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

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia setze de març 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 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
MARC PERÓ AGULLANA 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE L’ADJUDICACIÓ DE 

L’APROFITAMENT DE L’ÀREA LOCAL DE CAÇA LL-20.016 
- CONVOCATÒRIA DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL PER L’ANUA LITAT 

2015 
- APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA DE L’ ÀREA DE 

CAÇA  LL-20.016 
- APROVACIÓ DE LA TAXA CLAVEGUERES PER L’ANUALITAT 20 15 
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- SEGONA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L ES 
NNSS DE LA TORRE DE CAPDELLA EN L’ÀMBIT DEL PLA ESP ECIAL 
CC1 (CENTRAL DE CAPDELLA) 

- AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT DISCRECIONAL DE VIATGERS AMB 
REITERACIO D’ITINERARI PER AL CURS 2014-2015 

- 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 cinc de 
febrer de 2015, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
tretze fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que composen 
la Corporació. 
 
 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia núm. 5/2015, 6/2015, 
7/2015, 8/2015, 10/2015, 11/2015, 12/2015, 13/2015, 16/2015 i 17/2015 de l’any 2015, 
que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta entitat. 
 
La número 9/2015 queda pendent de passar pel següent ple, tal com ha comentat la 
Secretaria. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE L’ADJUDICACIÓ DE L’APR OFITAMENT DE 
L’ÀREA LOCAL DE CAÇA LL-20.016  
 
Atès que aquesta Corporació per acord del 29 de juny de 2009, va resoldre adjudicar 
l’aprofitament cinegètic de l’àrea local de caça LL-20.016, d’aquest municipi de la Torre 
de Capdella, per les anualitats 2009-2010/2014-2015 (per sis anys) a la Societat  local 
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de Caça i Pesca “El Flamicell”, domiciliada a Molins, pel tipus de licitació, és a dir, 
5.409,12 €. 
 
Atès que el plec de clàusules, va exposar-se al públic sense que es presentessin 
reclamacions al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al B.O.P. núm. 123 del 1 de setembre 
de 2009, i que en el plec de clàusules es preveia un període de 9 anualitats per la 
licitació (temporada 2009-2010 a 2017-2018). 
 
Que el període de 9 anualitats no està esgotat, i per tant es pot sol·licitar una pròrroga 
per tres anualitats més: temporada 2015-2016 a 2017-2018. 
 
Atès que el preu d’adjudicació era incorrecte, es modifica el preu mínim de taxació de 
901,52 €/any a 1.040,25 €/any, quedant l’import de la pròrroga de l’adjudicació en 
3.120,75 €. 
 
Atès allò que preveuen les clàusules 6.1, 6.2 i 6.3 del plec de condicions 
economicoadministratives i tècniques, i allò que preveu el Reglament de Patrimoni del 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que fa a l’aprofitament de 
béns patrimonials i l’aprofitament de béns comunals. Quedant acreditat l’interès social i 
el benefici de caràcter local als efectes de la possible contractació per procediment 
negociat de l’aprofitament de l’àrea local de caça LL-20.016 amb la Societat  local de 
Caça i Pesca “El Flamicell”. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb quatre vots a favors i tres abstencions, dels set membres que 
composen la Corporació, ACORDA: 
 
PRIMER.- Acceptar la sol·licitud de pròrroga de l’aprofitament de la caça de l’àrea local 
L-20.016 de la Torre de Capdella, amb una superfície de l’àrea de 6.081 ha. i una 
superfície de la forest  d’U.P. núm. 192 de 1.095 ha.; el tipus d’aprofitament cinegètic: 
caça menor i major (porc senglar); per tres anualitats més el temporades 2015-2016 a 
2017-2018 a la Societat  local de Caça i Pesca “El Flamicell”, domiciliada a Molinos, pel 
tipus de licitació, és a dir, 3.120,75 € (1.040,25 €/any) i amb el compliment exacte del 
plec de condicions tècniques aportades pel Departament de Medi Ambient, del plec de 
condicions economicoadministratives i tècniques i de l’expedient aprovats. 
SEGON.- Citar l’adjudicatari per què el dia i hora que oportunament se li indicaran 
concorri a formalitzar el corresponent contracte administratiu de pròrroga 
TERCER.- La societat adjudicatària haurà de fer efectiva la quantitat de 3.120,75 € en 
sis anualitats de 1.041,52 € cadascuna, la primera anualitat es farà efectiva abans del 
31.12.2015 i les tres restants durant el primer semestre de cada any. 
QUART.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
- CONVOCATÒRIA DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL PER L’AN UALITAT 2015  

 
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 
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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 2015, es preveu, en el capítol 
I, 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 d’Ocupació Local”. 
 
