 
MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI DE PAÜLS DE 
FLAMISELL  
 
 
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 Paüls de Flamisell 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set que composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aixecar la suspensió de llicències de l’àmbit de la modificació del nucli de 
Paüls de Flamisell. 
 
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. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau explica que ja s’ha aprovat definitivament la modificació de Mont-ros i 
de Molinos, ara sols falta la publicació. 
Ara sols falta el nucli de Pobellà, però ja s’han enviat els informes que faltaven i es creu 
que en la propera comissió d’urbanisme es passarà a l’aprovació. 
 
- SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’HABITATGE DE LA GENE RALITAT DE 
CATALUNYA LA GESTIÓ DELS PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL  DE LA PLANA 
DE MONT-ROS 
 
L’Ajuntament de la Torre de Capdella té un conveni signat amb el Departament 
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya per gestionar els pisos de Protecció Oficial 
existents al Carrer la Murriera, del nucli de la Plana de Mont-ros 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té la intenció de gestionar directament 
aquests habitatges, sense que els interessats hagin de passar pel tràmit de 
l’adjudicació del Departament d’Habitatge. 
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Atès que es vol sol·licitar al Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya el 
pis del bloc 1, baix 2 escala A (unitat 25/9796/02) ubicat al carrer de la Murriera núm. 4, 
al nucli de la Plana de Mont-ros, a nom de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té previst el pagament de la despesa de 
gestió d’aquests immobles en la partida pressupostària 15020200 del pressupost 
vigent. 
 
L’ajuntament en ple, per set vots a favor dels set que composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Departament d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya la gestió 
dels habitatges de protecció oficial que s’ubiquen al carrer de la Murriera del nucli de la 
Plana de Mont-ros. 
 
SEGON.- Sol·licitar en aquest acord la gestió del pis del bloc 1, baix 2 escala A (unitat 
25/9796/02) ubicat al carrer de la Murriera núm. 4, al nucli de la Plana de Mont-ros, a 
nom de l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
 
TERCER.-  Aprovar la despesa implícita en la gestió d’aquest immoble. 
 
QUART.- Facultar l’alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord.  
 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 4a i última de l’obra "REMODELACIÓ DEL PONT 
D’ACCÉS ALS NUCLIS D’AGUIRÓ, ASTELL, OBEIX”, amb un import de 30.505,06 €, 
signada pel tècnic director de l’obra Sr. Antonio Fernández Limiñana, cap del Servei 
d’Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida, amb data 17 de març de 2014, a 
l‘empresa MIQUEL RIUS, S.A.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació. 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: Construccions Espot – Cardos, S.L. 

Objecte: Urbanització del nucli de la Plana de Mont-ros. 
 Import fiança: 9.074,11 €  Aval 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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PRIMER.- Retornar al sol·licitant l’aval constituït 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: TERESA FORNONS AMORES 

Objecte: Rehabilitació de la coberta i un forjat d’una casa a Espui. Exp. 
2014/015-E 

