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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària del trenta 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 30 d’octubre de dos mil catorze. Essent les 
vint hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors 
que tot seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i 
Gil, als efectes de fer sessió pública ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL      
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
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 DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRA CIÓ 

ELECTRÒNICA 
- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT  DE LES 

MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI DE 
MOLINOS 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS 
- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
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- 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 dos 
d’octubre de 2014, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de vint-i-dos 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. 54/2014, 55/2014, 
56/2014 i 57/2014 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 DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINIST RACIÓ 
ELECTRÒNICA 
 
Atès que com a conseqüència de la cada cop més important relació de les 
administracions públiques amb l’administració electrònica, per fer tràmits via internet o 
electrònicament. 
  
Que per tal de regular aquestes noves relacions dels ciutadans amb l’administració és 
necessària l’aprovació d’una ordenança que estableixi les línies d’aquestes relacions, i 
els actes que es puguin realitzar. 
 
L’ajuntament en ple, amb set vots a favor del set membres que composen la 
corporació: 
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Primer .- Aprovar provisionalment l’aprovació de l’Ordenança reguladora de 
l’administració electrònica. 
 
Segon .- Exposar al públic la imposició i nova ordenança aprovada mitjançant la 
publicació d’edictes al tauler 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 el Sr. Alcalde, perquè en el cas de quedar definitivament 
aprovades les modificacions de l’esmentada ordenança fiscal, publiqui l’edicte amb el 
text íntegre i ho comuniqui a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a 
Lleida i a la Delegació Provincial d'Hisenda. 
 
- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMB IT DE LES 
MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI DE MOLINOS 
 
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 Molinos. 
 
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 
Molinos. 
 
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. 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 8ª de l’obra "CREACIÓ DE DUES PISTES 
FORESTALS PER ACCEDIR A LES MUNTANYES D’UTILITAT PÚBLICA. PISTA 
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DELS OBACS D’OBEIX”, amb un import de 13.507,99 €, signada per la tècnica 
directora de l’obra Sra. Mari Pau Montoro, amb data 24 d’octubre de 2014, a l‘empresa 
XAVIER FORGA GORDÓ.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació. 
 
B) Vista i revisada la certificació 1a de l’obra "NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS 
CARRERS DE Paüls DE FLAMISELL”, amb un import de 50.000,00 €, signada pel 
tècnic director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 30 d’octubre de 2014, a 
l‘empresa CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L.  
 
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: A. E. I. G. Escoltes Pobla de Segur. 

Objecte: aval per als campament al camp Pla de la Solana a la Torre de 
Capdella. 

 Import fiança: 90,15 €   
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la corporació, 
acorda: 
 
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: GASPAR GUILLEN MENTUY 

Objecte: Col·locació de canals de recollida d’aigües pluvials a casa Gaspà del 
nucli de Capdella. Exp. 2014/010/C 

 Import fiança: 150,00 €   
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: COMUNITAT DE PROPIETARIS 47-A – EMÈRITA VILA 
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Objecte: Retirada del ràfec de morter i repàs i substitució de peces trencades a 
l’edifici de la comunitat de propietaris 47-A, a la Central de Capdella. Exp. 
2012/053/CC 

 Import fiança: 150,00 €   
 
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 
 
A) GOGOGORUNNERS CLUB. Vista la sol·licitud presentada per Sr. GoGoGoRunners 
Club, en escrit de 12 de setembre de 2014, amb R/entrada núm. 926 de 12.09.2014, en 
la que es demana un ajut econòmic per la realització de la primera cursa Vall Fosca 
STM el dia 5 d’octubre de 2014, amb dos recorreguts, un de 12 km i un de 22 km, amb 
sortida a la Pobleta de Bellveí. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 800,00 € per la realització de la 
primera cursa Vall Fosca STM el dia 5 d’octubre de 2014, a GoGoGoRunners Club. 
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) JOAN ESPANYOL SORO . Atès la sol·licitud efectuada pel Sr. Joan Espanyol Soro 
com alcalde pedani de Beranui, amb NIF núm. 78071848G, en escrit de 29 d’octubre 
de 2014, amb R/entrada núm. 1101 de 29.10.2014 en la que es demana un ajut 
econòmic per la celebració del dinar de germanor realitzat durant la festa major del 
nucli de Beranui del 17 al 19 d’octubre de 2014. 
 
