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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 cinc de febrer de dos mil 
quinze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia cinc de febrer de dos mil quinze. 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                               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 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- CORRECIÓ D’ERRADA MATERIAL A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL  DE 

LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA POBLETA DE BELLVEÍ 
- VALIDACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE NORME S 

SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI DE POBELLÀ 
- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS 
- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
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La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el onze de 
desembre 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. 70/2014, 71/2014, 
72/2014 de l’any 2014, 1/2015, 2/2015, 3/2015 i 4/2015 de l’any 2015, que consten en 
el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau comenta que la resolució 4/2015 fa referència al sistema de gestió 
Leader/CEDER, on per primera vegada es destina a les quatre comarques: Vall d’Aran, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça. 
 
- CORRECIÓ D’ERRADA MATERIAL A LA MODIFICACIÓ PUNTU AL DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE LA POBLETA DE BELLVEÍ  
 
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 les modificacions que afectaven al nucli de la Pobleta de Bellveí van ser 
aprovades definitivament en data 6 de febrer de 2014 per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida.. 
 
Vist que s’ha detectat un error material en un plànol que no incloïa una grafia en la 
modificació LP-7, tot i estar senyalada en els plànols de l’àmbit. 
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L'Ajuntament en Ple, per sis vots dels sis assistents, dels set membres que composen 
la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la correcció de l’errada material de la grafia  en el plànol de la 
modificació LP-7 en l’àmbit de la Pobleta de Bellveí. 
SEGON.- Notificar aquest acord a la comissió d’Urbanisme de Lleida perquè es doni el 
tràmit necessari per esmenar l’errada material. 
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. Peroy explica que aquest canvi de grafia a la Pobleta ja vé d’una al·legació 
acceptada al 2001, però que per error no s’ha grafiat bé fins ara. 
 
 
- VALIDACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DE NOR MES 
SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI DE POBELLÀ  
 
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 s’ha redactat el text refós del nucli de Pobellà, segons els requeriments de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme a Lleida. 
 
L'Ajuntament en Ple, per sis vots dels sis assistents, dels set membres que composen 
la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Validar el Text Refós de la Modificació puntual de Normes del nucli de 
Pobellà. 
SEGON.- Notificar aquesta acord a la comissió d’Urbanisme de Lleida perquè es 
continuï amb la tramitació de la aprovació definitiva de la Modificació de Normes 
Subsidiàries. 
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 6ª de l’obra "PISTA D’ACCÉS A LA MUNTANYA 
D’OBEIX”, amb un import de 10.109,25 €, signada pel tècnic director de l’obra Sra. Mari 
Paz Montoro, amb data 30 de gener de 2015, a l‘empresa XAVIER FORGA GORDÓ.  
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.  
 
B) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS 
CARRERS DE PAÜLS DE FLAMISELL”, amb un import de 33.739,77 €, signada per 
l’arquitecte municipal de l’obra Sr. Marc Sentenach, amb data 2 de febrer de 2015, a 
l‘empresa CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.  
  
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
No hi ha punt a tractar 
 
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) CLUB ESQUI POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Francesc 
Farrús Canut, amb DNI 40866885, en representació del Club d’Esqui Pobla de Segur, 
segons instància presentada en data 30 de desembre de 2014, amb R/entrada núm. 
1284 de 30.12.2014 en que sol·licita se li atorgui una ajuda per la XIII edició de la 
Travessa d’esquí alpinisme Open Vall Fosca Millet que es pretén realitzar el dia 28 de 
Febrer de 2015. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir un ajut de 4.500 € a Francesc Farrús Canut, en nom del Club 
d’Esquí de la Pobla de Segur, per tal de finançar la XIII edició de la Travessa d’esquí 
alpinisme Open Vall Fosca Millet que es pretén realitzar el dia 28 de Febrer de 2015. 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats i fer efectiu l’ajut el pagament. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
B) CONSORCI ESCOLA ITINERANT DE MÚSICA I DANSA DEL PALLARS. Vista la 
documentació presentada pel Consorci escola itinerant de música i dansa del Pallars, 
segons instància presentada en data 9 de gener de 2015, amb R/entrada núm. 41 de 
19.01.2015 en que sol·licita l’aportació financera anual al Consorci escola itinerant de 
música i dansa del Pallars per al curs 2014-2015, per un import de 979 € 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
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Primer.-  Fer efectiva l’aportació econòmica de 979 € al Consorci escola itinerant de 
música i dansa del Pallars per al curs 2014-2015. 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats i fer efectiu l’ajut el pagament. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
C) FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE. Vista la sol·licitud presentada per la Fundació 
Esclerosi Múltiple de data 28 gener de 2015, amb R/entrada núm. 101 de 04.02.2015, 
en la qual es demana una aportació a la campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE  en la seva 22a edició, que es durà a terme el dia 12 de juliol, per una 
quantitat de 100 €, per lluitar contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials i que 
es destinarà als serveis assistencials de la Fundació Esclerosi Múltiple. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva una aportació de 100 € per destinar-los a serveis assistencials 
dins de la 22a edició de la campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE a la 
Fundació Esclerosi Múltiple. 
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) RAMON VILA PASCUET. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Vila Pascuet, 
com a president del Club de Futbol Pobla, amb NIF núm. G25337940, de data 27 de 
desembre de 2014, amb R/entrada núm. 1282 de 29.12.2014, en la qual es demana 
que es faci una aportació al Club de Futbol Pobla, per poder afrontar la nova 
temporada, ja sigui com a col·laborador o com a patrocinador. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva l’aportació de 5.000 € com a patrocinador del Club de Futbol 
Pobla al Sr. Ramon Vila com a president, i el Club es compromet a fer-ne la publicitat 
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. 
 
