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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 vint-i-vuit d’abril de dos mil 
catorze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, vint-i-vuit d’abril de dos mil catorze. Essent les vint-i-
una hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors 
que tot seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i 
Gil, als efectes de fer sessió pública ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL      
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL DE L’AJUNTAMENT DE LA  

TORRE DE CAPDELLA PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT 
EUROPEU 2014 

- AUTORITZACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA PARTIDA 
PRESSUPOSTÀRIA DEL FONS DE CONTINGÈNCIES 

- MODIFICACIÓ DE CREDIT 1/2014 
- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE CLAVEGUERES PER L’ANUALITAT 2014 
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- CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS  ALS 
CARRERS DE PAÜLS. FASE I” 

- ADJUDICACIÓ DE L’HABITATGE DE LES ANTIGUES ESCOLES 
D’ASTELL 

- APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL PER A INUNDACI ONS 
(INUNCAT) 

- APROVACIÓ DEL PACTE D’ALCALDES 
- 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 tretze de 
març de 2014, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
vint-i-un 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. 10/2014, 11/2014, 
12/2014, 13/2014, 14/2014, 15/2014, 16/2014, 17/2014, 18/2014 i 20/2014 de l’any 
2014, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE 
CAPDELLA PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 201 4 
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Atès que el proper 25 de Maig de 2014 es procedirà a realitzar les Eleccions al 
Parlament Europeu 2014. 
 
Atès l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del Règim 
Electoral General. 
 
Complertes totes les formalitats legals establertes, aquest Ajuntament ha format la 
mesa electoral que s’indica, amb les persones que s’esmenten en cadascun dels 
càrrecs.  
 
SECCIÓ 01 MESA U: 
 
TITULARS: 
 

� PRESIDENT: JOSE LARA SAN ANDRES, amb DNI núm.- 40861385E 
� 1r. VOCAL: MARGARIDA VIDAL BOTIFOLL, amb DNI núm.- 39357928Y 
� 2n. VOCAL: IGNASI JORDANA MILÀ, amb DNI núm.- 43524743A 
 

SUPLENTS: 
 

� DEL PRESIDENT: JOSEP LLOVICH BADIA, amb DNI núm.- 40891079T 
� DEL PRESIDENT:  JOSEP SOIANO BARAU, amb DNI núm.- 39861441A 
� DEL 1r VOCAL: GUZMAN NAVARRO ESTEVE, amb DNI núm.- 46697805P 
� DEL 1r VOCAL: MARIA ANGELS TUBIEN SORANDO, amb DNI núm. 

40862037F 
� DEL 2n VOCAL: GEMMA NAVARI JUANGRAN, amb DNI núm.- 78077473V 
� DEL 2n VOCAL: SUSANA CASANOVAS MUÑOZ, amb DNI núm.- 46629459H 

 
 
- AUTORITZACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA PARTIDA PRESS UPOSTÀRIA DEL 
FONS DE CONTINGÈNCIES 

 
Atès que l’Ajuntament té al seu pressupost de 2014, la aplicació pressupostaria 
92022900 Fons de contingències, que en base a les Bases d’Execució del Pressupost 
article 41, per aquelles necessitats inajornables de caràcter no discrecional i no 
previstes en el pressupost inicial, tal com preveu el RD 8/2013 de 28 de juny de 
mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques 
 
Atès que per modificar aquest aplicació pressupostària és necessària l’aprovació del Ple 
prèvia a la modificació de crèdit corresponent. 
 
Atès que l’import de l’aplicació pressupostària és de 324.204,04 €, i que és necessària 
fer una baixa per anul·lació de 222.678,34 €, quedant a la partida l’import de 101.525,70 
€. 
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L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
Primer .- Autoritzar a la modificació de la aplicació pressupostària 92022900 Fons de 
Contingències, amb una baixa per anul·lació de 222.678,34 €, en base a l’article 41 de 
les Bases d’Execució del Pressupost per l’any 2014. 
Segon.- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord. 
 
 
- MODIFICACIÓ DE CREDIT 1/2014 

 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 1/2014, per baixes en el 
fons de contingències que afecta al Pressupost de la Corporació de 2014, 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 set membres presents, dels set que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar el present expedient núm. 1 de Modificació de Crèdits al Pressupost 
de la Corporació de 2014, segons que s'ha esmentat, fent aplicació un ajust en les 
aplicacions pressupostàries del fons de contingències, tal com consta a l'expedient i 
d'acord amb el següent detall: 
 
Partida  Consignació Crèdits 

extraordinaris  

Pressup. 