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. 
 
Vist l’informe de secretaria de 3 de març 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. 
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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  

 
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 aquest any 2015.  
 
Quart .- Redactar la Convocatòria per les places que s’ofereixen per l’anualitat 2015, i 
fer-ne la difusió oportuna en base a l’establert en les bases aprovades, en un primer 
bloc de 4 treballadors: 3 peons forestals i 1 peó. 
 
Cinquè- Facultar a l’Alcaldia per què signi tota la documentació que sigui necessària 
per dur a terme aquest acord. 

 
 

- APROVACIÓ DEL PLA TÈCNIC DE GESTIÓ CINEGÈTICA DE L’ÀREA DE 
CAÇA  LL-20.016  
 
Atès que l’ajuntament de la Torre de Capdella s’encarrega de la gestió cinegètica de 
l’àrea de caça LL-20.016, i que en l’any 2015 és necessària la seva renovació. 
 
Atès que s’ha redactat el Pla tècnic de la gestió cinegètica per la renovació de l’Àrea 
Local de caça LL-20.016, per les següents anualitats des de l’any 2015. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor i dos abstencions, dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la renovació del Pla Tècnic de gestió cinegètica de l’àrea local de caça 
de l’ajuntament de la Torre de Capdella. 
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Segon.- Trametre la documentació al Departament d’Agricultura per tal que n’efectuïn la 
pertinent tramitació. 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia per què signi tota la documentació que sigui necessària per 
dur a terme aquest acord. 
 
 
- APROVACIÓ DE LA TAXA CLAVEGUERES PER L’ANUALITAT 2015 
 
Vist i revisat el Padró de la Taxa de Clavegueres de l’ajuntament de la Torre de 
Capdella, corresponent a l’exercici 2015 amb un import total de 7.308,74 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar-lo a tots els efectes i que s’exposi al públic en la forma 
reglamentària als efectes d’examen i reclamacions. Cas de què no se’n presentin 
s’entendrà definitivament aprovat. 
SEGON.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 

 
- SEGONA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE  LES NNSS DE 
LA TORRE DE CAPDELLA EN L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL CC 1 (CENTRAL 
DE CAPDELLA)  

 
Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici de modificació puntual de normes 
subsidiàries de planejament, en referència a l’àmbit de la Central de Capdella i 
Campament de FECSA – clau PE-CC1, establert en l’article 135 del Text Refós de les 
Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de la Torre de Capdella. 
 
Atès que en data 23 de setembre de 2011 es va aprovar inicialment la modificació 
esmentada, i que en data 20 de novembre de 2014 es va reprendre el tràmit, ja que era 
necessari un informe preceptiu de l’ACA que s’ha tardat dos anys en aconseguir.   
 
Vist el requeriment del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida (RN: 2011/046149/L), en la qual es demanava la segona 
aprovació provisional de la modificació. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb set vots a favor dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR el la segona aprovació provisional modificació puntual de normes 
subsidiàries de planejament, en referència a l’àmbit de la Central de Capdella i 
Campament de FECSA – clau PE-CC1, establert en l’article 135 del Text Refós de les 
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Normes Subsidiàries de Planejament del municipi de la Torre de Capdella, amb la 
redacció i la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- Trametre la documentació  a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
per tal que en facin el tràmit de l’aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 

 
- AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT DISCRECIONAL DE VIATGER S AMB 
REITERACIO D’ITINERARI PER AL CURS 2014-2015  
 
Atès Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 28 de 
febrer de 2015,  R/ entrada núm. 244 del 12.03.2015 en representació del  Sr. Robert 
Bochaca i Tohà, en la qual es sol·licita el canvi d’un dels vehicles en que  de 
l’autorització de transport discrecional de viatgers amb reiteració d’itinerari, per a poder 
cobrir la línia anomenada Aguiró, del transport escolar durant el curs 2014-2015. 
 
Atès que les condicions del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal, 
que formen part alhora de l’autorització de transport són les següents: 
 
Titular: Robert Bochaca Tohà, amb DNI núm. 40.863.790-N, domiciliat al carrer d’Oran 
43, de la Pobla de Segur.  
 
Vehicle: classe: turisme; marca: Volkswagen; model: Transporter 7HC; matrícula: 
5846-GPD; places: 9. i el turisme; marca: Volkswagen; model: Caravelle 2.5 TDI; 
matrícula: 5317 GWP; places: 8. 
 