L’Ajuntament en Ple, per majoria de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les 
despeses per la celebració del sopar de germanor realitzat durant la festa major del 
nucli de Beranui el mes d’octubre de 2014, al Sr. Joan Espanyol Soro. 
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 acordi. 
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C) CLUB D’ESQUÍ POBLA DE SEGUR (CEPS). Vista la sol·licitud presentada pel  Club 
d’Esqui de la Pobla de Segur, en escrit de 08.10.2014 amb R/entrada núm. 1037 de 
08.10.2014, en el qual se sol·licita una ajuda de 1200 € per l’adquisició d’anoracs, amb 
la inserció del logo de la Vall Fosca per un període de 3 anys. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 1200,00 € IVA inclòs, per 
l’adquisició d’anoracs, amb la inserció del logo de la Vall Fosca per un període de 3 
anys, al Club d’Esquí de la Pobla de Segur. 
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. 
 
 
- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS  
 
A) JOSEP MARIA BERNAUS FARRAN. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Josep Maria Bernaus Farran, en nom de la Fundació Privada AREMI, amb DNI núm. 
40832529-P, en què demana llicència municipal d’obres per la consolidació estructural i 
canvi de coberta Fase 2, a l’immoble situat al c/ Amunt 2 de la Pobleta de Bellveí, 
referència cadastral 2101106CG3920S0001DM, segons sol·licitud de data 8 d’octubre 
de 2014, R/entrada núm.- 1041 del dia 08.10.2014 i projecte tècnic de “Consolidació 
estructural i canvi de coberta – fase 2 en edifici existent aïllat” redactat per Francesc 
Belart i Calvet, i visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’edificació de Lleida amb núm. 201400746/01 de 02.10.2014. Expedient núm.- 
2014/038/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20 d’octubre de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
6.- Documentació a aportar per l’obtenció de la lli cència: 

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

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 del seu deteriorament o trencament, 
acceptant la paralització de les obres en cas de no complir el termini. 

- Sol·licitud de cessió dels espais afectats a sistema viari, escripturats. 
- Aval generat pel compliment del decret 89/2010 de 29 de juny, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció.  
- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
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- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 
                       
7-Conclusió: 
 
En el present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per la consolidació estructural de : 

 
Tipus edifici.    EDIFICI  AÏLLAT.  
Entitats     1 
Superfície del solar  150,00 m 2 
Referència cadastral solar 2101106CG3920S0001DM 
Superfície construïda  450,00 m 2 

 

P.E.M:    96.982,36 € 
Aval de runes:       444,62 €  
 

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 1.939,64 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) XAVIER LLIMINYANA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Xavier 
Lliminyana, amb DNI 40860311Y, en què demana de la llicència municipal d’obres 
menors per pintar la façana de l’edifici de la comunitat de propietaris de la Central de 
Capdella 1,  amb referència cadastral núm. 4088602CG3948N0001QZ, segons 
sol·licitud de data 07.10.2014, R/entrada núm.- 1034 del dia 06.10.2014. Expedient 
núm.- 2014/037/CC. 
 
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 d’octubre de 2014 informen 
favorablement de la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de 
llicència urbanística d’obres per el pintat de façana, vist que s’utilitzarà els mitjans 
d’elevació ja instal·lats per l’obra de reforma de coberta en actual execució. 
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PEM: 1.500,00 €.” 
 

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) CARMEN AGRAMUNT.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Carmen 
Agramunt, amb NIF núm. 40775128-S, en què demana la llicència municipal d’obres 
menors pel canvi de finestres i obrir una porta nova a casa Pau de la Pobleta de 
Bellveí, amb referència cadastral núm. 3468303CG3936N0002XV, segons sol·licitud de 
data 27.10.2014, R/entrada núm.- 1096 del dia 27.10.2014. Expedient núm.- 
2014/039/LP. 
 