Descripció 

que tenien o suplements 

TOTAL 

          
45061900 Nova pavimentació i serveis als carrers 0,00 222.678,34 222.678,34 
 de Paüls    
  TOTAL 0,00 222.678,34 222.678,34 
     
INGRES/ BAIXES EN PARTIDES    
     
Concepte Descripció  Import  
     

92022900 Fons de contingències 324.204,04 -222.678,34   101.525,70 
     
     
 
Segon .- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i 
presentació de reclamacions pels interessats. 
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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. 
 
- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE CLAVEGUERES PER L’ANUALITA T 2014 
 
Vist i revisat el Padró de la Taxa de Clavegueres, corresponent a l’exercici 2014 amb un 
import total de 7.333,09 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar-lo a tots els efectes i que s’exposi al públic en la forma 
reglamentària als efectes d’examen i reclamacions. Cas de què no se’n presentin 
s’entendrà definitivament aprovat. 
SEGON.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
- CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVE IS ALS 
CARRERS DE PAÜLS. FASE I”  
 
Atès que l’ajuntament de la Torre de Capdella té l’obra anomenada “NOVA 
PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS DE PAÜLS”, inclosa en pressupost de 
l’anualitat vigent, per import de 184.648,48 sense IVA (222.678,34 IVA inclòs). 
 
Atès que s’ha aprovat el projecte reglamentàriament, i s’està en procediment de rebre 
un ajuda del PUOSC, atès que està en període de resolució d’al·legacions. 
 
Atesa la normativa vigent en matèria de Plans d'obres i serveis i Contractació 
Administrativa, en especial, la llei 7/1985, de 2 d'abril, i 2/2003, de 28 de Juliol; el RD 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Contractar mitjançant concurs negociat sense publicitat de l'obra titulada 
“NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS DE PAÜLS. FASE I” per import 
de 184.648,48 sense IVA (222.678,34 IVA inclòs). 
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Segon.-  Aprovar el plec de condicions administratives particulars que haurà de regir la 
contractació de les obres pel procediment esmentat. 
Tercer.-  Supeditar l’ adjudicació de l’obra a la aprovació de la modificació de crèdit 
efectuada per poder executa aquesta obra. 
Quart.- Nomenar com a tècnic director de l’obra l’arquitecte tècnic Sr. Marc Sentenac 
Oña. 
Cinquè .- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la 
tramitació i execució del present acord. 
 
 
- ADJUDICACIÓ DE L’HABITATGE DE LES ANTIGUES ESCOLE S D’ASTELL  
 
Atès que aquest Ajuntament Torre de Capdella disposa d’un bé immoble situat al 
nucli d’Astell i qualificat com a bé patrimonial, sense que en l’actualitat compleixi 
cap finalitat d’interès públic o social i, la venda del qual, està prevista amb el fi 
d’obtenir recursos per l’arranjament d’altres béns patrimonials compresos dins del 
pla i programa d’inversions i finançament del pressupost general d’aquest 
Ajuntament, del present exercici econòmic. 
 
Atès que l’Ajuntament és propietari de l’antiga escola municipal d’Astell, per estar 
desafectada per O.M. de 16 d’octubre de 1975 i inscrita al Registre de la Propietat 
de Sort sota el número de Finca 2184 Bis Volum 703, Llibre 32, Foli 066, amb el 
caràcter de bé patrimonial o de propis. 
 
Que aquest edifici, ha estat rehabilitat per part de l’Ajuntament, ja que es trobava 
en estat ruïnós, essent un perill per als veïns del nucli. Que aquesta edificació 
consta d’un local social als baixos, per l’ús dels veïns, i d’un local sense ús 
destinat a habitatge a la primera planta, objecte d ’aquesta alienació. 
 
Atès que en data 8 de març de 2012 es va iniciar l’expedient per l’alienació d’aquest 
be immoble i que en data 14 d’octubre de 2013 es va rebre autorització dels 
Serveis Territorials a Lleida del Departament de governació i Relacions 
Institucionals, per alienar el bé segons els informes i l’expedient tramés. 
 
Que el pressupost de l’ajuntament per l’anualitat 2014 ha previst el ingrés per la 
venda de l’immoble en 50.000,00 que serviran per finançar les obres de 
manteniment dels carrers d’Astell. 
 