Itineraris:  

� AGUIRÓ: Pobellà (entrada Poble) – Mont-rós (entrada Poble) – Paüls (entrada 
Poble) – Molinos (Parada Bus - ruta enllaç) - Aguiró (entrada poble) – Oveix 
(entrada poble) – Astell (entrada poble) – La Torre de Capdella (Cruïlla carretera 
L-503, amb Entrada Poble) – La Plana de Mont-rós (plaça escola) – la Plana de 
Mont-rós (de la Murriera, 5). Alumnes CEIP VALL FOSCA. 

 
Es manté la denominació de la línia Aguiró, l’itinerari, l’horari i els punts de parada, tot i 
que hi ha poblacions on no s’efectua cap parada al no haver-hi alumnes. La qual cosa 
es fa constar a efectes del temps de durada entre els punts de partida i arribada, i de la 
durada del servei. 
 
Localitats de partida: Pobellà a Molinos, i Aguiró a la Plana de Mont-rós 
 
Horaris: dilluns a divendres, 8.00 – 8.55. Dilluns a divendres, 16.30 – 17.15 
 
L’horari dels primers dimecres lectius de cada més: 
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Primera expedició: La Plana de Mont-rós 14.30 – Aguiró  14.40    14.55 
Segona expedició: Molinos 17.00 – Pobellà 17.15 

 
 i durant el període de jornada intensiva les expedicions seran,  

Pobellà: 08.00 –  8.55 
 La Plana de Mont-rós 14.15 – Molinos 14.45  -  Pobellà 14.55 
 
Nombre d’escolars: Pobellà: 4 alumnes (2 i 2). 
 
Vist el que disposa el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril de 2001, sobre condicions de 
seguretat en el transport escolar i de menors. 
 
Vista i revisada tota la documentació aportada pel sol·licitant i comprovant que 
concorren els requisits exigibles d’acord a la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres, que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR el canvi de vehicle per al servei transport escolar de la línia 
anomenada AGUIRÓ, prestades pel Sr. Robert Bochaca Tohà, amb les condicions 
descrites amb anterioritat, i les que a continuació es detallen: 
 

1. La present autorització habilita per a la prestació del servei esmentat per al curs 
escolar 2014-2015. 

2. El servei autoritzat podrà prestar-se amb el vehicle turisme Volkswagen; model: 
Transporter 7HC; matrícula: 5846-GPD  i turisme Volkswagen Caravelle 2.5 
TDI, matrícula 5317 GWP; que estigui proveït de la corresponent fitxa 
d’inspecció tècnica de vehicles vigent, on consti l’anotació d’idoneïtat per a la 
prestació del transport escolar i que disposin de la corresponent assegurança en 
vigor, que acrediti el fet de tenir coberta de forma il·limitada la responsabilitat civil 
pels danys que puguin sofrir els ocupants del vehicle. 

3. Haurà de dur-se a bord del vehicle una còpia de la present autorització i de 
l’autorització del Consell Comarcal. 

4. Hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions establertes a la normativa 
vigent en matèria de seguretat en el transport escolar. 

5. Qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei, establertes en 
aquesta autorització comportarà la seva manca de validesa si no ha estat 
prèviament autoritzada per aquest Ajuntament.  

 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 

 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
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No hi ha punt a tractar.  
  
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  SUSANA LOHAN  

Objecte: Substitució de la coberta i reforma d’interiors a Casa Palau, de la Plana 
de Mont-ros. Exp. 2010/0223/LPL  

 Import fiança: 209,63 €   
 
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. 
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: PROMOCIONS COLLEGATS SERVEIS ARRENDAMENTS, SL  

Objecte: Execució del compliment del decret de runes en relació a la Llicència 
d’obres 78/2003 “Projecte bàsic d’edifici de 19 habitatge, local i aparcament al n 
ucli de la Pobleta de Bellveí. Exp. LP/78/03  

 Import fiança: 3.125,20 €   (aval bancari) 
 
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) AMPA DE LA LIP I DEL CEIP VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per 
l’AMPA DE LA LIP I DEL CEIP VALL FOSCA, en escrit de 18 de febrer de 2015, amb 
R/entrada núm. 233 de data 09.03.2015 en la que es demana un ajut econòmic per a 
renovar la samarreta esportiva per a participar en trobades, cross, olimpíades i altres 
esdeveniment multiescolars, amb un pressupost de 464,52 € segons factura adjuntada. 
  
