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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del 28 de gener de dos 
mil setze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia catorze de desembre 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 extraordinària 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 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
RIEL AFONSO VIDAL 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANUALITAT 2016 
- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL PER L’ANUALITAT 2016  
- MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PEL QUE FA A LA FUNCIÓ 

DEL TRESORER 
- AJUST DEL PRESSUPOST PER BAIXES I ALTES EN PARTIDES  

PRESSUPOSTÀRIES 3/2015 
- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I JU TGE 

DE PAU SUBSTITUT 
- CONVOCATÒRIA DELS PLANS DE TREBALL LOCAL PER L’ANUA LITAT 

2016 
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- CONVOCATÒRIA DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN OPERA RI 
DE MANTENIMENT DELS SERVEIS MUNICIPALS 

- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES  DE 
PLANEJAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 

- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 19 REGULADORA DEL S 
CAMINS RURALS I DELS TANCAMENTS 

- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INICI DEL PROCÉS PARTIC IPATIU PER 
VALORAR EL CANVI DE NOM DEL MUNICIPI DE LA TORRE DE  
CAPDELLA PEL DE LA VALL FOSCA  

- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS 
- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 

 
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 vint-i-nou 
d’octubre de 2015, 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 següents 
 
- Núm. 58/2015 referent a aprovar el pagament de dels ajuts i premis als ramaders de 
la fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí 
- Núm. 59/2015 referent a sol·licitar una subvenció pels treballs de Construcció de la 4a 
fase del vial forestal d’Obeix als Obacs 
- Núm. 60/2015 referent a adjudicar la venda del vehicle marca NISSAN M11.150 
matrícula B-5956-SB a l’empresa Miquel Gasa, SL per import de 4500 € 
- Núm. 61/2015 referent a establir un marc de col·laboració interadministrativa amb el 
Consell comarcal del Pallats Jussà per la contractació d’un peó de neteja i 
desbrossament de camins, sender i barrancs per un termini de 6 mesos per part del 
Consell Comarcal per treballar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
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- Núm. 62/2015 referent a aprovar el pagament de dels ajuts i premis als ramaders de 
la fira Ramadera de la Pobleta de Bellveí del CPC 
- Núm. 63/2015 referent a aprovar i fer efectiu el pagament de les factures relacionades 
en la mateixa 
- Núm. 64/2015 referent a aprovar la memòria “Urbanització integral del carrer de la 
Torre de Capdella, i demanar una ajuda al Departament de Territori i Sostenibilitat per 
actuacions en espais naturals protegits de Catalunya  
- Núm. 65/2015 referent a donar d’alta al padró de residents del municipi a les persones 
relacionades en la resolució 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A L 
PRESSUPOST DE 2016 
 
Atès que l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei Orgànica 2/2012 de 27 
d’abril d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix prèviament a 
l’aprovació del pressupost per al 2016, s’ha d’aprovar el límit de la despesa no 
financera. 
 
L’òrgan competent per a l’aprovació es el Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès els càlculs realitzats en base al pressupost del 2016 i de les dades que sol·licita 
l’Ordre esmentada, i segons el pressupost de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, el 
sostre de despesa és de 2.467.249,20 €. 
 

  
Despesa no 

financera 
Capítol 1  743.479,49 
Capítol 2   939.100,00 
Capítol 3  3.000,00 
Capítol 4 94.500,00 
Capítol 5 20.000,00 
Capítol 6  657.908,30 
Capítol 7 7.000,00 

Despesa no financera  2.464.987,79 
    
  
  
Regla despesa liquidació 2015 2.368.661,94 
Regla despesa pressupost 2016 2.365.434,54 
marge compliment regla de la despesa 3.227,40 
marge compliment estabilitat 2.261,41 
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import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi 
finançament 2.261,41 

  

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 2.467.249,20 
 
 
CONCLUSIÓ 
 
El límit de despesa no financera per l’ajuntament de la Torre de Capdella per al 
pressupost de 2016 es per import de 2.467.249,20 €. 
 
 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANUALITAT 2016  
 
Atès que l’alcalde de l’ajuntament de la Torre de Capdella ha format el pressupost per a 
l’exercici 2016. 
 
Vist que a l’expedient del pressupost hi figuren els informes preceptius següents: 
 
- El relatiu a l’article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu al procediment d’elaboració i 
aprovació. 
- L’informe que avalua el compliment de l’objectiu d’estabilitat que determina l’article 
16.2 del Reglament de la LGEP.  
- Informe que avalua el compliment de l’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 
27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBSL), 
introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personals laboral del sector 
públic local, obliga les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes 
amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, per al qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
Fonaments de dret 
 

1. Tràmits previs a l’aprovació inicial: Article 168.4 i 214 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals; article 18.4 del RD 500/90. 

2. Contingut i aprovació: Art. 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. Article 2 a 23 del RD 500/90. 

3. Regla de la despesa, estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera: Art.11 i 
ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
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sostenibilitat financera, el pressupost general s’haurà de confeccionar d’acord 
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu del 
deute públic. 

4. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBSL), introdueix un nou article 
103.bis, sobre la massa salarial del personals laboral del sector públic local, 
obliga les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del 
personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions 
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat 

 
L’ajuntament en Ple, amb quatre vots a favor i dos abstencions del Sr. Peró i del SR. 
Llorente i del vot en contra del Sr. Afonso, dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer . Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2016 de l’Ajuntament 
de la Torre de Capdella, que resumit per capítols d’ingressos i despeses és el següent: 
 

PRESSUPOST 2016 
Ingressos:   

Pressupost 
Capítols Denominació 

de l’ajuntament 

  A) OPERACIONS CORRENTS          2.393.300,00    

I Impostos directes          1.773.500,00    

II Impostos indirectes               20.500,00    

III Taxes i altres ingressos             232.900,00    

IV Transferències corrents             345.100,00    

V Ingressos patrimonials               21.300,00    

  B) OPERACIONS DE CAPITAL               71.657,79    

VI Alienació d'inversions reals                           -      

VII Transferències de capital               71.657,79    

  C)OPERACIONS NO FINANCERES          2.464.987,79    

VIII Actius financers                           -      

IX Passius financers                           -      

TOTAL INGRESSOS          2.464.987,79    
   

Despeses:   
Pressupost 

Capítols Denominació 
de l’ajuntament 

  A) OPERACIONS CORRENTS          1.800.079,49    

I Despeses de personal             743.479,49    

II Despeses en béns corrents i serveis             939.100,00    

III Despeses financeres                 3.000,00    

IV Transferències corrents               94.500,00    

V Fons de Contingències              20.000,00    

  B) OPERACIONS DE CAPITAL             664.908,30    

VI Inversions reals             657.908,30    

VII Transferències de capital                 7.000,00    

  C)OPERACIONS NO FINANCERES          2.464.987,79    
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VIII Actius financers                           -      

IX Passius financers   

TOTAL DESPESES          2.464.987,79    

 
Segon .- Aprovar les plantilles de personal i la relació de llocs de treball que es detallen 
al pressupost. Aquestes es mantenen, en termes d’homogeneïtat en quan a nombre de 
llocs de treball, invariablement respecte les actuals. 
Tercer .- Aprovar les bases d’execució del pressupost general i la documentació annexa 
al pressupost. 
Quart .- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, abans d’inserir 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per 
poder-hi fer reclamacions. 
Cinquè.-  L’aprovació inicial del pressupost general de 2016 es considerarà definitiva si 
no es produeixen reclamacions en contra d’aquest, durant el termini d’exposició pública, 
i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen 
l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Sisè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  per  a  
dur  a  terme  aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Afonso comenta que el seu grup vota en contra del pressupost  pels següents 
motius: 
Al Ple del cartipàs, està en desacord de com es van presentar els sous dels càrrecs 
electes. 
El pressupost no ha estat participatiu i no es veu reflexat la transparència pel que fa al 
grau de detall del que cobren els regidors. El que ell rep, considera que no ho hauria de 
cobrar, tot i que entén que si hi ha despeses s’han de pagar, però ell tot el que cobra ho 
dóna a la CUP. Ho explica perquè creu que la transparència és primordial. 
- El Sr. Dalmau diu que la transparència amb els números està clar, es poden repassar 
i veure. El que ell doni el seu sou a la CUP li sembla bé, però és el que es va aprovar. 
- El Sr. Peroy contesta dient que es va enviar una carta als regidors el 26.09.2015 per si 
volien aportar alguna cosa al pressupost i no ho han fet. Pel que fa als càrrecs i el seu 
sou, sortirà publicat a la revista. 
- El Sr. Afonso reconeix que si que es va convidar a aportar alguna cosa al pressupost, 
però sense més indicacions ni dades, ell voldria saber quin marge té o quines partides. 
- El Sr. Peroy l’emplaça a puja quan s’està preparant el pressupost. 
- El Sr. Afonso li contesta que ho farà. 
 