 Import fiança: 202,62 €   
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) FRANCESC XAVIER RIERA SITGES. Vista la sol·licitud presentada per el Sr. 
Francesc Xavier Riera Sitges, amb DNI 47727159-C, en escrit de data 5 d’agost de 
2014, amb R/entrada núm. 804 de 07.08.2014, en què es demana una col·laboració per 
l’elaboració d’un documental sobre la cursa Projekt500 a Alemanya del corredor Eugeni 
Roselló. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu el pagament de 1000,00 €, al Sr. Francesc Xavier Riera 
Sitges, com col·laboració per la elaboració d’un documental sobre la cursa Projekt500 a 
Alemanya del corredor Eugeni Roselló.  
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) ARMAND BASTÚS NAVARRI.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Armand Bastús 
Navarri, amb DNI 37297673, com alcalde pedani del nucli d’Espui, en escrit de 13 de 
març de 2014, amb R/entrada núm. 254 de data 13.03.2014 en què es demana l’ajut de 
150,00 € corresponents a les festes populars dels pobles per realitzar actes de 
germanor i activitats recreatives, pel dinar que es va realitzar al nucli d’Espui. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres 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 d’Espui per import de 150,00 €, al Sr. Amand Bastús Navarri, com 
alcalde pedani del nucli d’Espui. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
C) ESCOLA DE FUTBOL DE LA POBLA DE SEGUR I COMARCA. 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 i Comarca , en escrit de 06.08.2014 amb 
R/entrada núm. 785de 06.08.2014, 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 2.500,00 € IVA inclòs, per 
esponsoritzar a l’Escola de Futbol de la Pobla de Segur i Comarca, 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) JAUME GARCIA DORIA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Garcia Doria, 
amb DNI: 78053188C, com a alcalde pedani d’Obeix, en escrit de 8 d’agost de 2014, 
amb R/entrada núm. 805 de 08.08.2014, en què es demana un ajut econòmic per la 
celebració del dinar popular del nucli d’Obeix celebrat el 13 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 celebració del dinar popular del nucli d’Obeix celebrat el 13 de setembre de 
2014, al Sr. Jaume Garcia Doria, com a alcalde pedani 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. 
 
E) 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 19 d’agost de 2014, amb R/entrada núm. 849 de data 
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19.08.2014 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. 
 
F) MARTA LOZOYA ARDIACA. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Lozoya 
Ardiaca, alcaldessa pedania de Mont-ros, amb DNI 18988605-N, en escrit de 22 d’abril 
de 2014, amb R/entrada núm. 387 de 23.04.2014, en la que es demana l’ajut de 150,00 
€ corresponent per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel sopar que es 
va realitzar al nucli de Mont-ros. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per realitzar actes de germanor i activitats 
recreatives, pel sopar que es va realitzar al nucli de Mont-ros, per import de 150,00 €, a 
la Sra. Marta Lozoya Ardiaca, com alcaldessa pedania del nucli de Mont-ros. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) XAVIER LLIMIÑANA PALLARÉS. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Xavier 
Llimiñana Pallarés, amb DNI núm. 40860311-Y, en què demana llicència municipal 
d’obres per la substitució del material de cobertura actual per pissarra natural al carrer 
Únic s/n, de la Central de Capdella, segons sol·licitud de data 18 d’agost de 2014, 
R/entrada núm.- 745 del dia 25.07.2014 i projecte tècnic de “Rehabilitació de la coberta 
d’un habitatge plurifamiliar aïllat” redactat per Maria Nayach Rius, i visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2014500580 de 15.09.2014. Expedient núm.- 
2014/028/CC. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 23 de setembre de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
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Documentació a aportar abans de començar les obres:  

   
- Plànol acotat de l’ocupació de via pública per a emmagatzematge de materials si 

és necessari, definint zona acotada per la tanca i amples de vial en una zona de 
50 metres al costat de l’obra. 

- Document de l’empresa constructora de no accedir a la zona d’obra amb 
camions de més de 20 T i de reposició dels desperfectes en paviments i 
infraestructures abans de 15 dies des de el seu deteriorament o trencament, 
acceptant la paralització de les obres en cas de no complir el termini. 

- Aportació de l’aval de runes mínim, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de 
Juny, i Decret 105/2008 per un import de 150 € 

- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- 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 a la rehabilitació de coberta de: 

 
Tipus edifici.     EDIFICI PLURIFAMILIAR. 
Entitats      5 vivendes.  
Referència cadastral solar  4088602CG3948N0001QZ   

Superfície del solar   205,00 m 2 
Superfície construïda   789,00 m 2 

 

PEM: 18.415,00 € 
AVAL DE RUNES: 304,15 € 
 

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 368,30 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L..  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del 
Sr. Josep Carrera, en nom de l’empresa Construccions Espot Cardós, SL. Amb NIF 
B25711391, en què demana la llicència municipal d’obres menors per modificar la cuina 
i col·locar parquet al pis, instal·lar estufa de llenya i xemeneia a la teulada, a l’edifici del 
Les Mines, 2on 2a, de la Torre de Capdella, amb referència cadastral núm. 
4086903CG3948N0014XI, segons sol·licitud de data 29.08.2014, R/entrada núm.- 907 
del dia 09.09.2014. Expedient núm.- 2014/032/LT. 
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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 29 de setembre de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Vist la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT  la sol·licitud de llicència 
urbanística d’obres menors, amb la següent condició: 
 

- Aportació de l’aval de runes mínim, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de Juny, i 
Decret 105/2008 per un import de 150 €.   
 
