
 

 

1 

 

 

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

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-nou d’octubre de dos mil quinze. Essent 
les vint- hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els 
senyors que tot seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria 
Dalmau i Gil, als efectes de fer sessió pública ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - 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 CANVI DE NOM DEL MUNICIPI PER: TORRE DE 

CAPDELLA 
- AJUST DEL PRESSUPOST PER BAIXES I ALTES EN PARTIDES  

PRESSUPOSTÀRIES 2/2015 
- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS 
- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
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La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 
Atès que l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril del Text Refós de la 
llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al tractar-se d’una sessió ordinària, pot ser 
ampliat el ordre del dia en cas d’urgència, si el Ple o acorda per majoria absoluta a 
petició del President. 
 
Atès que aquesta sessió és ordinària i hi ha un punt considerat d’urgent, el President 
pregunta si s’aprova el caràcter urgent el punt anomenat: Aprovació del requeriment de 
compliment del conveni de la Llum de 1927 i els seus annexes per la correcta 
interpretació dels convenis entre l’ajuntament de la Torre de Capdella i ENDESA. 
 
S’aprova per unanimitat dels membres, i s’adverteix que es tractarà en el punt de 
certificacions d’obra, atès que no hi ha punt a tractar. 
 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el vint-i-cinc 
de setembre de 2015, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, 
consta de vint-i-quatre 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. 56/2015 referent a aprovar el pagament de la factura de Condicionament de la 
senyalització informativa a la vall Fosca per import de 41.879,12 €, i la modificació de 
crèdit entre partides per fer front al pagament 
- Núm. 57/2015 referent a adjudicar directament l’obra “nova captació i conducció 
d’aigua al dipòsit regulador del nucli d’Espui” a l’empresa CONS LLIMIÑANA SLU, per 
import de 20.637 € sense IVA 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DEL MUNICIPI PER: TORR E DE CAPDELLA  
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Atès que el municipi de la Torre de Capdella va iniciar el 18 d’abril de 2013 el tràmit del 
canvi de denominació dels nuclis de la Torre de Cabdella, Cabdella, la Central de 
Cabdella i Oveix per Torre de Capdella, Capdella, Central de Capdella i Obeix. 
 
Atès que en data 8 de juny de 2015 es va acceptar el canvi de la nomenclatura dels 
nuclis esmentats, i que per tal de fer el canvi de nomenclatura del municipi de: la Torre 
de Cabdella al de Torre de Capdella s’ha d’iniciar una nova tramitació de l’expedient. 
 
Atès que en sessió plenària de 31 de juliol de 2015 es va iniciar el procediment de canvi 
de nomenclatura del municipi de la Torre de Cabdella per la Torre de Capdella i que en 
el BOP Lleida núm. 156 de data 14 d’agost de 2015, es va publicar l’anunci durant un 
període de 30 dies i no es van presentar al·legacions ni reclamacions, quedant aquest 
aprovat definitivament. 
 
Atès l’article 9.8 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei 1/1998 de 7 de gener de 
política lingüística i l’article 31 del text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
L'Ajuntament en Ple, per sis vots a favor, i una abstenció del Sr. Riel Afonso, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi de nomenclatura del municipi de la Torre de Cabdella per la 
Torre de Capdella. 
 
Segon .- Trametre l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals 
per continuar-ne la tramitació. 
 
Tercer .- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Afonso comenta que la CUP volen demanar la retirada del punt de l’ordre del 
dia Ja que creu que s’hauria d’haver fet mitjançant un procediment de participació. 
Admet que el procediment és el correcte, però ells creuen que s’hauria d’haver fet 
participar el poble. 
- El Sr. Dalmau diu que s’està fent aquest procediment des del 2013 
- El Sr. Peroy comenta que no és un canvi de nom substancial, sinó que és canviar la 
“b” per la “p” 
- El Sr. Afonso contesta que ho entén que el nom del poble i el del municipi ha de ser el 
mateix, però el procés hauria d’haver estat un altre. Per aquest motiu s’abstindrà. 
 