Que al tractar-se d’una alienació d’un bé patrimonial, i segons el Reglament de 
Patrimoni, articles 40 i ss, s’ha de seguir el procediment de subhasta.   
 
Atès que en sessió plenària de 30 de gener de 2014 es va iniciar el procés 
d’alienació mitjançant subhasta del pis situat a la primera planta de l’edifici conegut 
com antigues escoles d’Astell, en el qual es van presentar dos licitadors. 
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Atès que de les dos licitacions presentades, el preu ofertat més alt ha estat el de la 
Sra. Ester Ripoll Estadella, amb DNI 43744976B, amb una proposta econòmica de 
60.000,00 €. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set que composen la corporació, acorda: 
 
Primer .- Adjudicar el primer pis de l’immoble de bé patrimonial o de propis de 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella, de les Antigues Escoles d’Astell, on la planta 
baixa es destina a local social i el primer pis és l’objecte d’aquesta alienació a la 
Sra. ESTER RIPOLL ESTADELLA, per import de 60.000,00 € 
 
Segon .- Preparar la documentació necessària per dur a terme aquesta transmissió 
patrimonial, així com autoritzar l’alcalde per la signatura davant de notari de l’acte 
de la venda. 
 
Tercer .- Donar de baixa el primer pis de l’immoble a l’inventari de béns de la 
Corporació, quedant sols vigent la propietat del local social existent als baixos de 
l’immoble, destinat a l’ús de local social per als veïns del municipi i del nucli d’Astell 
 
Quart .- Comunicar aquest acord als interessats. 
 
Cinquè .- Autoritzar a l’Ajuntament a prendre els acords necessaris per poder dur a 
terme la correcta transmissió de la propietat. 
 
Sisè .- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord. 
 
 
- APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL PER A INUNDA CIONS 
(INUNCAT) 

 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella va encarregar la redacció del Pla de 
Protecció Civil per al Risc d’inundacions a l’empresa NEXUS Enginyers consultors, S.L.  
 
Atès que s’ha redactat el text del Pla de protecció civil i que es necessària la seva 
aprovació per part de la Direcció General de Protecció Civil. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set que composen la corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar el pla de protecció civil per a risc d’inundacions (INUNCAT). 
Segon. - Trametre la documentació necessària per a l’aprovació del Pla al a Serveis 
Territorials de Interior a Lleida, i autoritzar la seva tramesa via eacat. 
Tercer.-  Facultar a l’Alcaldia per signar qualsevol documentació per fer efectiu el 
compliment d’aquest acord. 
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Quart .- Donar compte d’aquesta resolució en una propera sessió del Ple en la 
Corporació. 
 
 
- APROVACIÓ DEL PACTE D’ALCALDES  
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, 
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un 
procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això 
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques 
sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 
 
L'Ajuntament de la Torre de Capdella té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de 
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global 
mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport 
urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees 
urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es 
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, 
incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del 
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
Primer.- L’Ajuntament de la Torre de Capdella fa seus els objectius de la Unió Europea 
per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori 
en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de 
les fonts d’energies renovables. 
 
Segon.- L’Ajuntament de la Torre de Capdella es compromet a elaborar un Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. 
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la 
Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les 
emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. 
Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant 
conveni, de la Diputació de Lleida, coordinadora territorial del Pacte a les Terres de 
Lleida) 
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Tercer.- L’Ajuntament de la Torre de Capdella es compromet també a elaborar un 
informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar 
(en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia 
sostenible a Europa. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió 
Europea (en els termes del model establert) i al President de la Diputació de Lleida. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau explica que amb aquesta adhesió es podran accedir a demanar ajudes 
per obres de contaminació lumínica. 
 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRES  
 
A) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "AMPLIACIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL 
CARRER DE DALT DE CAPDELLA”, amb un import de 34.591,12 €, signada pel tècnic 
director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 23 d’abril 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. 
 
B) Vista i revisada la certificació 3ª de l’obra "REMODELACIÓ DEL PONT D’ACCÉS 
ALS NUCLIS D’AGUIRÓ, ASTELL I OVEIX. TM DE LA TORRE DE CAPDELLA”, amb 
un import de 70.618,06 €, 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. 
 