PEM: 3.420,00 €.” 
 

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. 
 
C) BAR LES MINES.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Ronilda Gomes 
Dias i Porteiro, amb NIE núm. X7138414L en què sol·licita el canvi de nom de la 
comunicació ambiental per l’activitat de Bar-restaurant, classificada en l’Annex III, 
epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 
legislació específica que regula aquesta matèria, al Carrer Únic s/n de la Torre de 
Capdella, Bar les Mines, de la Sra. Eliene Alcantara Da Silva Gonzalvez, a la Sra. 
RONILDA GOMES DIAS I PORTEIRO, segons sol·licitud de data 18.08.2014, amb 
R/entrada núm.- 845 del dia 18.08.2014. Expedient núm.- 125/2010/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27.08.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades de l’activitat: 
Activitat  Bar. 
Classificació Segons la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control 

ambiental de les activitats: 
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 Annex III. Epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats 
recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta 
matèria, en els termes que s’estableixi per reglament. 

 
Vist que a data de la emissió del present informe es disposa de una reglamentació específica, 
s’aplicarà aquesta, que és la Llei 11/2009, de 6 de Juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’Agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
Vist això l’activitat queda classificada dintre del règim de comunicació prèvia: 
“Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 
persones, sempre i quan  no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire 
lliure.” 
 
Règim d’inspecció  Control periòdic als 4 anys 
 
Nombre de places autoritzat:   14 places 
 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  a favor de la Sra. XXXXXXXXXXXX 
 
Segons les condicions establertes a la llicència d’obertura de l’establiment, un cop estigui la 
activitat en funcionament, caldrà aportar declaració responsable de disposar d’una pòlissa 
d’assegurances adequada a l’establiment. Els titulars i els organitzadors han de subscriure un 
contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en què puguin incórrer, amb l'abast 
i en els termes que es determinen per reglament. 
 
D’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010, de 31 d’Agost pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, els controls periòdics s’han d’efectuar cada quatre 
anys. Aquest termini es computa des de la data de l’atorgament de la llicència, de la autorització 
i de la comunicació prèvia davant l’Administració o des de la darrera acta de control i en el cas 
que ens ocupa finalitza el Novembre de 2014. L’acta de control s’ha d’aixecar un mes abans 
que finalitzi aquest termini. 
 
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: 
 
Primer. - Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat de Bar-
Restaurant, Bar les Mines, classificada en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats 
d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que 
regula aquesta matèria, l Carrer Únic s/n de la Torre de Capdella, de la Sra. Eliene 
Alcantara Da Silva Gonzalvez, a la Sra. RONILDA GOMES DIAS I PORTEIRO, amb les 
condicions establertes per l’informe tècnic. 
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Segon.-  Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en l’annex III, 
epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 
legislació específica que regula aquesta matèria, als efectes de la concessió de la 
comunicació de l’activitat ambiental. 
Tercer .- 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 
Quart .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Cinquè -. Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
D) FEDERACIÓ ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA.  Atès l’expedient 
tramitat a sol·licitud de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, amb NIF 
núm. G58134081, en què demana de la llicència municipal d’obres menors per la 
substitució de la canonada de desguàs de les aigües negres del Refugi de Colomina, 
amb referència cadastral núm. 25284A00209503, segons sol·licitud de data 
15.09.2014, R/entrada núm.- 925 del dia 12.09.2014. Expedient núm.- 2014/033/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 16 de setembre de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Vist la documentació presentada, s’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència 
urbanística d’obres per la substitució de canonada de PVC de desguàs del refugi de 
Colomina, sempre respectant el que han resolt les altres administracions competents en la 
matèria, amb la següent condició: 
 

- Aportació de l’aval de runes mínim, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de Juny , 
i Decret 105/2008 per un import de 150 €.   
 