E) ESCOLA ELS RAIERS I ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES. Vista la 
sol·licitud presentada per la Sra. Montserrat Juanmartí com a directora del CEIP ELS 
RAIERS i el Sr. Montse Castells Jordana com a president de l’AMPA, en escrit de 12 de 
desembre de 2014, amb R/entrada núm. 26 de data 13.01.2015, en el qual es sol·licita 
un ajut per la celebració de la 33a Olimpíada Escolar Flamicell el dia 14 de març del 
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2015, amb el principal objectiu de fomentar la convivència tot fent esport gaudint d’una 
jornada festiva entorn de l’atletisme.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 350 € al CEIP ELS RAIERS I 
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES, per la celebració de la 33a 
Olimpíada Escolar Flamicell el dia 14 de març del 2014. 
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) DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.  Vista la sol·licitud presentada pel Departament 
d’Ensenyament, Serveis Territorials a Lleida, en escrit de 21 de gener de 2015, amb 
R/entrada núm. 65 de data 27.01.2015, en la que es sol·licita que doni de baixa les 
taxes i tributs referents de l’escola la Vall Fosca, ubicada al nucli de la Plana de Mont-
ros, atès que segons acord de ple d’aquest ajuntament de 5 de juny de 2008, tenen 
caràcter gratuït. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Donar de baixa les taxes i tributs aplicables a l’escola de la Vall Fosca, 
ubicada al nucli de la Plana de Mont-ros, atès que són gratuïtes per acord de ple 
d’aquest ajuntament de 5 de juny de 2008. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS  
 
A) JAUME FONDEVILA PALAU . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jaume 
Fondevila Palau, amb DNI núm. 78075022G, en què demana llicència municipal per 
parcel·lar la finca registral urbana inscrita al Tom 667, Llibre 25, Foli 111 Finca 269, del 
nucli de Mont-ros, coneguda com a Cal Franc, en tres entitats: dos finques més la 
cessió a vial, segons sol·licitud de data 15.01.2015, R/entrada núm.- 32 del dia 
15.01.2015, i “informe de segregació de la finca de Cal Ral de Beranui” redactat per 
l’arquitecte David Juarez Mateu en data desembre de 2014. Expedient núm.- 
2015/002/B. 
 
Atès que segons la documentació tècnica presentada la superfície de la parcel·la és de 
321,72 m2 els quals es pretenen dividir en tres parts.  
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Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 2 de febrer de 2015, informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Que la llicencia de parcel·lació esta justificada. 
 
Que la finca matriu es la registral 269, tom 667, llibre 25, foli 111, de 321,72 m² (segons 
topogràfic presentat), anomenada “Cal Franc”.  
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud de segregació  de la finca registral 269, tom 
667, llibre 25, foli 111, en les finques: 
 
finca “A” de             77,70 m² 
finca “B” de                       200,10 m² 
finca de cessió a vial de             43,92 m².” 

 
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 667, Llibre 25, Foli 111 Finca 269, del nucli de Mont-ros, coneguda com 
a Cal Franch, en tres entitats: Finca “A”  de  superfície de 77,70 m², finca “B”  de 
superfície de 200,10 m² i Finca de cessió a vial  de superfície 43,92 m2, 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. 
 