 
- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL PER L’ANUALITAT 20 16 

 
Atès que l’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSL), que modifica la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, 
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sobre la massa salarial del personals laboral del sector públic local, obliga les 
Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del 
sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general 
en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
Atès que l’article 19, apartat Dos, del Projecte de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat pel 2016, conté com a novetat la possibilitat de fer un increment de les 
retribucions del personal del sector públic, però que aquest no podrà experimentar un 
increment global superior a l’1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2015, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, respecte a efectius i 
antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, 
cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les 
indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o acomiadament. 

 
Vist que aquesta massa salarial no pot tenir increment pel 2016, en termes 
d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i 
antiguitat. 

 
Atès que encara que no es digui expressament, aquesta aprovació s’ha de considerar 
de competència del Ple atesa la seva directa vinculació al Pressupost anual i a la 
plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest ens comarcal d’acord 
amb els articles 22.2 e) LBRL, 52.2 f) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i 
168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text refós aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març 
(TRLHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a. LBRL, introduïda per 
l’esmentada LRSAL. 

 
Vist que  la massa salarial aprovada haurà de ser objecte de publicitat a la seu 
electrònica i al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme 
l’apartat 3 d’aquest article 103.bis LBRL. 
 
L’Ajuntament en Ple, per quatre vots a favor, dos abstencions dels Sr. Peró i Llorente i 
un vot en contra del Sr. Afonso, dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Informar que la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament per a 
l’exercici 2016 en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2015 per aquest personal, 
tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 463.068,25 €. 
Aquest import no s’ha incrementat respecte del meritat per aquest personal en l’exercici 
2015, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació. 
Segon .- Exposar-ho al públic durant el termini de vint dies hàbils, abans d’inserir 
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per 
poder-hi fer reclamacions. 
Tercer .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  
per  a  dur  a  terme  aquest acord. 
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- MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PEL QUE FA A L A FUNCIÓ DEL 
TRESORER 
 
Vista la Llei 18/2015 de 9 de juliol per la que es modifica la Llei 37/2007 de 16 de 
novembre de reutilització de la informació del sector públic, en la seva disposició 
transitòria setena, preveu que els municipi de menys de 20000 habitants, les funcions 
de tresoreria s’han de desenvolupar per part d’un funcionari de carrera o habilitat de 
caràcter nacional, sense que aquesta funció la pugui fer un regidor o vocal de 
l’administració pública. 
 
Per aquest motiu, el tractament que es donarà a la funció del tresorer en municipis de 
menys de 5000 habitants, on hi ha la figura del secretari interventor i la necessitat de 3 
clauers, és la d’autoritzar per les tasques de tresoreria al secretaria interventor, al qual 
se l’ha habilitat com a tresorer segons la modificació de l’article 92 bis.2 de la LBRL, 
efectuada per RD Llei 10/2015 de 11 de setembre. 
 
Tanmateix s’estableix un caràcter transitori, fins al 31 de desembre de 2016, pel 
procediment a seguir per a quan no sigui possible acudir a algun dels sistemes 
previstos i el lloc de habilitat de caràcter nacional no pugui ser ocupat per un funcionari 
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional mitjançant els sistemes de 
provisió reservats als mateixos, segons el previst en la Disposició Transitòria Sèptima 
de la Ley 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, en la seva redacció donada per la Disposició Final segona de la 
Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la que es modifica la Llei 37/2007, de 16 de noviembre, 
sobre reutilització de la informació del sector públic. 
 
L’ajuntament en Ple, per unanimitat del set assistents, acorda: 
 
Primer .- Aprovar la modificació del cartipàs pel que fa a la funció de Tresorer, passat 
del Sr. Lluís Peroy Benet a la Sra. Eulàlia Balsells Triquell, secretaria – Interventora i 
Tresorera de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, sens perjudici del règim transitori 
l’establert en la DT setena de la llei 27/2013 de 27 de desembre LRSAL, per cobrir la 
plaça per un habilitat amb caràcter nacional fins a 31 de desembre de 2016. 
Segon .- Autoritzar a fer els canvis necessaris en tots aquells organismes que siguin 
d’aplicació les funcions de la tresoreria com les entitats bancàries, aportant la 
documentació pertinent al canvi, o eliminació de la figura del tresorer en nom del Sr. 
Peroy 
Tercer .- Autoritzar en cas de ser necessari, a la signatura de la secretaria-interventora i 
tresorera, un sol cop, com a representant de la firma de dos clauers. 
Quart .- Facultar a l’alcalde a la signatura d’aquells documents necessaris per dur a 
terme aquest acord. 
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- AJUST DEL PRESSUPOST PER BAIXES I ALTES EN PARTID ES 
PRESSUPOSTÀRIES 3/2015 
 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 3/2015, per baixes i altes 
en partides que afecta al Pressupost de la Corporació de 2015, 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. 3 de Modificació de Crèdits al Pressupost 
de la Corporació de 2015, segons que s'ha esmentat, fent aplicació un ajust en les 
aplicacions pressupostàries, tal com consta a l'expedient i d'acord amb el següent 
detall: 
 
Partida  Consignació Crèdits 

extraordinaris   
Pressup. 

Descripció 

que tenien o suplements 

TOTAL 

 
  

         
16922111 subministraments brigada 92.883,00 5.035,28 97.918,28  
92021300 reparació maquinària , insltal·lacions 

i estris 1.000,00 3.542,65 4.542,65  
92022799 treball altres empreses - gestories 

assessories 45.000,00 4.480,00 49.480,00  
16161935 Canvi canonades d'aigua a Espui 

24.050,88 919,89 24.970,77  
92022602 despeses diverses en turisme 

33.000,00 12.000,00 45.000,00  
92022501 Tributs, taxes i cànons 6.643,96 114,00 6.757,96  
92013000 retribucions personal laboral fix 361.400,00 31.013,63 392.413,63  
92022199 Subministraments ajuntament 3.000,00 879,47 3.879,47  
           
           
  TOTAL 566.977,84 57.984,92 624.962,76  
      
      
INGRES/ BAIXES EN PARTIDES     
      

Concepte Descripció consignació 
o. 
reconegudes baixa/ingres total 

      
43022100 Preu concertat telefèric     37.000,00            33.457,35   -    3.542,65                   
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-      

43022105 Subministrament Sallente      5.000,00              2.180,00   -    2.820,00    
               
-      

46246500 
Transferències corrents a 
comarques      5.000,00              4.120,53   -       879,47    

               
-      

42046600 ACM amb Centrals Hidroelèctriques      8.500,00              8.386,00   -       114,00    
               
-      

16948000 Atencions benèfiques i assistencials      5.000,00              3.550,00   -    1.450,00    
               
-      

92061900 Nova pavim. i serveis als c. de Paüls   112.178,34            67.479,54   -  44.698,80    
               
-      

45076500 
C. comarcal obres i inversions al 
Municipi      7.000,00              2.520,00   -    4.480,00    

               
-      

      
      

  
TOTAL BAIXES EN 
PARTIDES -  57.984,92     

 
 
Segon .- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i 
presentació de reclamacions pels interessats. 
Tercer .- Així mateix, i als efectes que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de Març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
present expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini de quinze 
dies no es presenta cap tipus de reclamació. I es publicarà el mateix, definitivament 
aprovat, al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la província a nivell de resum per 
capítols. 
Quart .- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
 
- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR I JUTGE DE 
PAU SUBSTITUT 
 
Atès l'escrit tramés pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 15 de setembre 
de 2015, en el qual se'ns comunica que donat que en els propers dies finalitza el 
mandat  dels actuals Jutge de Pau Titular i Substitut, cal iniciar els  tràmits per a la 
proposta de nomenament d'aquest càrrecs. 
 
Atès que s'ha publicat edicte fent públic les vacants dels càrrecs de Jutge de Pau 
Titular i Substitut d'aquest municipi, en el tauler d'anuncis d'aquesta Corporació, en el 
Jutjat de 1ª Instància de Tremp i en el B.O.P. núm. 205 de 26.10.2015 durant el termini 
de vint dies. 
 