 
- AJUST DEL PRESSUPOST PER BAIXES I ALTES EN PARTID ES 
PRESSUPOSTÀRIES 2/2015 
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Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 2/2015, per baixes i altes 
en partides així com del fons de contingències 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. 2 de Modificació de Crèdits al Pressupost 
de la Corporació de 2015, segons que s'ha esmentat, fent aplicació un ajust en les 
aplicacions pressupostàries i del fons de contingències, tal com consta a l'expedient i 
d'acord amb el següent detall: 
 
Partida  Consignació Crèdits 

extraordinaris   
Pressup. 

Descripció 

que tenien o suplements  

TOTAL 

 
  

         
16922111 subministraments brigada 70.000,00 22.883,00 92.883,00  
16922601 

despeses diverses 1.000,00 8.000,00 9.000,00  
92022799 treball altres empreses - 

gestories assessories 40.000,00 5.000,00 45.000,00  
92048000 ajudes a institucions diverses 

10.000,00 10.000,00 20.000,00  
45021000 rep. Infraestructures 

100.000,00 20.000,00 120.000,00  
16921300 reparació maquinària instal. I 

estris 17.000,00 1.188,60 18.188,60  
33321500 reparació i conservació 

mobliari cultura 100.619,07 35.000,00 135.619,07  
           
  TOTAL 338.619,07 102.071,60 440.690,67  
      
INGRES/ BAIXES EN PARTIDES     
      
Concepte  Descripció Consig. inicial o. recon. baixa/ingres t otal 
      
43013100 Personal laboral sallente     68.300,00            45.417,00  -  22.883,00                   -      

45060000 
adquisicions terrenys per 
exprop.     10.000,00                       -      -    8.000,00         2.000,00   

92048100 ajudes al menjador escolar     16.000,00              5.770,30   -    5.000,00         5.229,70   
24113100 plans d'ocupació     50.000,00            20.269,71   -  10.000,00        19.730,29   
92950000 fons de contingències   150.000,00                       -      -  20.000,00      130.000,00   

92062401 
adquisició bèns (camió 
brigada)     50.000,00            48.811,40   -    1.188,60                   -      
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23016000 seguretat social    191.500,00            87.555,33   -  35.000,00        68.944,67   
      

  
TOTAL BAIXES EN 

PARTIDES: - 102.071,60     
 
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. 
 
 
- APROVACIÓ DEL REQUERIMENT DE COMPLIMENT DEL CONVE NI DE LA LLUM 
DE 1927 I ELS SEUS ANNEXES PER LA CORRECTA INTERPRE TACIÓ DELS 
CONVENIS ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA  I ENDESA  
 
ATENDIDO que según denuncia el vecino Jordi Bosch Masa, un empleado del Punt de 
Servei de Endesa, el 2 de octubre de 2015 le trasladó verbalmente, sin entrega de 
documento alguno, lo que según el empleado era un primer aviso de corte de 
suministro eléctrico del contador 400290804 por supuesto impago de facturas. 
 
Que según información recabada, el contador en efecto fue instalado por Endesa junto 
con otro en el mismo inmueble del indicado vecino, uno para vivienda y otro, el objeto 
de corte, para almacén, contadores de última generación instalados en el exterior del 
inmueble. 
 
Tal instalación de los contadores vino dada por petición de suministro de energía de 
dicho vecino a la empresa Endesa a quien se dirigió en su día al momento de la 
solicitud de enganche de luz como beneficiario del convenio de 1927 cuyos 
documentos, junto con el certificado municipal, fue recogido por la propia empresa 
Endesa, que procedió a la instalación de los dos nuevos contadores sin poner objeción 
alguna. 
 
ATENDIDO que Endesa ha procedido al corte del suministro únicamente del contador 
del almacén, manifestándose al Alcalde de este Ayuntamiento por parte del funcionario 
de Endesa Sr. Domingo Guillamat, con quien se contactó para pedir explicaciones del 
corte de suministro, que lo hacían porque interpretaba Endesa que el vecino no podía 
acogerse a los beneficios del convenio de 4 de abril de 1927 y al documento suscrito 
por la empresa eléctrica y el Ayuntamiento el 28 de febrero de 1989, por no cumplir la 
cláusula Tercera –según Endesa- de este último documento, dado que el contador 
obedece a un almacén que no tiene la condición de residencia habitual, entendiendo 
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que el corte se ha producido solo en dicho almacén y no en la vivienda, que sí tendría 
la condición de residencia habitual y además como “consumo propio” según interpreta 
Endesa en relación a los contratos de 7 de julio de 1922, 4 de abril de 1927, 5 de junio 
de 1978 y 28 de febrero de 1989. 
 
