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

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia deu de novembre de dos mil catorze. Essent 
les divuit 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                                     NEUS BURGUÉS COMA 
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA 
PER LA UTILIZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL  DEL 
DOMINI PÚBLIC LOCAL 

- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER ALTES I BAIXES EN PA RTIDES 
3/2014 

 
 

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 s’adopten els següents 
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ACORDS 
 
 
- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER 
LA UTILIZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL  DOMINI PÚBLIC 
LOCAL  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té aprovada l’Ordenança fiscal 
reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i 
vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores del sector elèctric, 
telecomunicacions i hidrocarburs, i que degut a l’experiència en l’aplicació de la matèria 
d’aquesta ordenança, s’ha vist la necessitat de modificar la seva valoració.  
 
Atès que la vigent ordenança es va aprovar en sessió plenària de 30 de setembre de 
2013, pel Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals. 
 
Atès l’article 24.1.a del TRLRHL, es preveu la taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local, i que s’ha de modificar en l’ordenança ja 
existent en aquesta Corporació, així com establir un nou informe tècnic-jurídic-econòmic 
per la correcta aplicació de la mateixa. 
 
Atès el que disposen els articles 47.2 de la LBRL i 114 de la LMC, els acords pels quals 
s’aprovi l’expedient, els haurà d’adoptar el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable, 
com a mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, i 
atès l’article 17 del TRLHL.  
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria de sis dels set membres assistents, dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 11: 
Reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i 
vol sobre el domini públic local. 
 
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 acords provisionals esdevindran definitius de forma automàtica. 
 
Quart .- Facultar al Sr. Alcalde, perquè en el cas de quedar definitivament aprovada la 
primera modificació de l’ordenança fiscal, publiqui l’edicte amb el text íntegre, i ho 
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comuniqui a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i la Delegació 
Provincial d’Hisenda. 
 
- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER ALTES I BAIXES EN PA RTIDES 
3/2014 

 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 3/2014, per suplements 
de crèdit i per crèdits extraordinaris, que afecta al pressupost de la corporació de 2013, 
amb càrrec a altes i baixes en partides i noves subvencions, vist l'informe de la 
Intervenció i l'informe favorable de la Tresoreria, discutit pel consistori i trobant-lo 
conforme. 
 
Atès el que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de Març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L'Ajuntament en Ple, per quatre vots a favor i dues abstencions, dels sis membres 
presents, dels set que composen la Corporació, essent l’abstenció del Sr. Amorós i del 
Sr. Peró, acorda: 
 
Primer .- Aprovar el present expedient núm. 3 de Modificació de Crèdits al Pressupost 
de la Corporació de 2014, segons que s'ha esmentat, un ajust en les aplicacions 
pressupostàries amb altes i baixes, tal com consta a l'expedient i d'acord amb el 
següent detall: 
 
Partida  Consignació  Crèdits 

extraordinaris  

Pressup. 

Descripció 

que tenien o suplements 

TOTAL 

16922111 Subministraments brigada 101.464,76 30.000,00 131.464,76 
45021000 Reparació d'infraestructures 151.040,31       30.000,00   181.040,31 
33661933 Teatret de Mont-ros 0,00 39.461,21 39.461,21 
33661934 Campanar Antist 0,00 32.587,25 32.587,25 
16921300 Reparació maquinària instal·lacions i estris 17.000,00 22.000,00 39.000,00 
43064001 Propietat industrial 0 363,00 363,00 
  TOTAL 269.505,07 154.411,46 423.916,53 
     
INGRES/ BAIXES EN PARTIDES    
     
Concepte Descripció consignació baixa total 
     

43013100 personal telefèric    68.300,00    -     35.566,04        32.733,96   
45061932 accés rodat al nucli d'Aguiró    40.000,00    -     40.000,00                   -      
92062505 senyalització de nuclis    25.000,00    -     15.000,00        10.000,00   
92062600 renovació equip informàtic      4.000,00    -       2.441,42         1.558,58   
33321500 Rep. i conservació de mobiliari (cultura)    60.301,21    -     25.000,00        35.301,21   

      118.007,46     
subvencions    
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76102 IEI, campanar Antist        12.000,00     
78001 Subvenció Bisbat campanar Antist          2.404,00     
76103 IEI, subvenció al teatret de Mont-ros        22.000,00     
         36.404,00    

  
total 

"ingressos"      154.411,46    
 
Segon .- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i 
presentació de reclamacions pels interessats. 
Tercer .- Així mateix, i als efectes que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de Març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
present expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini de quinze 
dies no es presenta cap tipus de reclamació. I es publicarà el mateix, definitivament 
aprovat, al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província a nivell de resum per 
capítols. 
Quart .- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les divuit hores 
deu 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. 