Atès que s'han presentat en la Secretaria d'aquest Ajuntament les següents sol·licituds: 
-  Sr. Jose Jordana Margalida, amb DNI núm. 40.868.998-E, veí del nucli d’Aguiró; 
sol·licitud R/ entrada núm. 1129 de 12.11.2015, com a Jutge Titular. 
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-  Sr. Josep Mª Llebot Farré, amb DNI núm. 78.053.196, veí del nucli d'Espui; sol·licitud 
R/ entrada núm. 1124 de 11.11.2015, com a Jutge Substitut. 
 
Atès el que disposen els articles  4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995 del Jutges de Pau. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la corporació, i 
per tant amb la majoria qualificada que exigeix l'article 6 del Reglament  3/1995 del 
Jutges de Pau, acorda: 
 
PRIMER.-  Elegir per al càrrec de Jutge de Pau  Titular el Sr. Jose Jordana Margalida, 
amb DNI núm. 40.868.998-E, veí del nucli d’Aguiró. 
SEGON.- Elegir per al càrrec de Jutge de Pau Substitut el Sr. Josep Mª Llebot Farré, 
amb DNI núm. 78.053.196, veí del nucli d'Espui. 
TERCER.-  Trametre aquest acord al Sr. Jutge de Primera Instància i Instrucció de 
Tremp i al Excm. Sr. President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als 
efectes adients. 
QUART.- Facultar l'Alcaldia per a la signatura de tota la documentació que sigui 
necessària per a dur a terme aquest acord.  
 
 
- CONVOCATÒRIA DELS PLANS DE TREBALL LOCAL PER L’AN UALITAT 2016  

 
Atès que aquest Ajuntament coneixedor de la situació econòmica en que es troba la 
societat, degut a un estat de crisi en tots els sectors i àmbits socials, agreujada per un 
augment de l’atur de llarga durada, i amb esgotament de les prestacions per 
desocupació, i que aquests fets impliquen un risc d’exclusió per als treballadors/res en 
aquesta situació. 
 
Vist que l’Ajuntament considera que una de les formes per evitar que els 
treballadors/res i les seves famílies es trobin en aquesta situació d’exclusió social o de 
manca de possibilitat per exercir una feina remunerada, és creant llocs de treball, amb 
caràcter temporal. 
 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per l’anualitat 2016, es preveu, en el capítol 
I,de la orgànica 3, una aplicació pressupostària destinada a el foment de l’ocupació 
local, a fi i efecte de procedir a la contractació de personal, creant així un “Pla de 
Treball Local”, i supeditat a la correcta aprovació del mateix. 
 
Atès que el Real decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre de Medidas Urgentes en 
materia Presupostaria, Tributaria y financiera para la corrección del déficit público en el 
seu article 3 menciona  que no es podrà procedir a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatuari temporal o de funcionaris interins 
llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgent i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritari o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
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Vist l’informe de secretaria de 3 de desembre de 2015, en que s’informa la declaració 
de declarar com a urgent i inajornable 

- la neteja del riu o dels camins o senders, afectarien directament als serveis 
púbics essencials de la població del municipi, per manca de seguretat, o 
prevenció. 

- les necessitats objectives d’oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel 
tema del turisme, i la millora i ampliació de l’arxiu de l’ajuntament com a part de 
les exigències que ha de complir l’ajuntament per donar un correcte servei als 
seus usuaris 

i la declaració de prioritari: 
- la neteja del riu o dels camins o senders,  
- oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel tema del turisme, millorar i 

ampliar l’arxiu de l’ajuntament 
 
Vist que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té redactades les Bases i aprovades en 
ple de 8 de març de 2012, que han de regir les bases de la contractació local de 
personal, depenent de l’Ajuntament, per donar llocs de treball, a persones aturades del 
municipi de la Torre de Capdella, i/o que hagin esgotat tot tipus de prestació per 
desocupació. 
 
Atès el que disposa el Títol XX del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 15 de juny. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb set vots a favor, dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Declarar com a urgent i inajornable: 

- la neteja del riu o dels camins o senders, afectarien directament als serveis 
púbics essencials de la població del municipi, per manca de seguretat, o 
prevenció. 

- les necessitats objectives d’oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel 
tema del turisme, i la millora i ampliació de l’arxiu de l’ajuntament com a part de 
les exigències que ha de complir l’ajuntament per donar un correcte servei als 
seus usuaris 

 
Segon .- Declarar com a prioritari: 

- la neteja del riu o dels camins o senders,  
- oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel tema del turisme,  
- millorar i ampliar l’arxiu de l’ajuntament  
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Tercer .- Autoritzar a la contractació de personal laboral amb durada determinada, per 
executar les tasques considerades urgent i inajornables i per prioritats que afectin als 
serveis públics essencials, per al mes de gener de 2016.  
 
Quart .- Redactar la Convocatòria per les places que s’ofereixen per l’anualitat 2016, i 
fer-ne la difusió oportuna en base a l’establert en les bases aprovades, en un primer 
bloc de 1 treballador: 1 peó per la brigada municipal per començar el mes de gener de 
2016 
 
Cinquè- Facultar a l’Alcaldia per què signi tota la documentació que sigui necessària 
per dur a terme aquest acord. 
 
 
- CONVOCATÒRIA DE LA CONTRACTACIÓ TEMPORAL D’UN OPE RARI DE 
MANTENIMENT DELS SERVEIS MUNICIPALS  
 
Atès que el dia 8 d’octubre va quedar vacant la plaça de peó especialitzat en electricitat 
adscrita al servei de la brigada per tal d’assegurar el correcte funcionament del servei 
de la brigada es fa necessari cobrir la plaça de peó de la brigada especialitzat en 
electricitat. 
 
Per providència de l’Alcaldia de data 19 de novembre de 2015, es va disposar que 
s'emetés informe en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable, amb 
proposta d’acord, per poder dur a terme la declaració de la plaça de peó de la brigada 
municipal com a prioritària o que afecta al funcionament d’un servei públic essencial.  
 
Atès que en data 20 de novembre de 2015 la secretària interventora municipal ha emès 
informe jurídic en relació amb el procediment a seguir i la legislació aplicable, amb 
proposta d’acord, per poder dur a terme la declaració de la plaça de brigada municipal 
especialitat en electricitat, com a prioritària o que afecta al funcionament d’un servei 
públic essencial.  
 
Vist que l’1 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, publicada en el BOE de 30 de 
desembre de 2014 (en endavant LPGE 2015), la qual estableix una sèrie de mesures 
que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament de funcionaris 
en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració local. 
 
Atès l’art. 21.Dos LPGE 2015, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2015 
no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir 
necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials. 
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En conseqüència, l’Ajuntament de la Torre de Capdella només procedirà a la 
contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es 
donin les següents condicions, degudament motivades: 
 
- L’existència d’una necessitat urgent i inajornable. 
 
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al 
funcionament dels serveis públics essencials. 
 
L'Ajuntament en Ple, per set vots a favor dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir la plaça 
de peó de la brigada mitjançant la contractació de personal laboral temporal interí, ja 
que aquesta plaça es considera prioritària i que afecta al funcionament d’un servei 
públic essencial, d’acord amb la següent justificació: 

- L’existència d’una necessitat urgent i inajornable. 
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al 
funcionament dels serveis públics essencials 

  
Segon .- Convocar la plaça de peó de la brigada especialitat electricitat amb un 
contracte laboral temporal interí, dotada amb una remuneració mensual bruta de 
1093,00 €, com operari de manteniment de segona amb una jornada laboral, de 40 
hores setmanals, i horari de treball serà la prevista per la brigada de l’ajuntament. 
Tercer .- Publicar l’anunci a l’estaló de l’ajuntament, i donar un termini de 10 dies 
naturals per presentar la documentació dels interessats en aquest lloc de treball. 
Quart .- Contractar la persona que surti elegida de la mesa de contractació, al mes de 
gener de 2015 i incloure-la en la plantilla de personal en el lloc vacant existent per una 
baixa laboral per incapacitat absoluta. 
Cinquè .- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
 
- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRI ES DE 
PLANEJAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA  
 
Vistos els expedients que es van tramitar 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 Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran, ha aprovat 
definitivament totes del modificació puntual de les Normes Subsidiàries i ja s’ha procedit 
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a la publicació al DOGC i la seva incorporació al RPUC, i en les seves resolucions 
d’aprovació s’esmentava la necessitat de redactar un Text Refós on es continguessin 
totes les modificacions aprovades en un sol text. 
 