PEM: 2.250,00 €.” 
 

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. 



 

 

18 

 

Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) NIC BOLIART ROMERO I SILVIA MONTANÉ PERUCHO.  Atès l’expedient tramitat a 
sol·licitud dels Srs. Nic Boliart Romero i Silvia Motané Perucho amb DNI 47692958C i 
43746499Q respectivament, en què demana de legalitzar l’activitat per la tinença de 5 
cavalls a la finca polígon 11 parcel·la 26 i la tinença d’arnes apicals fins a un màxim de 
150 arnes al polígon 11, parcel·la 47 del nucli de la Pobleta de Bellveí, segons 
sol·licitud de 12 d’agost de 2014, R/entrada núm.- 787 del dia 06.08.2014. Expedient 
núm.- 2014/024/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 5 de setembre de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
 
“Classificació 
 
Vist que no es troba classificada en cap epígraf de la Llei 20/2009, de 4 de Desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats no procedeix realitzar la comunicació ambiental, 
donant-se l’Ajuntament per ASSABENTAT  de l’inici d’una activitat amb un màxim de 5 cavalls i 
de fins a 150 arnes 
 
En tot cas, haurà de complir el previst al Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les 
explotacions ramaderes i a les normes sectorials aplicables del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
Incidències observades: 
 
La propietat comunica a l’Ajuntament de La Torre de Capdella l’adquisició de un màxim de 5 
cavalls i fins un màxim de 150 arnes 
 
Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre l’activitat. 
 
- En quant a l’adquisició de 5 cavalls: 
Segons el Decret d’Ordenació de les explotacions ramaderes, es classifica com a Explotació 
equina de petita capacitat. 
Les explotacions han de complir les condicions de benestar animal i protecció dels animals 
establertes a la normativa general i específica vigent. 
 
- En quant a la tinença de 150 arnes 
Segons el Decret d’ordenació de les explotacions ramaderes, es classifica com  a explotació 
apícola no professional. 
Es comprova que està ubicada a una distància superior als 400 m del nucli urbà i a més de 50 
metres de la carretera de La Pobleta a Gerri de la Sal 
 
CONCLUSIÓ: 
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L’Ajuntament de La Torre de Capdella es dóna per ASSABENTAT de l’inici duna explotació 
equina de petita capacitat amb un màxim de 5 cavalls a l’emplaçament 
2201805CG3920S0001QM i de una explotació apícola no professional amb un màxim de 150 
arnes a l’emplaçament 25284A011000470000FZ  pel Sr. Nicolau Boliart Romero i Sílvia 
Montané Perucho.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Donar l’assabentat a la legalització d’una activitat d’explotació equina de petita 
capacitat amb un màxim de 5 cavalls a l’emplaçament 2201805CG3920S0001QM i de 
una explotació apícola no professional amb un màxim de 150 arnes a l’emplaçament 
25284A011000470000FZ  pel Sr. Nicolau Boliart Romero i Sílvia Montané Peruchodel 
nucli de la Pobleta de Bellveí. 
Segon .- Vist que no es troba classificada en cap epígraf de la Llei 20/2009, de 4 de 
Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats no procedeix realitzar la 
comunicació ambiental, donant-se l’Ajuntament per ASSABENTAT de l’activitat. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart. - Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 90 euros , en concepte de taxa 
per l’obtenció de la comunicació ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
F) MONTSERRAT ROLLAN SOLDEVILA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la 
Sra. Montserrat Rollan Soldevila, amb NIF núm. 43714437-Q, en què demana de la 
llicència municipal d’obres menors per reparar un teulat d’un antic graner a Casa 
Farrero d’Antist, amb referència cadastral núm. 1231301CG3913S0001FQ, segons 
sol·licitud de data 15.09.2014, R/entrada núm.- 931 del dia 16.09.2014. Expedient 
núm.- 2014/034/AN. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29 de setembre de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Documentació a aportar abans de començar les obres:  

- Plànol acotat de l’ocupació de via pública per a emmagatzematge de materials si 
és necessari, definint zona acotada per la tanca i amples de vial en una zona de 
50 metres al costat de l’obra. 