ATENDIDO que el personal de Endesa que el 2 de octubre de 2015 manifestó proceder 
del Punt de Servei de Endesa no se identificó como tal con credencial alguna ni entregó 
documento escrito ni tampoco la propia Endesa ha remitido documento escrito alguno 
advirtiendo de las causas y del propio corte del suministro, que como tal constituye un 
hecho indudable se ha producido el día 27 de octubre de 2015. 
 
ATENDIDO que con independencia de lo que se dirá, y por haber sido validado el 
convenio de 1927 cuando menos en tres ocasiones por los tribunales de justicia, 
estando el mismo en vigor en consecuencia, y teniendo en cuenta la resolución de 10 
de septiembre de 2015 de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia 
que como órgano supremo administrativo en la materia eléctrica, considera que el 
convenio de 1927 es el precio pactado o tarifa para los vecinos beneficiarios de La 
Torre de Capdella y sus núcleos, se está en el caso de considerar una vez más que la 
tarifa aplicada a los beneficiarios es la del convenio de 1927, tarifa que en 
consecuencia debe entenderse como incorporada a la circunstancia prevista en el art. 
52.3 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, y que infringir la ley en esta materia 
conforme al núm. 31 del art. 64 constituye para la empresa una infracción muy grave, 
precepto desarrollado en el Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre que constituye 
el Reglamento en este caso de la Ley, puesto que se ha mantenido en vigor de forma 
expresa, y que establece: 
 
“Art. 84.1. Para consumidores privados a tarifa, el periodo de pago se establece en 20 
días naturales desde la emisión de la factura 
…….  
Art. 85 Suspensión del suministro a tarifa por impago. 

1. La empresa distribuidora podrá suspender el suministro a consumidores privados 
a tarifa cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que se les 
hubiera requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho 
efectivo. A estos efectos el requerimiento se practicará mediante remisión a la 
dirección que a efectos de comunicación figure en el contrato de suministro a 
tarifa por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el 
interesado o su representante,….. 

…….. 

 
ATENDIDO que pese a la falta de constancia escrita y fehaciente y la falta de 
circunstancias que, procedentes de la suministradora, pudieran dar lugar al corte de 
suministro, ante el aviso recibido, aunque fuera por persona no identificada, dada la 
gravedad del mismo y la conflictividad existente entre la empresa Endesa, los vecinos y 
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el Ayuntamiento, el día 9 de octubre de 2015 por parte del alcalde representante del 
Ayuntamiento y los vecinos se cursó a los “Serveis territorials d’ innovació, universitat i 
empresa, secció d’energia” la correspondiente denuncia, haciendo constar que el 
supuesto impago procedía de la facturación errónea y no ajustada a derecho que venía 
haciendo Endesa por no respetar la legislación del IVA que lo aplicaba de forma 
contraria a la Ley 37/1992, en su modificación llevada a cabo por la Ley  28/2014 de 27 
de noviembre, que entró en vigor el 1 de enero de 2015, según la cual no constituiría 
base imponible en los supuestos como el que aquí acontece de descuentos por 
beneficios concedidos en el convenio actual de 1927. Y asimismo porque se trataba, a 
entender de este Ayuntamiento, de que el vecino Jordi Bosch Masa era claramente 
beneficiario de aquel convenio, y es más, la problemática concreta del IVA se halla 
pendiente de sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aunque la 
conflictividad judicial referida se refiere a circunstancias  que han sido modificadas, 
como se dice, por la Ley 28/2014 de modificación del IVA en cuanto a la base 
imponible. 
 