Atès que en data 3 de desembre de 2015 s’ha redactat el Text Refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de la Torre de Capdella, per part dels tècnics redactors, 
l’empresa TallerAT. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de la 
Torre de Capdella. 
SEGON.- Trametre una còpia del Tex Refós de les Normes Subsidiàries de 
Planejament de la Torre de Capdella a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt 
Pirineu i Aran per tal que n’efectuïn la tramitació pertinent, en format paper i en format 
digital. 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚMERO 19 REGULADORA D ELS CAMINS 
RURALS I DELS TANCAMENTS  
 
Atès que l’ajuntament de la Torre de Capdella te aprovada l’Ordenança núm. 19 
reguladora dels camins rurals i dels tancament del municipi de la Torre de Capdella, on 
es preveu la regulació de l’ús i la defensa dels camins i les vies rurals dels quals n’és 
titular l’ajuntament de la Torre de Capdella, mitjançant la publicació al BOP Lleida núm. 
156 de data 28.08.2013, del text íntegre de l’Ordenança. 
 
Atès que no quedava ben definit els camins pels quals era permès el pas de les 
bicicletes en la xarxa terciària, es preveu amb l’ampliació de l’article 14, regular aquest 
fet, quedant redactat de la següent manera: 
 
“Article 14 

Es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats camps a través o fora dels camins delimitats a 
aquest efecte i pels tallafocs, les vies forestals d’extracció de fusta i els camins ramaders, i pel 
llit sec i per la làmina d’aigua dels rius, els torrents i tota mena de corrents d’aigua, exceptuant 
aquells vehicles relacionats directament amb el desembosc de la fusta i l'explotació agrícola i 
ramadera. 

La circulació de vehicles de motor pels camins rurals tradicionals que integren la xarxa terciària 
és prohibida i té la consideració de circulació camps a través. 

Es prohibeix la circulació de bicicletes camps a través. L’Ajuntament pot prohibir la circulació de 
bicicletes pels senders i camins de bast o ferradura, o xarxa terciària, si aquest comporta un 
perill per a la seguretat dels vianants o un deteriorament excessiu dels camins, a causa de 
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l’erosió o d’altres factors, o també si comporta la destrucció o la degradació d’elements 
patrimonials associats, com ara els empedrats. 

L’ús de bicicletes és permès pels camins de la xarxa terciària que a continuació es detallen.  

Via verda del Carrilet (d’Estany Gento a la Cambra d’Aigües), itinerari 45 al plànol de 
senderisme del Municipi de la Torre de Capdella.  

Capdella – Cambra d’aigües per l’itinerari de Camins Vius (Estació de mig) 

Capdella – Sallente, itinerari 46 al plànol de senderisme del Municipi de la Torre de Capdella 

La Torre de Capdella - Mont-ros, itinerari 42 al plànol de senderisme del Municipi de la Torre de 
Capdella 

Mont-ros - Pobellà – Paüls – la Plana de Mont-ros, itinerari 41 al plànol de senderisme del 
Municipi de la Torre de Capdella 

Aguiró – Coll d’Oli, itinerari 40 al plànol de senderisme del Municipi de la Torre de Capdella 

La Plana de Mont-ros – Castell-estaó – Antist, itinerari 36 al plànol de senderisme del Municipi 
de la Torre de Capdella 

Estavill – Antist, itinerari 37 al plànol de senderisme del Municipi de la Torre de Capdella 

Antist- Font del Moro amb sortida a la L-503, itinerari 57 al plànol de senderisme del Municipi de 
la Torre de Capdella 

Aquests camins inclouran la senyalització per a senderistes i per a ciclistes. En el cas que un 
camí no estigui senyalitzat per al seu ús amb bicicleta, s’entén que l’accés a ciclistes hi és 
totalment prohibit.  

A més a més, en aquest tipus de camins se senyalitzarà la possibilitat de trobar animals 
domèstics i/o salvatges. 

L’Ajuntament de la Torre de Capdella es reserva el dret de que per acord de Ple de 
l’Ajuntament es pugui reconvertir un ramal de fusta en un camí per activitats esportives i 
l’arranjament de camins de la xarxa terciària per al seu pas de vehicles tipus quad, quan 
aquests donin accés a bordes i/o refugis i únicament per a ús dels seus propietaris i/o gestors, 
respectivament.” 
 
Atès que és necessari tenir una autorització per realitzar activitats en els camins per 
part d’una empresa d’activitats turístiques, s’amplia la redacció de l’article 11, segons la 
transcripció literal següent: 

“Article 11 

a) L’ús comú general o ordinari dels camins i vies rurals inclou la circulació de persones, 
cavalleries, ramats, ciclistes, carros, vehicles de turisme, i la de qualsevol vehicle de transport 
destinat a l'aprofitament normal de les finques rústiques que tenen l’accés pels camins i vies 
rurals.  

b) Tots els altres usos s'entendran especials, i concretament la circulació de vehicles tipus 
quads, buggies i motocicletes tot-terreny (excepte els usuaris que no estan sotmesos a la 
prohibició de l'article 13); vehicles de transport de materials qualificats com a perillosos, 
molestos o insalubres; maquinària de construcció, maquinària destinada a prospeccions i 
instal·lacions mineres; circulació motoritzada en grup de caràcter organitzat; curses i proves 
esportives; i ús o explotació turística d’empeses d’activitats. Tots aquests usos hauran de 
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sol·licitar prèviament un permís municipal, segons el procediment regulat en l’article 25 
d’aquesta ordenança.  

c) La xarxa viària terciària està destinada específicament al trànsit no motoritzat com la 
passejada, el senderisme i el turisme eqüestre. 

d) El trànsit ramader té prioritat sobre les altres formes de trànsit no motoritzat.” 
 
Atès el previst en la LBRL referent a la aprovació i modificació de les ordenances 
municipals, és necessaria l’aprovació per part del ple municipal 
 
L’ajuntament en ple, amb set vots a favor del set membres que composen la 
corporació: 
 
Primer . Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança núm. 19 reguladora dels 
camins rurals i dels tancament del municipi de la Torre de Capdella, modificant els 
articles 11 i 14, quedant amb la següent redacció: 

“Article 11 

a) L’ús comú general o ordinari dels camins i vies rurals inclou la circulació de persones, 
cavalleries, ramats, ciclistes, carros, vehicles de turisme, i la de qualsevol vehicle de 
transport destinat a l'aprofitament normal de les finques rústiques que tenen l’accés pels 
camins i vies rurals.  

b) Tots els altres usos s'entendran especials, i concretament la circulació de vehicles 
tipus quads, buggies i motocicletes tot-terreny (excepte els usuaris que no estan 
sotmesos a la prohibició de l'article 13); vehicles de transport de materials qualificats 
com a perillosos, molestos o insalubres; maquinària de construcció, maquinària 
destinada a prospeccions i instal·lacions mineres; circulació motoritzada en grup de 
caràcter organitzat; curses i proves esportives; i ús o explotació turística d’empeses 
d’activitats. Tots aquests usos hauran de sol·licitar prèviament un permís municipal, 
segons el procediment regulat en l’article 25 d’aquesta ordenança.  

c) La xarxa viària terciària està destinada específicament al trànsit no motoritzat com la 
passejada, el senderisme i el turisme eqüestre. 

d) El trànsit ramader té prioritat sobre les altres formes de trànsit no motoritzat.” 
 
I el següent: 

 
“Article 14 

Es prohibeix la circulació de vehicles motoritzats camps a través o fora dels camins 
delimitats a aquest efecte i pels tallafocs, les vies forestals d’extracció de fusta i els 
camins ramaders, i pel llit sec i per la làmina d’aigua dels rius, els torrents i tota mena de 
corrents d’aigua, exceptuant aquells vehicles relacionats directament amb el desembosc 
de la fusta i l'explotació agrícola i ramadera. 

La circulació de vehicles de motor pels camins rurals tradicionals que integren la xarxa 
terciària és prohibida i té la consideració de circulació camps a través. 

Es prohibeix la circulació de bicicletes camps a través. L’Ajuntament pot prohibir la 
circulació de bicicletes pels senders i camins de bast o ferradura, o xarxa terciària, si 
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aquest comporta un perill per a la seguretat dels vianants o un deteriorament excessiu 
dels camins, a causa de l’erosió o d’altres factors, o també si comporta la destrucció o la 
degradació d’elements patrimonials associats, com ara els empedrats. 