- Document de l’empresa constructora de no accedir a la zona d’obra amb 
camions de més de 20 T i de reposició dels desperfectes en paviments i 
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infraestructures abans de 15 dies des de el seu deteriorament o trencament, 
acceptant la paralització de les obres en cas de no complir el plaç. 

-  Aportació de l’aval de runes mínim, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de 
Juny , i Decret 105/2008 per un import de 150,00 €.  

- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 

                                 
7-Conclusió: 
 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per a la reparació de coberta: 
 

PEM: 4.678,50 € 
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. 
 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 6/2014 que comprèn del núm. 
255 al 320, ambdós inclosos, amb un  import total de 116.666,67 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Coaliment Penedes, SAU, del 30/09/2014, en 
concepte de material sopar fira de la Pobleta, per un import de 81,02 €; Vista i revisada 
la factura presentada per Germans Fumàs, SL del 25/09/2014, en concepte de 
subministrament gasoil brigada, per un import de 2.679,54 €; Vista i revisada la factura 
presentada per Internet web serveis, SL, del 01/10/2014, en concepte quota mensual 
servidor virtual, per un import de 38,72 €; Vista i revisada la factura presentada per 
Franc Alou Enginyeria Ambiental, SCP, del 30/09/2014, en concepte de tasques 
inventari de béns municipals, per un import de 16.940,00 €.  
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentades i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
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L'Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor i dos assabentats, de la Sra. Burgués i del 
Sr. Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots 
els efectes. 
 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que com cada vegada que es fa una aportació a l’entitat 
Microfons de Catalunya, ens trameten la documentació explicant que s’ha fet amb els 
diners enviats, creu oportú mencionar-ho en el Ple, perquè és una forma correcta de 
saber que es fa amb les donacions que reben les entitats a les que s’ajuda.. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha fet una reunió amb l’AMPA de l’Escola La Vall 
Fosca pel tema de poder ajudar amb el menjador escolar. Es pagarà el 50% del que no 
paga Diputació de Lleida. 
El transport escolar queda com l’any anterior. 
S’ha presentat una carta dels pares demanant l’ajuda pel menjador. Consideren que és 
molt important i s’ha de fer. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que ha arribat una ajuda d’uns 7000 € en concepte 
d’ajuda a la biodiversitat, d’un pressupost de 14.000 per arreglar carreteres. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha saldat el deute que el Consell Comarcal tenia 
amb l’ajuntament per unes subvencions del PUOSC. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que aquest any hi hauran molt poques ajudes. La partida 
d’arrendaments i subministraments del PUOSC la utilitzem per pagar el gasoil. 
La part d’inversió de Diputació de Lleida es manté però amb un pressupost per 
l’ajuntament d’uns 6000 €. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que l’Associació de Municipis de Muntanya sol·licita 
ajudes per als municipis de muntanya com hi havia abans, ja que hi havia una llei en 
aquest sentit (el PDR). Es proposarà a Europa que posi una línia d’ajuda. 
Ja hi ha uns 300 municipis inscrits a aquesta associació. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que a la Federación de Municipios con Centrales 
Hidroeléctricas y Embalses, després de la reunió que es va fer a Madrid, es va 
concretar que els ajuntaments de la Conca de l’Ebre continuaran cobrant BICES. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que tant l’Asociación com la Federación de municipis 
s’estan mirant les concessions d’aigua de les centrals hidroelèctriques, perquè 
aquestes concessions tenen períodes de caducitat que s’han d’anar renovant. 
La CHE voldria rebre el 25% de les concessions per beneficiar als regants i no hi estan 
d’acord perquè les centrals hidroelèctriques estan als municipis i aquest benefici hauria 
de revertir a aquests. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula la Sra. Burgués preguntant: 
- En referència a les factures que s’han passat, n’hi ha dues que són del Bufet Gonzalo 
Abogados pel tema de la llum, i voldria saber a què es refereixen. 
El Sr. Peroy contesta explicant que hi ha hagut reunions amb Endesa i l’advocat, per 
negociacions, on no hi ha hagut acords. L’Ajuntament hi va assistir amb l’assessor, que 
és un advocat d’aquest bufet. 
L’altra factura fa referència a un recurs que es va presentar per la correcta aplicació del 
conveni de la llum. Es va arribar al TSJC que va ratificar la sentència emesa pel 
Tribunal Contenciós Administratiu de Lleida. Endesa no ha complert amb el requeriment 
i ara s’està en tràmits perquè Endesa compleixi per fer la facturació correcta. 
 