C) Vista i revisada la certificació 3ª de l’obra "PISTA D’ACCÈS A LA MUNTANYA 
D’OBEIX”, amb un import de 7.251,63 €, signada pel tècnic director de l’obra Sr. Marc 
Sentenac Oña, amb data 11 d’abril de 2014, a l‘empresa XAVIER FORGA GORDÓ.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació. 
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
No hi ha cap punt a tractar. 
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- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) INS LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada pel  Sr. Ramon Jordana i 
Farré, Director de l’INS la Pobla de Segur, amb DNI: 4087553-J, en escrit de 
25.04.2014 amb R/entrada núm. 393 de 25.04.2014, en el qual se sol·licita una 
col·laboració per la compra de material necessari per instal·lar en diferents barrancs per 
equipar-los o reequipar-los a la Vall Fosca, segons pressupost presentat per import de 
367,48 € sense IVA. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic al Sr. Ramon Jordana com a director 
de l’INS la Pobla de Segur de, la col·laboració pel equipament i reequipament de 
barrancs de la Vall Fosca, per import de 367,48 € sense IVA (444,65 € IVA inclòs). 
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. 
 
B) MARTA LOZOYA ARDIACA. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Marta Lozoya 
Ardiaca, alcaldessa pedania de Mont-rós, amb DNI 18988605-N, en escrit de 27 de 
maig de 2013, amb R/entrada núm. 499 de 27.05.2013, 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-rós. 
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) ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE LARINGECTOMITZATS I MUT ILATS DE LA VEU. 
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Isidre Macias i Orozco, com a president de 
l’Associació Provincial de Laringectomitzats i Mutilats de la veu, amb NIF núm. 
G25039660, de data 4 d’abril de 2014, amb R/entrada núm. 377 de 15.04.2014, en la 
qual es demana que es faci una aportació de 100 € per tal de poder assumir les 
despeses de l’associació. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva l’aportació de 100 € l’Associació Provincial de Laringectomitzats i 
Mutilats de la veu. 
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. 
 
D) ASSOCIACIÓ DE CASES DE TURISME RURAL DEL PALLARS  JUSSÀ. Vista la 
sol·licitud presentada per l’Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà, en 
escrit de 3 d’abril de 2014, amb R/entrada núm. 327 de 03.04.2014 en la qual es 
demana una aportació econòmica per l’activitat que fan a tots els ajuntament. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Fer efectiu una aportació econòmica per fomentar el turisme del Pallars Jussà 
a l’Associació de Cases d Turisme Rural del Pallars Jussà i l’APAT, per la campanya 
Vine al Pallars, Viu el Pallars d’un import de 150,00 €. 
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) FRANCESC PORTA REY. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc Porta Rey 
amb NIF: 40874075Q, en escrit de 10 d’abril de 2014 amb R/entrada núm. 365 de 
10.04.2014, en què se sol·licita la exempció de l’impost de vehicles de tracció mecànica 
al tractar-se d’un vehicle catalogat com històric. 
 
Atès que l’ordenança actual de l’Ajuntament de la Torre de Capdella no preveu aquest 
supòsit, fet que fa necessària la seva modificació.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Acceptar la proposta de exempció de l’impost de vehicles catalogats com 
històrics, un cop sigui aprovada la modificació de la ordenança fiscal corresponent. 
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) FRANCISCO JORDANA ORTEU. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Francisco Jordana Orteu, amb DNI núm. 41041221-K, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors per netejar l’entorn i el sanejament i arrebossats de les parets 
del corraló a Casa Batalla, al nucli de Beranui, amb referència cadastral núm. 
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2735101CG3923N0001XB, segons sol·licitud de data 26.03.2014, R/entrada núm.- 306 
del dia 26.03.2014. Expedient núm.- 2014/009/B. 
 
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 28 d’abril de 2014 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries, per 
no tenir moviment estructural. 
 
 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                          3.500,00 € 
AVAL DE RUNES :        150,00 € 
 
Conclusió : 

 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres de neteja de corral, arrebossat de 
parets i repàs de coberta” 

 
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) HIDROFLAMICELL, SL. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Grau 
Guinart, en nom de l’empresa HIDROFLAMICELL, SL, amb NIF núm. B-62781455, en 
què demana llicència municipal d’obres per la reforma de la  Línia Aèria 25 kV a C.T. 
núm. 53831 entre els seus suports metàl·lics existents núm. 10 i núm. 37 entre els 
termes de Senterada i la Torre de Capdella, segons sol·licitud de data 28.02.2014, 
R/entrada núm.- 320 del dia 31.03.2014 i plànols de situació adjunts redactats per 
SATEL; núm. projecte FEC-57.289. Expedient núm.- 2014/008/LT. 
 