L’ús de bicicletes és permès pels camins de la xarxa terciària que a continuació es 
detallen.  

Via verda del Carrilet (d’Estany Gento a la Cambra d’Aigües), itinerari 45 al plànol de 
senderisme del Municipi de la Torre de Capdella.  

Capdella – Cambra d’aigües per l’itinerari de Camins Vius (Estació de mig) 

Capdella – Sallente, itinerari 46 al plànol de senderisme del Municipi de la Torre de 
Capdella 

La Torre de Capdella - Mont-ros, itinerari 42 al plànol de senderisme del Municipi de la 
Torre de Capdella 

Mont-ros - Pobellà – Paüls – la Plana de Mont-ros, itinerari 41 al plànol de senderisme 
del Municipi de la Torre de Capdella 

Aguiró – Coll d’Oli, itinerari 40 al plànol de senderisme del Municipi de la Torre de 
Capdella 

La Plana de Mont-ros – Castell-estaó – Antist, itinerari 36 al plànol de senderisme del 
Municipi de la Torre de Capdella 

Estavill – Antist, itinerari 37 al plànol de senderisme del Municipi de la Torre de Capdella 

Antist- Font del Moro amb sortida a la L-503, itinerari 57 al plànol de senderisme del 
Municipi de la Torre de Capdella 

Aquests camins inclouran la senyalització per a senderistes i per a ciclistes. En el cas 
que un camí no estigui senyalitzat per al seu ús amb bicicleta, s’entén que l’accés a 
ciclistes hi és totalment prohibit.  

A més a més, en aquest tipus de camins se senyalitzarà la possibilitat de trobar animals 
domèstics i/o salvatges. 

L’Ajuntament de la Torre de Capdella es reserva el dret de que per acord de Ple de 
l’Ajuntament es pugui reconvertir un ramal de fusta en un camí per activitats esportives i 
l’arranjament de camins de la xarxa terciària per al seu pas de vehicles tipus quad, quan 
aquests donin accés a bordes i/o refugis i únicament per a ús dels seus propietaris i/o 
gestors, respectivament.” 

 
Segon.- EXPOSAR al públic la modificació de l’ordenança aprovada mitjançant la 
publicació d’edictes al taulell d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, durant el 
termini de trenta dies hàbils, a efectes de reclamacions. 
Tercer.-  DETERMINAR que si no es presenta cap reclamació durant el termini 
d’exposició pública els acord provisionals esdevindran definitius de forma automàtica. 
Quart.- FACULTAR el Sr. Alcalde, per tal que 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. 
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- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INICI DEL PROCÉS PART ICIPATIU PER 
VALORAR EL CANVI DE NOM DEL MUNICIPI DE LA TORRE DE  CAPDELLA 
PEL DE LA VALL FOSCA  
 
Atès que el Grup Municipal de la CUP Vall Fosca, va presentar amb R/entada 1200 de 
07.12.2015 una proposta d’inclusió a l’ordre del dia del ple del punt “Procés participatiu 
per valorar el canvi de nom de municipi pel de la Vall Fosca”, amb el següent contingut: 
 
“Volem que aquesta proposta sigui debatuda i aprovada pel Ple de l’Ajuntament per les 
següents raons: 

- Perquè la millor manera de decidir el nom del nostre municipi és consultant als 
veïns i veïnes. La seva veu ha de ser la nostra veu. 

- L’ajuntament promociona turísticament el nostre municipi utilitzant la marca 
VALL FOSCA: Cartells, adhesius, pàgina web, etc. 

- Fa uns mesos, l’ajuntament ha registrat les marques comercials de VALL 
FOSCA I LA VALL FOSCA. 

- El nom de VALL FOSCA ha transcendit els límits geogràfics i actualment 
s’associa a tot el municipi. 

- Perquè el terme VALL FOSCA és més integrador, ja que no fa referència a un 
sol poble del 19 que hi ha al municipi. 

- Perque la millor promoció del nostre municipi i de la Vall Fosca geogràfica és que 
aquest es digui VALL FOSCA. 

 
Per tot això, us demanem que tingueu en compte aquests arguments perquè des del 
Ple d’aquest ajuntament sorgeixi el compromís ferm per tirar endavant el procés de 
participació ciutadana esmentat.” 
 
Arribat aquest punt, els regidors comencen una deliberació: 
- El Sr. Dalmau creu que hi ha moltes coses que s’hauran de canviar, però aquest canvi 
no creu que sigui oportú ara. El nom del municipi és històric, i és el nom de l’ajuntament 
des de 1970 que es quan es van fusionar els municipis. Si que pensa que està bé com 
a marca turística però no del municipi. 
- El Sr. Afonso creu que tots aquests canvis ja s’hauran de fer per canvia la lletra “b” per 
la “p” i potser si que és molta feina, però fer-ho en dos cops. Creu que és una tasca 
integradora pel municipi i ells ja ho portaven al seu programa. 
Voldria que s’anés començant a iniciar els processos participatius a la ciutadania. 
També perquè els mitjans en puguin parlar,  a més de donar una imatge  del municipi. 
La gent ens coneix més per vall Fosca que per Torre de Capdella, ja s’ha fet amb altres 
municipis. Ho voldria decidir entre tots si convé o no convé. 
- El Sr. Dalmau diu que ja hi ha una marca que es diu Vall Fosca 
- El Sr. Peró comenta que davant un punt com aquest sempre hi ha arguments a favor i 
en contra. Creu que no és el moment, ell és de Pobellà i quan surt diu que és de la vall 
Fosca, no de la Torre, com a marca és molt important, ara canviar el nom no ho veu bé, 
creu que la marca està fent la seva funció com a marca turística o del territori. 
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Li agrada molt l’actitud participativa, però no creu que sigui el moment. 
- El Sr. Afonso diu que ara s’ha canviat la grafia de la B a la P i no creu que això afecti a 
cap contracte. 
- El Sr. Peroy explica que al 1970, el municipi escrivia Capdella amb P, i va ser al 1984 
quan es va canviar a B. Ara s’ha de fer un procediment per canviar de nou aquesta 
lletra del nom del muncipi. 
A ell també li agraden els processos participatius, però es podria fer processos 
participatius per tot, i guanyaran sempre els que siguin més nombrosos i no els poblets 
petits. 
Al seu moment ja es va aprovar al seu dia el de Torre de Capdella, està d’acord amb el 
Sr. Peró però no en que no sigui el moment, sinó en que no s’hauria de fer. 
- El Sr. Afonso comenta que s’hauria de regular des de l’ajuntament pe fer els 
processos participatius. Entén que hi hagin arguments en contra però ell en té a favor. 
- El Sr. Llorente comenta que ell votarà a favor pel tema del procés participatiu, però 
igualment abans hauria de conèixer més informació i opinions. Li agradaria que tothom 
decidís el que li afecta 
 
Vista la deliberació que s’ha produït al ple, on cada regidor ha plantejat la seva postura 
referent a aquest l’aprovació o no d’aquest acord. 
 
L’ajuntament en ple, amb dos vots a favor, i cinc vots en contra, dels Srs. Dalmau, 
Juanmartí, Peroy, Boneta i Peró, dels set membres que composen la corporació, 
ACORDA: 
 
Primer .- No aprovar l’inici del procés participatiu per valorar el canvi de nom del 
municipi de la Torre de Capdella pel de la VALL FOSCA. 
Segon .- Notificar aquest acord als interessats en aquest acord. 
Tercer .- Facultar a 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 1ª de l’obra “ACCÉS RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ”, 
amb un import de 36.108,70 €, signada pel tècnic director de l’obra, l’enginyer de Ponts 
i Camins, Sr. Jairo Badia Norai, amb data 30 de novembre de 2015, a l‘empresa FCO 
VELA, SL.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació i el seu pagament 
 
B) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra “ACCÉS RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ”, 
amb un import de 36.108,28 €, signada pel tècnic director de l’obra, l’enginyer de Ponts 
i Camins, Sr. Jairo Badia Norai, amb data 14 de desembre de 2015, a l‘empresa FCO 
VELA, SL.  
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació i el seu pagament 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  WLADIMIRO PEREZ RAMOS  