B) JOSEP CANAL LLIMIÑANA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Canal Llimiñana, amb document d’identitat núm. 78078958-F, en què demana de la 
llicència municipal d’obres menors pel canvi de barana i pintat al carrer Sant Martí de la 
Torre de Capdella, amb referència cadastral núm. 4086903CG3948N, segons sol·licitud 
de data 28.01.2015, R/entrada núm.- 71 del dia 28.01.2015. Expedient núm.- 
2015/003/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 3 de febrer de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
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“Es tracta de canviar la barana i pintar-la.   
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 
 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                                3.990,00 € 
AVAL DE RUNES:             150,00 € 
 
Conclusió: 
 

Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per el canvi de barana i posterior 
pintat.” 

 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents 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 TARTERA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Carmen Llimiñana Tartera, en què demana de la llicència municipal d’obres menors pel 
canvi de la porta del garatge al nucli de Molinos, segons sol·licitud de data 04.12.2014, 
R/entrada núm.- 1233 del dia 04.12.2015. Expedient núm.- 2015/004/M. 
 
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 3 de febrer de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Es tracta de canviar la porta del garatge existent.   
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 
 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                                2.150,00 € 
AVAL DE RUNES:              150,00 € 
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Conclusió: 

 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per el canvi de la porta del garatge.” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents 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. 
 
D) ERA DEL MARXANT, SL.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Montané Figuera, amb DNI núm. 78053809-C, en representació de l’empresa L’Era del 
Marxant, CIF B25365412, en què demana la modificació de la llicència municipal 
d’obres de Casa Masipó de la Pobleta de Bellveí per construir un nou accés a la planta 
soterrani des de l’escala comunitària i instal·lar una protecció de la porta d’entrada al 
soterrani des de la placeta de l’Església, segons sol·licitud de data 02.12.2014, 
R/entrada núm.- 1230 del dia 03.12.2014 i “Projecte bàsic i d’execució d’un edifici 
plurifamiliar entre mitgeres” redactat per l’arquitecte Artur Juanmartí i Solé. Expedient 
núm.- 023/06/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 3 de gener de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Que es sol·licita  la construcció d’un nou accés a la planta soterrani i la instal·lació d’una 
protecció de la porta d’accés al soterrani des de la placeta de l ’Església  de la Pobleta de 
Bellvei. 

   
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement la modificació de llicencia d’acord  amb el projecte redactat 
per l’arquitecte Atur Juanmarti i Solé, visat el dia 23/12/1998 amb el numero 98502338 del 
COAC.  
PEM : 1.250,00 € 
Aval de runes : 150,00 €.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Concedir autorització a la modificació de la llicència municipal d'obra 
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.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) FACAFAJOSURO, SL.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Susanna 
Castells Jordana en nom de l’empesa FACAFAJOSURO, SL,  amb CIF: B64482771, en 
què demana la modificació de la llicència municipal d’obres per la construcció d’una 
línia aèria de baixa tensió de 57 mts al polígon 15, parcel·la 354 i 355 del nucli de la 
Pobleta de Bellveí per fer-la soterrada enlloc de aeri com s’havia demanat a la parcel·la 
465 del polígon 15, segons sol·licitud de data 1 de desembre de 2014, R/entrada núm.- 
1226 del dia 02.12.2014. Expedient núm.- 2013/036/LP 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 03.02.2015 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
CONCLUSIÓ: 