Atès que en sessió plenària de 28 de juliol de 2011 es va concedir llicència d’obres per 
l’expedient 2011/012/LT, amb el mateix concepte i obra que es sol·licita en aquest ple, i 
que es demana la substitució i anul·lació de la llicència anterior per tramitar l’actual. 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 28.04.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“S’informa FAVORABLEMENT  la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per la reforma 
de la línia aèria 25 KV a CT Nº 53.831, entre els seus suports metàl·lics existents Nº 10 i Nº 
37, amb la condició de : 

 
 
- Aportació de l’aval de runes, establert en els Decr ets 89/2010, de 29 de Juny , i 

Decret 105/2008 per un import de 150 €.   
 

PEM:        29.400 € 
 

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, per l’expedient 2014/008/LT , i anul·lar la llicència ja 
concedida a l’expedient  2011/012/LT . 
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 588,00 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) RIEL AFONSO VIDAL.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Antonio Afonso, 
amb DNI núm. 46780337-Q en què demana un canvi de nom de la comunicació 
ambiental per l’activitat Ramadera bovina de carn en règim intensiu, classificada en 
l’Annex II, epígraf 11.1.J: Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin d’un 
nombre de places de bestiar porcí, i/o boví de diferents aptituds per sobre de 33 i fins a 
500 URP, al polígon 8, parcel·la 386, Casa Batlle  de la Plana Mont-ros, del Sr. Riel 
Afonso Vidal a nom de la empresa CASA BATLLE SCP , amb NIF J-25777640, 
sol·licitud de data 23.04.2014, amb R/entrada núm.- 389 del dia 23.04.2014. Expedient 
núm.- 129/2004/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 25.04.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades del promotor: 
Peticionari:    Riel Afonso Vidal 
    Casa Batlle 
    25510. La Plana de Mont-ros 

NIF: 46780337Q 
Nou titular:   Casa Batlle, SCP 
    Casa Batlle 
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    25510. La Plana de Mont-ros 
NIF: J25777640 

 
Dades de l’activitat: 
Activitat Instal·lacions destinades a la cria intensiva que  disposin d’un nombre de 

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

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

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

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

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

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

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

    Infermeria  de 9,45 m2 
    Femer de 90 m3 

 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  a favor de Casa Batlle SCP. 
 
Segons l’informe de control inicial emès per la OGAU el control inicial global es va efectuar en 
data 3 d’abril de 2008, i per tant la data màxima per efectuar el primer control periòdic hauria de 
ser el 3 d’abril de 2012. 
 
D’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de p revenció i control ambiental de les 
activitats, els controls periòdics es realitzaran c ada 6 anys, per tant la nova data per la 
realització del control periòdic serà el 3 d’abril de 2014. 
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Vist que el termini s’ha exhaurit s’adverteix al nou titular que resta pendent la realització del 
control periòdic. 
 
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 ramadera 
bovina de carn en règim intensiu, classificada en l’Annex II, epígraf 11.1.J: Instal·lacions 
destinades a la cria intensiva que disposin d’un nombre de places de bestiar porcí, i/o 
boví de diferents aptituds per sobre de 33 i fins a 500 URP, al polígon 8, parcel·la 386, 
Casa Batlle  de la Plana Mont-rós, del Sr. Riel Afonso Vidal a nom de la empresa CASA 
BATLLE SCP,  amb NIF J-25777640, amb les condicions establertes per l’informe 
tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en l’Annex II, 
epígraf 11.1.J: Instal·lacions destinades a la cria intensiva que disposin d’un nombre de 
places de bestiar porcí, i/o boví de diferents aptituds per sobre de 33 i fins a 500 URP. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart -.-Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros , en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
D) PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA.  Atès l’expedient 
tramitat a sol·licitud del Patronat Municipal de Turisme de la vall Fosca, amb CIF núm. 
G25230426 en què demana un canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat 
del Bar Sallente, classificada a l’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, de Patronat Municipal de Turisme 
de la vall Fosca a AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA , amb CIF: 
P2528400A, sol·licitud de data 25.04.2014, amb R/entrada núm.- 404 del dia 
25.04.2014. Expedient núm.- 37/08/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 25.04.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades del promotor: 
Peticionari:    Patronat Municipal de Turisme de La Vall Fosca 
    Plaça de L’Ajuntament, 1 
    25515. La Torre de Capdella 