Pren la paraula el Sr. Amorós: 
- Comenta que ja fa temps que la Pobleta de Bellveí demana un espai lúdic al nucli. Hi 
ha hagut tres entrades de sol·licituds a l’ajuntament una al febrer de 2013, una altra 
amb R/entrada 1102, de 2013, i una altra amb R/entrada 773, de 2014. En totes 
aquests instàncies es demana aquest espai. 
Voldria saber quan es portarà a terme una actuació pels nens de la Pobleta, no sols 
pels de l’estiu, sinó també per als nens que hi viuen sempre. 
El Sr. Dalmau contesta que s’ha parlat amb els veïns en diverses ocasions, però no és 
fàcil. Hi podria haver un espai però està en mans dels advocats per saber si es pot 
utilitzar o no. 
Es faran altres actuacions, per exemple, s’ha canviat el “columpio” i el “cavallito” i ara 
s’ho està mirant l’arquitecte municipal per veure què s’hi pot fer. És conscient que a 
l’estiu hi ha molta gent, però està d’acord en què s’ha de pensar en els que hi són tot 
l’any. 
El Sr. Peroy diu que a l’estiu hi ha nens a tot arreu, però potser sí que a la Pobleta és 
on n’hi ha més. A l’estiu es va llogar un prat al Robert Baro perquè hi anessin els nens 
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però no hi anaven. A la Pobleta hi ha problemes d’espai i de gamberrisme (extintors, 
vidres...) i s’està intentant buscar solucions, d’això se’n va parlar a la reunió de la 
Pobleta. 
També hi ha el tema de la cistella de bàsquet, que es treu per part de la brigada, però 
la tornen a posar. És una cistella privada, no és de l’ajuntament. 
La Sra. Juanmartí comenta que per buscar un terreny s’ha de travessar la carretera 
perquè no hi ha solars a prop de les cases. 
El Sr. Amorós explica que es va llogar un prat però l’herba estava molt alta, i la brigada 
ho va haver de netejar. En aquell prat no hi havia res per jugar, i es va portar material 
des de la piscina. 
La cistella de la que es parla ha rodat per tota la Pobleta, i el problema no és la cistella 
en sí, sinó que no hi hagi normativa per usar-la. La brigada retira la cistella i la deixa al 
mateix poble, i llavors hi tornaven a jugar. Si hi ha un accident al final serà 
responsabilitat de l’ajuntament.  
També vol comentar que sí que hi van haver actes vandàlics entre el 15 i 30 d’agost. 
El Sr. Peroy diu que hi ha hagut faroles que s’han trencat durant l’any, no sols a l’estiu, 
concretament han estat 7 faroles. 
El Sr. Dalmau, en referència a la cistella, n’és conscient de la responsabilitat, per això 
ordena treure la cistella cada vegada, però no ha volgut treure-la i portar-la al quarter. 
Comenta que el vandalisme hi és tot l’any. 
La Sra. Juanmartí explica que ja s’ha advertit als pares per aquests fets, però 
consideren que no hi ha proves. 
El Sr. Dalmau diu que si tornen a passar actes vandàlics, potser sí que s’haurà de 
pensar de posar una denúncia, ja que fins ara no s’ha fet. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dues 
hores cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 3 de febrer de 2015. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