 
Que s’ informa favorablement la modificació per soterrar un tram de línea en la parcel·la 465, 
polígon 15, del projecte de “Ampliació d’una instal·lació elèctrica de B.T ”. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Concedir autorització a la modificació de 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.- 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. 1/2015 que comprèn del núm. 
de registre 12 a 60, ambdós inclosos, amb un import total de 65.935,98 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Acustilec SL, del 29.01.2015, en concepte 
d’equips de megafonia portàtil, per un import de 1.994,44 €; Vista i revisada la factura 
presentada per Josep Maria Llebot, del 31/01/2015, en concepte de catering de la llar 
d’infants, per un import de 1.230,00 €; Vista i revisada la factura presentada per Josep 
Maria Dalmau Gil, del 01.02.2015, en concepte dietes del 9/12 al 30/01, per un import 
de 1.328,90 €; vista i revisada la factura presentada per Creixell Solduga Tartera, del 
02.02.2015, en concepte de disseny plafó cartell estand fira turisme, per un import de 
122,40 €; vista i revisada la factura presentada per Pilar Juanmarti Capdevila, del 
02.02.2015, en concepte de desplaçaments regidora, per un import de 92,52 €; vista i 
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revisada la factura presentada per Lluís Peroy Benet, del 02.02.2015, en concepte de 
desplaçaments ergidor, per un import de 285,27 €; vista i revisada la factura presentada 
per Josep Peró Agulló, del 02.02.2015, en concepte de desplaçaments reunió 
associació beneficiaris llum, per un import de 209,75 €; vista i revisada la factura 
presentada per Josep Subirà Blanch, del 02.02.2015, en concepte de desplaçaments 
reunió associació beneficiaris llum, per un import de 17,00 €; vista i revisada la factura 
presentada per construccions Llimiñana SLU, del 30.01.2015, en concepte de 
restauració i remodelació del campanar de sant Esteve d’Antist, per un import de 
16.297,67 €; vista i revisada la factura presentada per Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, del 30/01/2015, en concepte de quota mensual de teleasistència, per un import 
de 38,77 €; 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentats i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per quatre vots a favor dels set assistents que composen la 
Corporació, i dos assabentats, el Sr. Josep Amorós i el Sr. Marc Peró, dels set que 
composen la corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció del grup municipal del 
partit dels socialistes de Catalunya, per reclamar la responsabilitat de la Generalitat en 
el manteniment del servei públic de les escoles bressol municipals. 
S’insta al Govern de la Generalitat, al manteniment de l’actual xarxa pública de llars 
d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional, així com la restitució 
immediata de la partida pressupostària finalista pel finançament del servei i el 
compromís d’augmentar-ho progressivament fins als 1800 € plaça/funcionament/any. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que l’AFANOC (Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya) prepara per al proper dia 22 de febrer la festa del “Posa’t la 
Gorra” a la Seu Vella de Lleida de les 10 h a les 14 h. per qui hi vulgui assistir. Es pot 
comprar una gorra com a aportació a l’Associació. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que després de moltes reunions amb la CHE, ara ja hi 
ha un permís indefinit per fer la neteja de les lleres del riu. 
Es va posar un pressupost de 2 milions d’euros per la neteja de la Conca de l’Ebre i la 
tècnica de l’ACA ja ha vingut per fer un informe en diferents sectors durant 5 km per 
poder acollir-se a  aquesta neteja. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que tant la CHE com l’ACA han autoritzat a la neteja dels 
prats de ribera. Quan es vulgui fer, s’ha de dir a l’ajuntament i aquest avisarà als 
guardes per tal que diguin sobre el terreny com s’ha de fer. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el 16 de desembre es va celebrar la 24a assemblea 
de la FMC i es van passar els comptes de l’entitat. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que els Serveis Socials del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà tenen tot de materials per ajudar a la gent gran (telèfons, medalles...) per l’any 
2015 però no tenen pressupost per pagar la persona que els va a visitar. 
L’ajuntament ha considerat que continuï fent la tasca que feia pel consell la mateixa 
persona que ho feia fins ara, que és la Maria Mora, per un import de 3000 € anuals. 
La Sr. Juanmartí comenta que continuarà fet el que feia i a més a més, també atendrà 
a altra gent que ho necessiti del municipi. Per aquest motiu, si algú vol el servei ho ha 
de demanar.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que el 4 de febrer va parlar amb Albert Farré de Turisme 
pel que fa a la 3a porta del Parc Nacional, i li va comentar que hi ha moltes mancances 
de senyalització del Parc Nacional. Ja s’ha aprovat arreglar-ho i també que ja quasi 
està aprovat el tema de la tercera porta per la vall Fosca.  
Les senyalitzacions turístiques es posaran a la rotonda de la Pobla de Segur i a 
Senterada i segurament serà durant el segon semestre. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que després de moltes reunions amb el Departament 
d’Habitatge demanant una rebaixa en els preus del lloguer dels pisos de Protecció 
Oficial de la Plana de Mont-ros, finalment s’ha donat un preu de lloguer amb una 
rebaixa molt important: 
� els pisos de 2 habitacions: 70 € 
� els pisos de 3 habitacions: 80 € 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 15 de gener es va fer la pressa de possessió 
de la secretària-interventora de l’ajuntament de la Torre de Capdella, després que 
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arribes el nomenament per part del Departament de Governació i Administracions 
Públiques. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que de les reunions mantingudes amb el LEADER s’ha 
preparat unes rutes per la vall Fosca, amb el projecte Fem Parc, que és interessant de 
cara al turisme . 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que el 13 de febrer hi haurà una reunió amb el Sr. 
Gonzalo, per explicar el tema de la llum i per contestar tots els dubtes que es tinguin. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte que els dies 6-7-8 de febrer es celebra a Lleida el Saló 
de Turisme de Muntanya, on l’ajuntament hi té un estand. La inauguració és divendres 
a la tarda. A la recepció hi ha entrades per tot aquell qui en vulgui. 
 
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-una 
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, 10 de juny de 2015. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