NIF: G25230426 
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Nou titular:   Ajuntament de La Torre de Capdella 
    Plaça de L’Ajuntament, 1 
    25515. La Torre de Capdella 
    NIF: P2528400A     
Dades de l’activitat: 
Activitat  Bar. 
Classificaci ó Segons la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control 

ambiental de les activitats: 
 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 
 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  el canvi de nom de l’establiment de Bar a l’Àrea de Serveis Sallente del Patronat 
Municipal de Turisme de La Vall Fosca a l’Ajuntament de La Torre de Capdella. 
 
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. L’acta de control s’ha d’aixecar un mes abans que finalitzi aquest termini. 
 
Vist les condiciones establertes a l’anterior llicència, es comprova que s’han resolt les 
mancances (instal·lació de la senyalització de “Prohibit fumar” tal com descriu la Llei 28/2005, 
de 26 de Desembre” ), tot i així s’hauria d’aportar el control periòdic per tal de continuar 
exercint l’activitat. 
 
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.” 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi de nom de la comunicació canvi de nom de la comunicació 
ambiental per l’activitat del Bar Sallente, classificada a l’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, de 
Patronat Municipal de Turisme de la vall Fosca a AJUNTAMENT DE LA TORRE DE 
CAPDELLA , amb CIF: P2528400A, amb les condicions establertes per l’informe tècnic. 
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. 
Tercer .- 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. 
 
E) PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA.  Atès l’expedient 
tramitat a sol·licitud del Patronat Municipal de Turisme de la vall Fosca, amb CIF núm. 
G25230426 en què demana un canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat 
del Bar Estany Gento, classificada a l’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, de Patronat Municipal de Turisme 
de la vall Fosca a AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA , amb CIF: 
P2528400A, sol·licitud de data 31.03.2014, amb R/entrada núm.- 325 del dia 
01.04.2014. Expedient núm.- 31/09/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 25.04.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades del promotor: 
Peticionari:    Patronat Municipal de Turisme de La Vall Fosca 
    Plaça de L’Ajuntament, 1 
    25515. La Torre de Capdella 

NIF: G25230426 
Nou titular:   Ajuntament de La Torre de Capdella 
    Plaça de L’Ajuntament, 1 
    25515. La Torre de Capdella 
    NIF: P2528400A     
 
Dades de l’activitat: 
Activitat  Bar. 
Classificaci ó Segons la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control 

ambiental de les activitats: 
 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. 
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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 
 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  el canvi de nom de l’establiment de Bar a l’Àrea de Serveis d’Estany Gento del 
Patronat Municipal de Turisme de La Vall Fosca a l’Ajuntament de La Torre de Capdella. 
 
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. L’acta de control s’ha d’aixecar un mes abans que finalitzi aquest termini. 
 
Vist les condiciones establertes a l’anterior llicència, es comprova que s’han resolt les 
mancances ( permís abocament i revisió extintors), tot i així s’hauria d’aportar el control 
periòdic per tal de continuar exercint l’activitat. 
 
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 canvi de nom de la comunicació 
ambiental per l’activitat del Bar Estany Gento, classificada a l’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, de 
Patronat Municipal de Turisme de la vall Fosca a AJUNTAMENT DE LA TORRE DE 
CAPDELLA , amb CIF: P2528400A, 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. 
Tercer .- 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. 
 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 3/2014 que comprèn del núm. 
92 al 132, ambdós inclosos, amb un  import total de 77.212,98 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per CERVOS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, 
SL, del 15/04/2014, en concepte de subministraments de la brigada, per un import de 
85,28 €; Vista i revisada la factura presentada per Associació Cultural Movimiento Artes 
del 25/04/2014, en concepte de recital de poesia pe Sant Jordi, per un import de 423,50 
€; Vista i revisada la factura presentada per Joaquim Zuaire del 07/04/2014, en 
concepte de propostes didàctiques Vall Fosca, per un import de 213,30 €; vista i 
revisada la factura presentada per Hoteles Serrano, SL, del 01/05/2014, en concepte 
de coordinació i assessorament en les actuacions turístiques de l’Ajuntament, per un 
import de 605,00 €; vista i revisada la factura presentada per Lluïsa Serradell - Floristil, 
del 23/04/2014, en concepte de corona de flors, per import de 200,00 € 
 
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. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor dos abstencions, de la Sra. Burguès 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 ha mort el ex alcalde, el Sr. Josep Soldevila, i que li 
ha afectat molt.  
 