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 30 d’octubre de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Es tracta de canviar les finestres d’una vivenda, i obrir una porta.   
L’obra és considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 
Per tant, el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                               6.392,56 € 
AVAL DE RUNES:             150,00 € 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per el canvi de finestres i obertura de 
porta. 
 

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. 
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Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
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. 
 
D) RAMON CASELLES PALACÍN . Vist l’escrit tramés pel Sr. Ramon Caselles Palacín, 
amb DNI 41077321-B, en què demana una pròrroga per començar les obres de 
substitució de coberta Casa Hereu de la Pobleta de Bellveí, per a la qual es concedí 
llicència d’obres en el Ple municipal del dia 4 de novembre de 2013, segons sol·licitud 
de 29 d’octubre de 2014 amb  R/entrada núm.- 1106 del dia 29.10.2014. Expedient 
núm.- 2013/029/LP 
 
Atès el que disposa l’article 189.4 de la Text Refós de la Llei d’Urbanisme, consolidat 
amb les modificacions de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i Llei 7/2011 de 17 de juliol, el 
qual preveu que els titulars de les llicències urbanístiques tenen dret a obtenir una 
pròrroga, per la meitat del termini que es tracti, en aquest cas seria una pròrroga per 6 
mesos per començar les obres.  
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 30 d’octubre de 2014 informen 
favorablement la concessió de la pròrroga. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-   Concedir una pròrroga per començar les obres de la llicència d’obres 
concedida per acabar els treballs de substitució de la coberta de Casa Hereu de la 
Pobleta de Bellveí, per a la qual es concedí llicència d’obres en el Ple municipal del dia 
4 de novembre de 2013, per un termini 6 mesos, la meitat del termini inicial, d’acord a la 
legislació vigent, per acabar les obres. 
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. 
 
E) MARC GUILLEN CASAL.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Marc Guillen 
Casal, amb DNI núm. 43710109N, en què demana llicència municipal per parcel·lar la 
finca registral urbana inscrita al Tom 721, Llibre 26, Foli 160 Finca 341, del nucli de 
Mont-ros, atès que té dues referències cadastrals 4465433CG3946N0001TP i 
4465432CG3946N0001LP, segons sol·licitud de data 19.09.2014, R/entrada núm.- 962 
del dia 19.09.2014, i “projecte de segregació de la finca registral núm. 341” redactat per 
Enginyeria Sortec, SL. Expedient núm.- 2014/035/MT. 
 
Atès que segons la documentació tècnica presentada la superfície de la parcel·la és de 
428,00 m2 els quals es pretenen dividir en tres parts.  
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Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 21/09/2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Que la llicència de parcel·lació està justificada. 
Que la finca matriu és la registral 341, amb dues referències cadastrals 
4465433CG3946N0001TP i 4465432CG3946N0001LP, de superfície 428,00 m². 
Que el cadastre actual no reflexa amb exactitud l situació real de delimitació dels immobles. 
Que s’han definit els límits amb un aixecament topogràfic, indicacions dels veïns i d’acord 
amb les escriptures presentades. 
 
Conclusió: 

 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud de segregació  de la finca registral 341, en les 
finques: 
 
finca “A” de  superfície de 82,00 m² de sol, i 188,00 m² construïts, amb referència cadastral 
4465432CG3946N0001LP. 
finca “341” de superfície de 195,00 m² de sol, i 240,00 m² construïts, amb referència 
cadastral 4465433CG3946N0001TP.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda:  
 