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
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Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 464,52 € per fer front a les 
despeses per la renovació de la samarreta esportiva de CEIP Vall Fosca la l’AMPA DE 
LA LIP I DEL CEIP VALL FOSCA. 
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) ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE L’ÀMBIT TURÍSTIC DEL PALLRS 
JUSSÀ. Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de professionals de l’àmbit 
turístic del Pallars Jussà de data 25 de febrer de 2015, amb R/entrada 193 de 
26.02.2015, en la que es demana una aportació de 200 € per poder assistir les cases 
rurals del Pallars Jussà, per poder assistir a fires comarcals, provincials i nacionals i la 
creació d’un nou web. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-   Fer efectiva una aportació de 200 € per a destinar-ho a les cases rurals del 
Pallars Jussà per poder assistir a fires comarcals, provincials i nacionals, i realitzar un 
nou web. 
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) JOSEP MARIA SUBIRÀ BLANCH. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Maria 
Subirà Blanch, amb DNI 78071852P, segons instància presentada en data 12 de febrer 
de 2015, amb R/entrada núm. 135 de 12.02.2015 en que sol·licita se li atorgui el canvi 
de nom del nínxol núm. 11 Fila 4a a nom de Josep Maria Subirà Blanch i núm. 17 Fila 
6a a nom de Lourdes Subirà Blanch, del cementiri municipal de Capdella 
 
Els esmentats nínxols són propietat del seu pare, el Sr. Josep Maria Subirà Fornons. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-   Concedir el canvi de nom del nínxol del cementiri municipal de Capdella 
segons el següent detall: 
 

- Nínxol núm. 11 fila 4a.  
Propietari: JOSEP MARIA SUBIRÀ BLANCH. DNI: 78071852P 
Domiciliat a Casa Raons – 25515 – Torre de Capdella  
 

- Nínxol núm. 17 fila 6a.  
Propietari: LOURDES SUBIRÀ BLANCH. DNI: 78080545F 
Domiciliat a Casa Raons – 25515 – Torre de Capdella  
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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. 
 
D) MARIA ROSA COLL SUÑE.  Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Rosa 
coll Suñé, amb NIF 40809197K, en escrit de 23 de desembre de 2014, amb R/entrada 
núm. 1283 de data 30.12.2014, en la que es sol·licita que doni de baixa les taxes i 
tributs referents a la finca situada al carrer Únic Raonet (Ramonet) del nucli d’Aguiró, 
per trobar-se en ruïna . 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Donar de baixa les taxes i tributs aplicables a la finca situada al carrer Únic 
Raonet (Ramonet) del nucli d’Aguiró, per trobar-se en ruïna. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) JORGE SORIANO MARQUEZ.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jorge Soriano 
Marquez, amb NIF 38422931M, en escrit de 30 de gener de 2015, amb R/entrada núm. 
80 de data 30.01.2015, en la que es sol·licita que doni de baixa les taxes i tributs 
referents al Bar Restaurant Casa Gallart, del nucli de la Plana de Mont-ros, que vagin al 
seu nom. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Donar de baixa les taxes i tributs referents al Bar Restaurant Casa Gallart, del 
nucli de la Plana de Mont-ros, que vagin al seu nom. 
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) XAVIER LLIMIÑANA PALLARES . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Xavier 
Llimiñana Pallares, amb document d’identitat núm. 40800311-Y, en què demana de la 
llicència municipal d’obres menors per restaurar la façana de Casa Cofià al nucli 
d’Espui, amb referència cadastral 4624607CH3042S, segons sol·licitud de data 
23.02.2015, R/entrada núm.- 169 del dia 23.02.2015. Expedient núm.- 2015/007/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 
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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 9 de març de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Es tracta de restaurar la façana de casa Cofiá, 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 :                                     7.500,00 € 
AVAL DE RUNES:                   150,00 € 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la restauració de façana de casa 
Cofià..” 
 

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. 
 
B) JORDI CARRERA CUJO . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Carrera 
Cujo, amb document d’identitat núm. 40829181H, en què demana llicència municipal 
d’obres menors per la distribució interior de la planta sota coberta en edifici unifamiliar 
en testera, al carrer Major 69 de la Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral núm. 
2003602CG3920S0001GM, segons sol·licitud de data 04.02.2015, R/entrada núm.- 97 
del dia 04.02.2015. Expedient núm.- 2015/002/LP. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 9 de març de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
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“Es tracta de distribuir l’interior d’un habitatge unifamiliar, en la planta sotacoberta, sense 
moviment estructural.   
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 :                                4.210,86,00 € 
AVAL DE RUNES:                   150,00 € 
 
Conclusió: 
 

Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la distribució interior del espai 
sotacoberta..” 