Objecte: “Creació d’un petit cobert per una barbacoa i empedrar un terra a l’era a 
Casa Wladimiro del nucli de Paüls de Flamisell” Expedient 2015/042/P 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set 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. 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JOSEFA PETIT RICART 

Objecte: “Ampliació de la teulada i del balcó de Casa Seriola, al nucli d’Espui”. 
Expedient 2014/006/E 

 Import fiança: 150,00 €    
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set 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: MONTSERRAT ROLLAN SOLDEVILA 

Objecte: “Reparació d’un teulat d’un antic grnaer a Casa Farrero d’Antist”. 
Expedient 2014/034/AN 

 Import fiança: 150,00 €    
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set 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. 
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D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: Mª JESUS VILLAVERDE REY 

Objecte: “Projecte de reforma i ampliació de la sabateria Villaverde de Casa 
Teixidó a la Torre de Capdella”. Expedient 2015/009/LT 
Import fiança: 150,00 €    

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set 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) XAVIER GIL GIL . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Gil Gil, amb DNI 
78.084.702-R, alcalde pedani del nucli de Capdella, en escrit de 30 de novembre de 
2015, amb R/entrada núm. 11731 de data 30.11.15 en la que es demana l’ajut de 
150,00 € corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor 
i activitats recreatives, pel dinar que es va realitzar el passat mes d’agost al nucli de 
Capdella. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar el mes d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Capdella, al Sr. Xavier Gil 
Gil, com alcalde pedani del nucli de Capdella. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
B) MARIA MORA CAMP.  Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Mora Camp, 
amb DNI 78.062.959-Q, alcaldessa pedania del nucli d’Aguiró, en escrit de 27 de 
novembre de 2015, amb R/entrada núm. 1172 de data 27.11.15 en la que es demana 
l’ajut de 150,00 € corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de 
germanor i activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat mes d’agost al 
nucli d’Aguiró. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar el mes d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Capdella, a la Sra. Maria 
Mora Camp, com alcaldessa pedania del nucli d’Aguiró. 
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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) MONTSE BORDES. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Montse Bordes, , en 
escrit de 9 d’octubre de 2015, via mail, en la que sol·licita que se li anul·li el cànon de 
l’Aigua de Casa Nasi d’Espui, per tractar-se d’un habitatge no habitable. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Accepta dona de baixa la toma d’aigua de la casa Nasi, al nucli de d’Espui, 
avisant per tal que es talli l’aigua de l’immoble. 
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 PUIGORIOL.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Puigoriol, en 
nom de la empresa INVERTIA 1900 SL, amb NIF B65456006, en escrit de 25 de 
setembre de 2015, amb R/entrada núm. 971 de data 28.09.2015 en què sol·licita que 
se li anul·li la presa d’aigua de Casa Majue del nucli d’Espui, i que no es cobri els rebuts 
referents a aquesta toma. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Accepta dona de baixa la presa d’aigua de la casa Casa Majue, al nucli 
d’Espui, avisant perquè es talli el subministrament de l’aigua de l’immoble, així com 
donar de baixa els impostos que a aquesta estiguin vinculats. 
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) SUSANA CASTELLS JORDANA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Susanna Castells i Jordana, en què demana llicència municipal d’obres per la 
consolidació de parets, pilars interiors i coberta de l’Era de Badia al camí del Calvari s/n 
de la Pobleta de Bellveí amb Referència cadastral 2102701CG3920S0001BM, segons 
sol·licitud de data desembre de 2015, R/entrada núm.- 1218 del dia 14.12.2015 i 
memòria de consolidació de parets, pilars interiors i coberta, redactat per Susanna 
Castells Jordana. Expedient núm.- 2015/050/LP. 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 14 de desembre de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“6.- Documentació a aportar abans de començar les ob res: 

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

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

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

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

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

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

 

PEM: 50.000,00 € 
AVAL DE RUNES : 150,00 €” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra 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 1.000,00 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
B) JOAN SORANDO . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joan Soando, amb 
Document d’identitat núm. 36902867B, en què demana de la llicència municipal d’obres 
menors pel sanejament de façana i consolidació de paret al teulat de l’era a Casa 
Franch de Bernaui, amb referència cadastral 2735701CG3923N0001MB, segons 
sol·licitud de data 03.12.2015, R/entrada núm.- 1206del dia 10.12.2015. Expedient 
núm.- 2015/049/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 
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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 14 de desembre de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“6.- Documentació a aportar abans de començar les o bres: 

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

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

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

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

                              
7-Conclusió: 
 

El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de 
llicència urbanística d’obres per l’arrebossat de façana i consolidació de paret amb 
andamis inferior a 6,00m. 
 
PEM:  6.473,50 € 
AVAL DE RUNES: 150,00 €” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set 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) XAVIER LLIMIÑANA PALLARES . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Xavier 
Llimiñana Pallares, amb Document d’identitat núm. 40860311Y, en què demana de la 
llicència municipal d’obres menors per la reconstrucció de la teulada a Casa Janseurí, 
al carrer major d’Espui, amb referència cadastral 4624302CH3042N0001PR, segons 
sol·licitud de data 02.11.2015, R/entrada núm.- 1094 del dia 02.11.2015. Expedient 
núm.- 2015/043/E. 
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Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 9 de desembre de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Es tracta de reparar part de la teulada de casa Janseuri, amb muntatge de bastida inferior 
a 6,00 m. 
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 :                                     6.175,00 € 
AVAL DE RUNES :                   150,00 € 
 
Conclusió: 

 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la reparació de part de la teulada 
Casa Janseuri.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set 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) JOSEP MARIA LLEBOT FARRÉ . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Maria Llebot Farré, amb Document d’identitat núm. 78053196M, en què demana de la 
llicència municipal d’obres menors per obrir una rasa i canviar la canonada de desguàs 
a l’Hotel Montseny al nucli d’Espui, amb referència cadastral 4733801CH343S, segons 
sol·licitud de data 02.11.2015, R/entrada núm.- 1097 del dia 02.11.2015. Expedient 
núm.- 2015/044/E. 
 
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. 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 9 de desembre de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Es tracta de reparar part de substituir el tub de sanejament  fins al general, obrir la rasa 
corresponent, canviar el tub i reposar el paviment. 
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 :                                        500,00 € 
AVAL DE RUNES :                   150,00 € 
 
Conclusió : 
 

Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la substitució de canonada 
d’instal·lació a l’Hotel Montseny.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set 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. 
 
E) JORDI SAURA NUS . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Saura Nus, 
amb Document d’identitat núm. 78090508B, en què demana de la llicència municipal 
d’obres menors per refer el mur de contenció del prat de Sant Cristau, al nucli d’Obeix, 
amb referència cadastral 25284A006001890000FS, segons sol·licitud de data 
12.11.2015, R/entrada núm.- 1128 del dia 12.11.2015. Expedient núm.- 2015/045/O. 
 
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 9 de desembre de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Es tracta de refer un mur de contenció al prat de Sant Cristau.  
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 
Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
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PEM :                                        700,00 € 
AVAL DE RUNES :                   150,00 € 
 
Conclusió : 
 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per refer un mur de contenció al prat de 
Sant Cristau.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set 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. 
 
E) ENDESA GENERACIÓN, S.A. . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Luís 
León Angós, amb DNI núm. 16581349M, com a representant de l’empresa ENDESA 
GENERACIÓN SA, amb NIG A82434697 en què demana de la llicència municipal 
d’obres menors per adaptar la teulada del recinte del col·lector del a CH per 
modificacions de la maniobra de les vàlvules del mateix col·lector i que estan situats al 
TM de la Torre de Capdella, segons sol·licitud de data 19.11.2015, R/entrada núm.- 
1168 del dia 27.11.2015. Expedient núm.- 2015/047/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 14 de desembre de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“S’informa FAVORABLEMENT  la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per l’adaptació 
del teulat del recinte col·lector de la CH: 

 
- PEM:               3725,00 € 
- Aval de runes: 150,00 € .” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
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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. 
 
F) JOSEP PLASENCIA I LONCÀ . Vist l’escrit tramés pel Sr. Josep Plasencia Loncà, en 
què demana una pròrroga per acabar les obres la construcció d’un magatzem d’estella 
forestal al polígon 11, parcel·la 179 del nucli d’Envall, per a la qual es concedí llicència 
d’obres en el Ple municipal del dia 28 de juliol de 2011, segons sol·licitud de 14 
d’octubre de 2015 amb  R/entrada núm.- 1022 del dia 15.10.2015. Expedient núm.- 
2010/101/EN. 
 