Primer.-  Concedir la llicència municipal per parcel·lar la finca cadastral registral urbana 
inscrita al Tom 721, Llibre 26, Foli 160 Finca 341, del nucli de Mont-ros, atès que té 
dues referències cadastrals 4465433CG3946N0001TP i 4465432CG3946N0001LP, en 
dues entitats: Finca “A”  de superfície de 82,00 m² de sol, i 188,00 m² construïts, amb 
referència cadastral 4465432CG3946N0001LP i finca “341”  de superfície de 195,00 
m² de sol, i 240,00 m² construïts, amb referència cadastral 4465433CG3946N0001TP, 
segons la documentació tècnica presentada i tota la que consta a l'expedient. 
Segon.-  Aquesta aprovació s'entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers i no podrà ser invocada per a excloure  o disminuir la responsabilitat civil o penal  
en què  hagués incorregut el beneficiari en l'exercici dels seus drets o la seva activitat. 
Tercer. -  Notificar aquest acord als interessats. 
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. 7/2014 que comprèn del núm. 
321 al 377, ambdós inclosos, amb un  import total de 42.113,31 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Llum Verda 2000, SL, del 23/10/2014, en 
concepte de reparacions al museu i local dels caçadors, per un import de 1265,90 €; 
Vista i revisada la factura presentada per Paula Martinez Rodriguez “Art Teler” del 
21/10/2014, en concepte de demostració ofici fira la Pobleta, per un import de 200,00 €; 
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Vista i revisada la factura presentada per Gabriel Cobo Valien, del 20/10/2014, en 
concepte de demostració torn de pedal fira de la Pobleta, per un import de 242,00 €; 
Vista i revisada la factura presentada per Robert Costa Foguet, del 31/08/2014, en 
concepte de guiatge caminades per la Vall Fosca, per un import de 322,31 €.  
 
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. 
 
Es dóna compte de la Morositat del segon trimestre de 2014, i s’autoritza a enviar les 
dades a la Direcció General de Política Financer, Assegurances i Tresor, i al Ministeri 
d’Hisenda, via plataformes digitals. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor 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 en el passat ple es va concedir una ajuda per a 
realitzar un reportatge a Eugeni Roselló en la cursa que fa fer a Alemanya, Projecte500. 
Atès a que finalment no es farà aquest reportatge, han renunciat a l’ajuda, i per aquest 
motiu s’informa al ple. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ajuntament s’adherirà a les ciutats per la vida / 
Ciutats contra la Pena de Mort a través de la comunitat Sant’Egido, per aquest motiu 
s’enviarà l’adhesió per a què ens incloguin com a membre de la comunitat. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que la Diputació de Lleida ha presentat una declaració 
institucional per pal·liar els efectes de les tempestes d’aquest estiu a les comarques de 
Lleida i Pirineu. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha demanat la concessió de la creu de Sant Jordi 
al Sr. Nemesi Solà i Franquesa, per la seva trajectòria liderant campanyes que han 
significat un punt d’inflexió en la lluita per recuperar la dignitat catalana davant les 
agressions a les quals es veu sotmesa. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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E) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha patentat la marca “Vall Fosca” i la marca “la 
Vall Fosca”. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que els plans d’ocupació de la Generalitat i el Consell 
Comarcal, que havien de començar a finals d’octubre, s’han prorrogat fins a finals de 
novembre. 
L’ajuntament en va demanar dos, ja que aquest any la subvenció s’ha reduït a la meitat. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que la reunió al Palau de la Generalitat amb el Conseller 
Santi Vila. Es va parlar de fer una nova llei d’Urbanisme que es dirà Llei de Territori. Es 
faran sessions i debats per tractar el tema i poder fer el possible per aprovar-la al mes 
de gener. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha publicat al BOE el conveni que ha signat la 
Federacion de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses amb el Cadastre 
per les revisions cadastrals dels BICES. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ACA ja ha emès l’informe favorable referent a la 
neteja i adequació dels prats de ribera, ho ha fet amb consideracions però està aprovat. 
Es farà arribar a qui hi va demanar. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que aquest estiu al telefèric hi ha hagut una partida 
important de beneficis, ja que després de restar les despeses, s’ha comptabilitzat un 
benefici de uns 70.000 € aproximadament. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que el 9N se celebrarà la consulta de participació 
ciutadana, i el local que ha cedit l’ajuntament és el local polivalent de l’escola bressol, a 
la Plana, és un bon lloc ja que és al centre del a vall. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 



 

 

13 

 

- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’efectuen. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint hores 
cinquanta 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. 