 
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) TOMAS JORDANA FARRE . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Tomás 
Jordana Farré, amb Document d’indentitat núm. 40822382G, en què demana de la 
llicència municipal d’obres menors ampliar el vial ca la finca davant el garatge de Casa 
Jaumet al nucli d’Astell, amb referència cadastral núm. 2567605CG3926N0001WW, 
segons sol·licitud de data 10.02.2015, R/entrada núm.- 131 del dia 10.02.2015. 
Expedient núm.- 2015/006/AS. 
 
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 març de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Es tracta d’ampliar el vial davant de la granja de casa Jaumet. L’obra es considera menor 
 
 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                                  800,00 € 
AVAL DE RUNES:             150,00 € 
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Conclusió: 
 

Que s’informa favorablement la llicencia ampliació de vial en zona d’afectació de 
carreteres..” 

 
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. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 2/2015, segons relació que es 
desprèn de la facturació electrònica, amb un import total de 10.032,19 €. 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentats i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per quatre vots a favor dels set assistents que composen la 
Corporació, i dos assabentats, el Sr. Josep Amorós i el Sr. Marc Peró, dels set que 
composen la corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ajuntament de Tremp ha presentat una moció 
referent a la inclusió de crèdit en el pressupost de la Generalitat de Catalunya per a la 
nova creació i manteniment d’infraestructures viàries rurals del Pirineu 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ajuntament de Tremp ha presentat una moció 
referent a l’establiment de mesures de control de la processionària dels boscos del 
Pirineu que aquest any estan afectant als boscos del territori. 
Es vol demanar a la Generalitat de Catalunya que reiniciï de forma urgent els 
tractament aeris pel control de poblacions de processionària als boscos del Pirineu i 
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elabori, aprovi i doti pressupostàriament una estratègia de lluita contra la plaga que 
tingui en compte accions de gestió forestal a llarg termini 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que  el grup des socialistes ha presentat una moció per 
reclamar la responsabilitat de la Generalitat en el manteniment del servei públic de les 
escoles Bressols municipals. S’insta al Govern de la Generalitat de Catalunya com a 
comunitat amb la competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual 
xarxa pública de llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat institucional. 
 
També es vol demanar al Govern de la Generalitat la restitució immediata de la partida 
pressupostària finalista del departament d’Ensenyament per a l finançament del servei 
públic d’escoles bressol municipals. 
 
El Sr. Alcalde comenta que les llars municipals a dia d’avui estan cobrant 900 €/nen 
quan abans es cobrava 1600 €/nen. A més a més, encara deuen el pagament d’algun 
any anterior. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que va assistir a la reunió del Patronat del Parc Nacional 
de data 11.03.2015, que des del 11.07.2013 no es reunia. En aquesta reunió es va 
acordar un calendari de reunions, la segona setmana del mes de març i la segona 
setmana del mes de desembre. 
Comenta que a aquesta reunió hi va assistir el conseller i va dir que hi havia d’haver 
consens al territori, però ja es va dir que hi havia consens des de 2004. Es tornaran a 
reunir els ajuntaments que tenen consensuada l’ampliació del Parc. 
- Es celebren els 60 anys del Parc Nacional i es faran actes per aquest motiu. 
- El Sr. Miarnau, Director del Departament de Turisme ha confirmat que la vall Fosca 
serà la Tercera porta del Parc 
- El Bus del Parc no passarà per la vall, però es posarà un bus que enllaçarà el Tren 
dels Llacs des de la Pobla de Segur fins a Sallente. 
- S’ha fet la presentació del Pla de Gestió d’Espais Naturals de Catalunya. Al BOE va 
sortir publicat l’autorització per fer usos dins els Parcs Nacionals. A Espanya no s’hi pot 
fer res i ara s’està estudiant poder-hi fer tant activitats turístiques com ramaderes. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el 13 de març va assistir a una reunió amb el 
Director Territorial d’Ensenyament per parlar del tema de l’escola, atès que l’any vinent 
hi assistiran més de 50 nens. 
Es va presentar una memòria per fer l’ampliació i es va demanar més finançament. 
L’arquitecte d’Ensenyament, el Sr. Rovira, s’ho està mirant. 
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La guarderia és a dins de l’escola perque hi havia molt espai al principi, però ara 
l’ocupa una part de l’escola. Atès que hi ha aquesta autorització, el finançament de 
l’ampliació anirà a càrrec de l’ajuntament. 
Pel que fa al tema de les clavegueres en la zona de l’escola, s’ha de treure d’on són, 
per aquest motiu, ho estudiaran i contestaran després de setmana santa. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el domini Vall Fosca ja està inscrit, si algú vol posar 
el nom o utilitzar el logo (per la seva empesa, associació...) ho pot demanar a 
l’ajuntament.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’efectuen 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 10 de juny de 2015. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