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, per acabar les obres.  
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 14 de desembre de 2015 informen 
favorablement la concessió de la pròrroga, on es prorroga 18 mesos fins el 8 de febrer 
de 2016. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-   Concedir una pròrroga per acabar les obres la construcció d’un magatzem 
d’estella forestal al polígon 11, parcel·la 179 del nucli d’Envall, per a la qual es concedí 
llicència d’obres en el Ple municipal del dia 28 de juliol de 2011, per un termini 18 
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 
 
G) 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-Punt d’informació turística ubicat a Capdella, no classificada, 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 04.12.2015, amb R/entrada núm.- 1195 del dia 04.12.2015. Expedient núm.- 
2011/032/C 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 04.12.2015 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“En tractar-se d’una activitat de titularitat municipal es troba exempta de la obtenció de la 
llicència d’activitats d’acord amb la legislació que li és d’aplicació; Llei 11/2009, de 6 de Juliol, 
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitat recreatives i Llei 20/2009, de 4 
de Desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Tot i això disposa de l’informe 
FAVORABLE  per al seu exercici. 
 
Amb el present  document s’informa FAVORABLEMENT el canvi de nom de la llicència 
d’activitats del Patronat Municipal de Turisme de La Vall Fosca a favor de l’Ajuntament de La 
Torre de Capdella..” 
 
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, no classificada, 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 a no classificada. 
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. 
 
H) INVEST FINCA, S.L.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Bosch Torra, 
en representació de la empresa INVEST FINCA, SL, amb NIF núm. B25260266 en què 
comunica un inici d’activitat d’habitatge/s d’ús turístic, al carrer Carretera 40, 2on, F, del 
nucli de la Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral núm. 210402CG3902S0028DZ, 
amb capacitat per a cinc persones, segons sol·licitud de data 30.11.2015, amb 
R/entrada núm.- 1174 del dia 30.11.2015. Expedient núm.- 2015/048/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 04.12.2015 informen favorablement 
l’assabentat de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre l’activitat. 
 
Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu propietari, 
directament o indirectament a tercers, de forma reiterada i a canvi d’una contraprestació 
econòmica per a una estada de temporada. Als efectes d’aquest Decret es considera estada de 
temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. 
 
Requisits i serveis dels habitatges d’ús turístic 
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- Han de disposar de cèdula d’habitabilitat i complir en tot moment les condicions tècniques i de 
qualitat exigibles als habitatges. Els habitatges no poden ser ocupats amb més places que els 
indicades a la cèdula. 
- Han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva 
ocupació immediata, amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb 
la totalitat de places que disposin, tot en perfecte estat d’higiene 
- El propietari/ària, ha de facilitar a persones usuàries i veïns el telèfon per atendre i resoldre de 
manera immediata consultes i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic 
- El propietari/ària, o la persona gestora en qui delegui, ha de garantir un servei d’assistència i 
manteniment de l’habitatge. 
- Tots els habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls de reclamació oficials de queixa, 
reclamació i denúncia de l’òrgan competent en matèria de consum de l’Administració de la 
Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones usuàries en un lloc adequat dins 
de l’habitatge. 
- Els habitatges han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable per als usuaris: 
 - El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia 
 - El número de telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i 

incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic 
 - Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.  
 
6. CONCLUSIÓ: 
 
L’Ajuntament de La Torre de Capdella es dóna per assabentat de l’inici de l’activitat d’habitatge 
d’ús turístic amb una capacitat màxima de 5 persones a la referència cadastral 
210402CG3902S0028DZ i ubicació a C/ Carretera, 40, 2n F del nucli de La Pobleta de Bellveí  
a nom de la societat  Invest Finca SL, representada pel Sr. Jordi Bosch Torna. 
 
Seran d’aplicació l’apartat “Requisits i serveis dels habitatges d’ús turístic” descrits al punt 
anterior.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Vist que no es troba classificada en cap epígraf de la Llei 20/2009, de 4 de 
Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats no procedeix realitzar la 
comunicació ambiental, donant-se l’Ajuntament per ASSABENTAT de l’inici d’activitat, 
de l’habitatge turístic ubicat al carrer Carretera 40, 2on, F, del nucli de la Pobleta de 
Bellveí 
Segon .- Notificar aquest allotjament turístic a través dels servei per via d’intranet a la 
plataforma eacat. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart -. Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
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Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 7/2015, segons relació que es 
desprèn de la facturació electrònica, amb un import total de 62.031,12 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Monique Climent, de data 06.11.2015 en 
concepte d’aixecament topogràfic a Aguiró, per un import de 842.7,60 €; Vista i 
revisada la factura presentada per Josep M. Llebot, de data 30.11.2015 en concepte de 
càtering de l’escola, per un import de 920,00 €; Vista i revisada la factura presentada 
per Cervós Materials per la Construcció, de data 30.11.2015 en concepte de 
subministrament de la brigada, per un import de 44,24 €; Vista i revisada la factura 
presentada per Llum Verda, de data 30.11.2015 en concepte de subministraments 
brigada, per un import de 429,07 €; Vista i revisada la factura presentada per Josep 
Maria Seró de data 09.12.2015, en concepte d’assessorament servei econòmics, per un 
import de 7650,00 €; Vista i revisada la factura presentada per Francesc Cid Grau, de 
data 30.11.2015 en concepte d’assessorament serveis econòmics, per un import de 
8.242,92 €; Vista i revisada la factura presentada per Construccions Llimiñana SLU, de 
data 10.12.2015  en concepte de nova captació d’aigua al dipòsit d’Espui, per un import 
de 24.970,77 €; Vista i revisada la factura presentada per Josep Maria Dalmau Gil, de 
data 11.12.2015 en concepte de dietes alcalde (octubre-desembre 2015), per un import 
de 1.351,95 €; Vista i revisada la factura presentada per Calçats Villaverde, de data 
16.11.2015 en concepte de subministraments escola i brigada, per un import de 251,90 
€. 
 
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 set vots a favor dels set assistents que composen la 
Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que el grup PSC ha presentat una moció que fa 
referència a la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la creació i producció de proximitat 
i a l’accés a la cultura en l’àmbit local. 
 
En aquest aspecte es sol·licita rebaixar l’IVA modificant l’article 23 del reial decret-llei 
20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts 
culturals, establint el seu tipus en el 5% i mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, 
i per a altres àmbits d’especial interès cultural i especialment aquelles que van 
directament adreçades al públic infantil. 
Aplicar un tipus d’IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del 
reconeixement d’especial interès cultural. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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B) El Sr. Alcalde dóna compte que el grup PSC ha presentat una moció en defensa de 
l’exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual, sol·licitant 
la modificació de la Llei Orgànica del regim electoral general per tal de fer efectiu el dret 
a exercir el vot a les persones amb discapacitat que avui ho tenen vedat, per garantir 
aquest dret en igualtat de condicions amb la resta de ciutadania, i garantir la no 
discriminació per qualsevol motiu, entre altres mesures, l’adaptació de la informació 
electoral a lectura fàcil, per fer-la accessible a les persones amb dificultat de 
comprensió intel·lectual. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció per part de Unio de 
Pagesos en referència a la retallada del 48% dels ajuts del 2014, que es transcriu 
literalment 
 
“La Política Agrària Comuna té en compte l’estructura social de l’agricultura i les desigualtats 
estructurals i naturals entre les diverses zones del territori de la Unió Europea. En aquest sentit 
s’han adoptat mesures especials adaptades a les zones agràries més desfavorides en quan a 
les condicions naturals de producció, en particular les adreçades a mantenir unes rendes 
raonables a la pagesia d’aquestes zones, amb la finalitat de garantir el manteniment de l’espai 
natural en les zones de muntanya i en determinades zones desfavorides, ja que la pagesia 
contribueix amb la seva activitat a una funció fonamental al respecte, doncs el previsible 
deteriorament d’aquestes zones agràries respecte a les altres zones agràries de la Unió 
Europea i l’existència de condicions de vida i de treball amb handicaps afavoreixen l’èxode 
agrari i rural, que es podria manifestar amb el temps en l’abandonament de terres abans 
mantingudes, i perjudicarien la viabilitat i poblament de zones la població de les quals depèn en 
bona mesura de l’economia agrària. 
 