ATENDIDO que la Ley 22/2010 de 20 de julio, del Código de Consumo de Catalunya, 
impide el corte del suministro cuando denunciando el hecho la Administración no ha 
dictado resolución expresa, como el caso que nos ocupa, ley autonómica que al igual 
que la estatal exige también en todo caso el requerimiento fehaciente de pago de 
deberes informativos que en modo alguno se han cumplido por Endesa, supone 
considerar de una absoluta ilegalidad el corte de suministro llevado a cabo que no 
respetar, ni las normas del sector eléctrico, ni las resoluciones de la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia, ni menos los beneficios del convenio de 1927 
que como es sabedora Endesa, ha sido ratificado y mantenido en vigor por todos los 
tribunales de justicia, suponiendo ello: 
 

1.  Un claro y fragante incumplimiento por parte de Endesa del art. 1124 del 
Código Civil.  
 
2. Un desprecio absoluto por la legislación del sector eléctrico, estatal y 
autonómica. 
 
3. Un desconocimiento de lo resuelto por la Comisión Nacional de los Mercados 
y de la Competencia, órgano consultivo y decisivo en materia de operadoras y 
consumidores conforme a la Ley 3/2013 de 4 de junio. 
 
4. Atribuirse las funciones de interpretación de los contratos que por tratarse de 
contratos administrativos, cuya condición de tal o naturaleza jurídica también han 
sido reconocidos por los tribunales en los diferentes litigios, siendo así que como 
se dirá más abajo la interpretación corresponde a la Administración, en este caso 
al Ayuntamiento. 

 
ATENDIDO que las razones que traslada el funcionario de Endesa, Sr. Guillamat a este 
Ayuntamiento para mantener el corte de suministro al vecino indicado Sr. Bosch, se 
circunscriben a que el contador tiene objeto para un almacén que no estaría incluido, 
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según interpreta Endesa en la cláusula del convenio de 28 de febrero de 1989, llevando 
a cabo por tanto una acción gravísima, el corte de suministro, no solo sin procedimiento 
legal, sino en base a una supuesta interpretación de una empresa particular respecto 
de convenios administrativos suscritos con el Ayuntamiento de la Torre de Capdella, 
debiéndose recordar aquí y acordar lo procedente, la doctrina de la interpretación de 
los contratos administrativos que como todas las leyes que regulan la contratación 
pública, incluido el actual texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 
de 14 de noviembre, la interpretación de los contratos corresponde únicamente a la 
Administración que ha intervenido en la suscripción del mismo o de los mismos; es 
más, Endesa sabe y no puede ignorar que el convenio en que se ampara, según 
comunica a este Ayuntamiento, de 28 de febrero de 1989, se corresponde no con un 
convenio al uso, sino con una petición de licencia de obras cuyo convenio termina el 
procedimiento de otorgamiento, estableciéndose las tasas correspondientes a pagar 
por dicha licencia de obras, y estableciéndose en dicho convenio, posiblemente de 
forma irregular, cuando menos confusa, algo que para la administración que interpreta 
los contratos, este Ayuntamiento, le resulta fácilmente interpretable: no puede un 
documento que otorga una licencia de obras, modificar el verdadero convenio donde se 
fija la tarifa, y los beneficios y beneficiarios, que es el de 4 de abril de 1927, y que pese 
al transcurso del tiempo todos los tribunales han mantenido en absoluta vigencia; a 
mayor abundamiento, tal interpretación ha sido también admitida y aceptada por 
Endesa en casos similares al que nos ocupa, desde luego desde el invocado convenio 
en el que pretende Endesa interpretar sus acciones, de 28 de febrero de 1989, y en 
ningún caso ha procedido como ahora y sin embargo ha venido reconociendo como 
beneficiarios a los vecinos, que reunían las condiciones que también se reiteraron en el 
convenio de 5 de junio 1978, y que sin estar derogado este ni tampoco modificado el de 
1927, ahora supondría mantener criterios que van contra la propia naturaleza, no solo 
de los contratos, sino contra sus propios actos de Endesa, principio jurídico vetado en 
derecho. 
 