El Sr. Soldevila va lluitar molt pel municipi i per la comarca, i se li ha de reconèixer 
aquest fet.  
 
Demana un minut de silenci a la seva memòria. 
 
B) AJUNTAMENT DE RIPOLL.  El Sr. Alcalde dóna compte de la moció que ha 
presentat l’ajuntament de Ripoll en el qual es demana suport per la candidatura per la 



 

 

20 

 

declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa 
Maria de Ripoll. 
El Monestir va ser un dels centres culturals més importants de la Catalunya de l’època 
del romànic, i des de la segona meitat del segle XIX la Portalada de Ripoll  l’ha convertit 
en una de les joies de la basílica, pe la seva complexitat iconogràfica i l’impacte 
estructural. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un 
valor universal excepcional establerts per la Convenció del Patrimoni Mundial i del 
Protocol sobre l’ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les 
candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a 
Catalunya. 
 
Es proposa donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria 
de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 
 
Es comunica aquesta resolució a l’ajuntament de Ripoll i a la Direcció general del 
Patrimoni Cultural de la conselleria de Cultural de la Generalitat de Catalunya. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció de la Coordinadora 
d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida, a favor de l’ampliació del mandat de la 
MINUSO amb competències en la vigilància dels Drets Humans al Sàhara Occidental, 
per garantir la protecció dels drets fonamentals, l’alliberament dels presos polítics 
sahrauís. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha donat una ajuda de 150 € a ”Viure al Pallars” 
per a realitzar activitats com rutes, senders... s’ha fet un tríptic per descomptes i on es 
descriuen les activitats que es poden fer al Pallars. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que ha sortit publicat al BOP  les bases per les 
subvencions a les escoles bressols de titularitat municipal, i per al nostre municipi, són 
7000 € per vuit nens. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el 23 d’abril va mantenir una reunió amb la Directora 
del Parc Nacional. Es vol tornar a treballar per l’ampliació del Parc. 
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És imprescindible que surtin ajudes, però l’import destinat a aquestes ha disminuït molt. 
 
El bus del Parc no arriba a la vall Fosca, i es vol mirar de que hi hagi un bus que rodi 
pel Pallars Jussà. 
 
Els dies 12, 13, 14 i 15 de maig venen un grup d’alumnes estrangers (holandesos) per 
fer un mur de pedra seca, i el Parc aportarà una persona. També hi participarà l’IDAPA, 
el Consell Comarcal i potser la Diputació de Lleida i l’ajuntament. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que es va celebrar una reunió al Parlament de Barcelona 
per tractar el tema del transport escolar i el menjador, es va fer una esmena perquè al 
pressupost de 2014 s’hi inclogués una partida. No s’ha acceptat per part de CIU i ERC i 
no s’ha posat aquesta partida. 
Ells continuaran lluitant perquè es cobreixi aquesta necessitat al Pirineu, juntament amb 
la FMC i l’ACM. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha baixat el Fons de Cooperació local de 
Catalunya, a la Torre de Capdella han donat un 40 % menys però s’ha posat una 
partida per recuperar el que s’ha perdut al 2013, que es pagarà en tres anys. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que amb la nova llei RSAL, els ajuntaments perden 
moltes competències. L’ACM i la FMC hi ha treballat molt. S’han buscat signatures i ja 
n’hi ha suficient per anar al Tribunal Constitucional. 
No es creu que es tiri tota la llei enrere, però si que hi ha punts que no es poden 
sostenir 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que el tema dels BICES és un tema tancat, però sempre 
hi ha la recança que es pugui treure per llei. De moment la de la Confederació de l’Ebre 
està prevista. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que les línies de transport, el tema és complicat i les 
empreses elèctriques estan forçant directament al govern. Es vol negociar com es va 
fer amb els BICES al seu moment. 
 
El Consistori en queda assabentat 
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L) El Sr. Alcalde dóna compte que en el Ple del Consell Comarcal d’intervenció a la 
infància amb risc, per si algú ho necessita es pot anar al Consell a preguntar. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
M) El Sr. Alcalde dóna compte que la senyalització del Parc Nacional ja s’està posant 
en marxa. Ja donen la vall Fosca com una porta d’entrada. 
 
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 quinze 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. 