Les zones de muntanya i les zones desfavorides fora de les de muntanya abasten 352 
municipis a Catalunya, la totalitat dels municipis de les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta 
Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el 
Ripollès, el Solsonès, la Terra Alta i la Val d’Aran, la quasi totalitat dels municipis de les 
comarques del Berguedà, la Conca de Barberà, les Garrigues i la Garrotxa i a les comarques 
de l’Alt Camp, l’Alt Empordà, l’Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Moianès, la 
Noguera, Osona, el Pla de l’Estany, la Segarra, el Segrià, la Selva, l’Urgell, el Vallès Occidental 
i el Vallès Oriental una part dels seus municipis.  En l’actualitat, els ajuts de les indemnitzacions 
compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya 
abasten una superfície de més de 260.000 hectàrees que corresponen a poc més de 5.000 
explotacions agràries. 
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la Unió de Pagesos de Catalunya, va 
fer una primera millora significativa, el 2007, en els ajuts de les indemnitzacions compensatòries 
en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de muntanya, en disposar per 
primera vegada, des de la incorporació de l’Estat a la llavors Comunicat Econòmica Europea, 
de la possibilitat de configurar aquestes mesures en un Programa de Desenvolupament Rural 
(PDR) propi. Una segona millora significativa, el 2011, es va fer, de nou a proposta de la Unió 
de Pagesos de Catalunya, a instàncies de la Resolució 671/VIII del Ple del Parlament de 
Catalunya, sobre el món agrari que instava unànimement al Govern a “modificar el Programa 
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de desenvolupament rural de Catalunya 2007–2013, per tal d’adequar els imports actuals de les 
indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i en zones desfavorides fora de les de 
muntanya als costos addicionals i les pèrdues d’ingressos reals a Catalunya per les dificultats 
que planteja la producció agrària en aquestes zones”. 
 
El Govern de la Generalitat, a iniciativa de la Unió de Pagesos de Catalunya, va acordar amb el 
conjunt de les organitzacions agràries més representatives de Catalunya, en el marc de la 
Taula Agrària celebrada el 2 de juliol del 2014, que els ajuts per a les indemnitzacions 
compensatòries, junt a la incorporació de joves i els ajuts a la modernització de les explotacions 
agràries siguin prioritaris en la programació del PDR de Catalunya, període 2014-2020 i en l’ús 
dels fons del desenvolupament rural, acord recollit unànimement a la Resolució 739/X del Ple 
del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari que insta al Govern a “respectar-ne les 
prioritats” acordades a l’esmentada Taula Agrària. 
 
Arran de la liquidació del PDR de Catalunya, període 2007-2013, tot allunyant-se dels acords de 
la Taula Agrària i del Parlament de Catalunya i malmetent l’economia de la pagesia professional 
de les zones de muntanya i desfavorides de Catalunya el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació ha efectuat, durant el mes d’octubre del 2015, el pagament 
parcial d’un 52% dels ajuts d’indemnització compensatòria corresponents a l’any 2014 respecte 
a les zones de muntanya de Catalunya i que també vol traslladar a les zones desfavorides de 
Catalunya les properes setmanes, per tot això el Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
aprova: 
 
1.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, període 
2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions compensatòries 
en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides fora de les de muntanya del 2014, 
sense que això suposi una reducció de l’esforç anual del suport en aquestes mesures els 
propers anys. 
 
2.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció, amb el prec a la Presidenta del Parlament de que en 
faci arribar una còpia a cada grup parlamentari 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que el grup PSC ha presentat una moció per la “Crida 
per la igualtat al món municipal”, reivindicant un finançament just i un model 
competencial adequat per als municipis. 
Demanen lluitar contra l’atur i per unes condicions laborals dignes, treballar perquè cap 
família estigui sense llar, i cap llar sense família, lluitar contra les desigualtats i 
l’exclusió, adaptar els municipis per fer-los accessibles a les persones amb 
discapacitat, fer de la cultura un valor públic. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que dos mocions presentades per la CUP, amb la 
mateixa finalitat que tracta del recolzament per exigir una nova llei reguladora del dret a 
l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència habitacional, 
així com donar suport a les propostes presentades per la plataforma d’afectats per la 



 

 

35 

 

hipoteca i considera necessari incloure una sèrie de mesures en una llei reguladora del 
Dret a l’habitatge. 
L’ajuntament dóna suport a aquesta iniciativa. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que la CUP ha sol·licitat en carta de 6 de desembre de 
2015, R/entrada 1200 de 07.12.2015, on demana que s’aprovi la moció de suport de la 
Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya, però que no la passarà per aquest ple, ja 
que no considera que sigui el moment. 
 
El Sr. Afonso, diu que creia que arribaven tard a presentar-ho. La moció és una 
declaració política, tal com especifica l’AMI que dóna una resposta als temors que 
puguin haver, per aquest motiu llegeix part d’aquest escrit de l’Associació de Municipis 
per la Independència. 
El Sr. Dalmau contesta dient que considera que no és el moment de posar-ho al ple. 
El Sr. Peroy diu que suposa que algun dia ho passaran però de moment, l’Audiència 
Nacional està demanant expedients a algun ajuntament. S’espera també per veure que 
hi ha, ja que després d’un mes de presentar-la no s’ha fet el que en aquesta pròpia 
moció es diu. 
El Sr. Dalmau explica que no diu que estigui en contra de la moció, però s’ha de veure 
com evolucionen les coses perquè ara mateix està tot molt dubtós. 
El Sr. Afonso li contesta dient que el respecta, però creu que s’ha de ser valent 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que fa un mes que s’ha instal·lat la senyalització 
d’entrada al Parc Nacional a la Pobla de Segur, Senterada, Capdella i Sallente, per tant 
ja s’ha aconseguit que es reconegui l’entrada al Parc Nacional per la vall. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha instal·lat al pont del càmping un aparell de 
mesura de caudal i velocitat de l’aigua, temperatura i pluviometria. S’ha de presentar al 
Consell Comarcal i encara no s’ha fet públic tot i que Protecció Civil ja ho fa anar. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència al transport a la demanda del Consell 
comarcal hi ha manca d’aquest transport als mesos de juliol i agost. A l’estiu s’hauria 
d’ampliar el servei de transport a la demanada, perquè s’hauria de poder oferir aquest 
servei, i es vol estudiar. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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J) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha desbloquejat el tema de l’ampliació de l’escola. 
El dia 27 de novembre es va reunir amb l’inspector i ara, segons la nova normativa, les 
escoles bressol es posen junt amb l’escola. La Torre ja compleix amb els requisits, i 
sols cal fer unes petites obres i ja complirà definitivament. Aquestes obres són a conte 
de l’ajuntament. Serà d’obligat compliment tenir dos mestres a l’escola bressol, però si 
es fa així , la Generalitat se’n farà càrrec de l’altre mestre 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que van mantenir una reunió amb el cadastre sobre el 
tema de l’IBI urbà. Es vol regular ja que hi ha diferències entre nuclis. 
Hi ha una nova gerenta i es va parlar de crear una ponència de l’IBI 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte que es va reunir amb el Bisbat de Lleida pel tema del 
cementiri d’Aguiró. Encara està a nom del Bisbat i a sota hi ha una parcel·la que és un 
hort. De la reunió es va quedar que ens cedirien el cementiri i que donaran la parcel·la 
de sota. 
Ja hi ha un conveni redactat i s’espera informació del cadastre per saber amb seguretat 
els límits de la parcel·la. 
Pel que fa a la capella del Coll d’Aguiró, el Bisbat vol que se li cedeixi la capella perque 
està en un comunal. 
També s’hauria de treballar amb la ermita de Sant Martí. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt pren la paraula el Sr Llorente per preguntar per una obra que s’ha fet a 
la Pobleta de Bellveí cap al com, hi ha dos tipus de pedra i 3 tipus de col·locació. 
Voldria saber com s’ha seguit l’obra i com s’ha decidit fer el carrer,  
 
- El Sr. Dalmau contesta que a Pobellà ho va decidir el poble i a la Pobleta també. 
L’obra de que parla l’hauran de refer perquè no ho van fer com ho deia el projecte i el 
tècnic. 
 
El Sr. Afonso vol comentar que referent al punt del canvi de nom del municipi s’han 
recollit 136 signatures, però que les custodiaran ells per si algun cop es necessita, però 
ho vol donar a conèixer. 
El Sr. Dalmau pregunta si tot és gent empadronada al municipi. 
El Sr. Afonso contesta que la majoria si. 
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I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dos 
hores deu minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 25 d’abril de 2016 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