ATENDIDO,  que el presente acuerdo se lleva a cabo con el previo asesoramiento de 
los servicios jurídicos del Ayuntamiento, y sin perjuicio de concretar otros aspectos, 
previo debate en el Pleno municipal, por UNANIMIDAD SE ACUERDA:  
 
Primero : que la interpretación dada por la compañía Endesa, y transmitida al Sr. 
Alcalde por el funcionario de aquella Sr. Guillamat, no se ajusta a la legalidad ni menos 
a la interpretación que hace este Ayuntamiento de lo que genéricamente Endesa refiere 
como convenios, y muy en especial del documento de 28 de febrero de 1989, cuya 
cláusula Tercera no puede tener el alcance interpretativo que Endesa pretende darle, ni 
el alcance de obligación contractual que fuera de todos los cauces legales Endesa 
también pretende con las razones argumentadas al Sr. Alcalde y la acción del corte de 
suministro llevada a cabo. 
 
Segundo : Que la compañía particular Endesa debe estar y pasar por la interpretación 
dada por este Ayuntamiento contraria a la argumentada por Endesa, tanto en este caso 
por transmisión al Sr. Alcalde como en otro similar asunto, concretamente el del Sr. 
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Miquel Peró Toló, que en el año 2014 se le denegó el suministro de un almacén como 
beneficiario del convenio, reflejando por escrito las razones, por no cumplir según 
Endesa, entonces y el caso concreto de ahora, las condiciones que con la 
interpretación errónea que se ha dicho, mantiene Endesa sobre la cláusula Tercera del 
documento de 28 de febrero de 1989.  
 
Que la notificación de este acuerdo sirva de requerimiento en forma para que acate la 
interpretación que hace el Ayuntamiento o en su caso interponga las acciones legales 
que crea le asisten en derecho, pero que careciendo como carece Endesa de la 
potestad de ejecución inmediata de sus actos, porque no es una administración 
pública, deberá acatar como ejecución inmediata esta interpretación y reponer en 
término de 6 horas el suministro  que ha sido cortado, y ello en aplicación de las 
facultades que otorga el art. 56 de la Ley 30/1992 de ejecución inmediata de los actos 
administrativos, al contener la presunción de validez del art. 57 de la propia Ley; y ello, 
se insiste, acatando el principio de legalidad y de ejecución de los actos administrativos 
sin perjuicio de que como ya se ha dicho insistentemente pueda ejercitar ante los 
tribunales las acciones que estimen le asisten. 
 
Tercero:  Entendiendo que la gravedad del caso viene producida además y sobre todo 
por el corte de suministro sin aviso previo, sin notificación fehaciente, sin contar con la 
anuencia de la administración competente en la materia, los servicios de energía de la 
Generalitat de Catalunya, se puede haber producido un delito de coacciones que se 
denunciará ante el Juzgado de Instrucción correspondiente, previsto en el art. 172.1 del 
Código Penal, castigado con penas de prisión de 6 meses a 3 años, si así resulta de la 
investigación judicial que se iniciará por denuncia de este Ayuntamiento. 
 
Cuarto:  Facultar al Sr. Alcalde para firmar toda aquella documentación que sea 
necesaria para llevar a cabo este acuerdo. 
 
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  FRANCISCO FORNONS GALLART  

Objecte: “Reforma interior del pis de l’edifici de les Mines, al nucli de la Torre de 
Capdella” Expedient 2015/019/LT 

 Import fiança: 150,00 €  
 

Objecte: “Substituir el sostre interior de fusta d’una casa a les Mines, al nucli de 
la Torre de Capdella” Expedient 2014/016/LT 

 Import fiança: 150,00 €  
 

Objecte: “Creació d’un local per instal·lació de la caldera de l’Alberg al nucli de la 
Torre de Capdella” Expedient 018/1993/LT 
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 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: JORDI CARRERA CUJÓ 

Objecte: “Distribució interior de la planta sotacoberta en edifici unifamiliar en 
testera, al carrer Major 69 de la Pobleta de Bellveí”. Expedient 2015/005/LP 

 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: FRANCESC LLIMIÑANA MARTÍ 

Objecte: “Substitució de balcó vell de Casa Sort d’Astell”. Expedient 2015/011/AS 
 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. 
 
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JOSEP PLASENCIA I LONCÀ 

Objecte: “Legalitzaicó d’habitatge en edifici existent al nucli d’Envall”. Expedient 
045/09/EN 
Import fiança: 120,20 €    

 
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. 
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SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 

Contractista: ENRIC BURGUÉS LLOAN 
Objecte: “Rehabilitació de la cuina al Xalet de Molinos. Expedient 2015/026/M”.  

 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) DAVID GALLART MORA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. David Gallart Mora, 
amb DNI: 52308210T com a alcalde pedani de la Plana de Mont-rós, en escrit de 19 
d’octubre de 2015, amb R/entrada núm. 1041 de 19.10.2015 en la que es demana un 
ajut econòmic per la celebració del dinar popular de la Mare de Déu a la Plana de Mont-
rós el passat 8 de setembre de 2015. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les 
despeses del dinar popular celebrat per la Mare de Déu de la Plana, a la Plana de 
Mont-rós el dia 08.09.2015 al Sr. David Gallart Mora com a alcalde pedania del nucli. 
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 PUNTAIRES VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per la 
Associació de Puntaires Vall Fosca, amb NIF G-25640699, en escrit de 31 d’agost de 
2015, amb R/entrada núm. 848 de data 31.08.2015, en la qual es demana un ajut per la 
Trobada de Puntaires de la Vall Fosca, al nucli d’Espui en data 6 de setembre de 2015. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per a la Trobada de Puntaires Vall Fosca del 
passat 07.09.12 al nucli d’Espui, per import de 722,85 €, l’Associació de Puntaires de la 
Vall Fosca, segons factures aportades 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
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Tercer.-   Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord 
 
C) ARMAND BASTÚS NAVARRI.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Armand Bastús 
Navarri, amb DNI 37297673E, com alcalde pedani del nucli d’Espui, en escrit de 30 de 
març de 2015, amb R/entrada núm. 316 de data 30.03.2015 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 al nucli d’Espui. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al nucli d’Espui per import de 150,00 €, al Sr. Amand Bastús Navarri, com 
alcalde pedani del nucli d’Espui. 
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) ENRIC LLANA BARÓ . Atès la sol·licitud efectuada pel Sr. Enric Llana Baró com 
alcalde pedani de Beranui, amb NIF núm. 40868052L, en escrit de 5 d’octubre de 2015, 
amb R/entrada núm. 1000 de 05.10.2015 en la que es demana un ajut econòmic per la 
celebració del dinar de germanor realitzat durant la Festa Major del nucli de Beranui el 
10 d’octubre de 2015. 
 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les 
despeses per la celebració del sopar de germanor realitzat durant la Festa Major del 
nucli de Beranui el mes d’octubre de 2015, al Sr. Enric Llana Baró. 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) JAUME ABELLA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Abella, amb DNI 
43497229F, en nom del Grup de Teatre Vall Fosca, en escrit de 9 d’octubre de 2015 
amb R/entrada núm. 1011 de 09.10.2015, en què se sol·licita una ajuda pel taller de 
roses i dracs del dia de Sant Jordi. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic de 150 € al Sr. Jaume Abella, en nom del Grup 
de Teatre de la vall Fosca, pel taller de roses i dracs del dia de Sant Jordi. 
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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.. 
 
F) JOSEP LLOVICH PUYOL. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Josep Llovich Puyol, 
amb DNI núm.43730919F, en escrit de 4 de maig de 2015, amb R/entrada núm. 455 de 
data 04.05.2015, en el qual es sol·licita una ajuda per sufragar les despeses per la 
homologació de la cursa Vertical Cabanera a la FEDME, amb un import de 1.089 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar i fer efectiu el pagament de una ajuda per sufragar les despeses per 
la homologació de la cursa Vertical Cabanera a la FEDME, amb un import de 1.089 €. 
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) COMUNITAT D’ACCIONISTES DE TOMS. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. 
Francesc Fornons Gallart, amb DNI 40857759F, com a president de l’Associació 
d’Accionistes de TOMS NIF G25325044, en escrit de 26 d’octubre de 2015, en la que 
es demana l’ajut de 9.075,00 € per poder fer efectiva la factura de la neteja de la 
cabanera de Riqüerna, i així poder justificar l’ajut econòmic de 2.700 € concedit pel 
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, atès que en aquests 
moments no té suficients diners per fer front al pagament d’aquesta factura. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic de 9.075,00 € per poder fer efectiva la factura de 
la neteja de la cabanera de Riqüerna, i així poder justificar l’ajut econòmic de 2.700 € 
concedit pel Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació a la Comunitat 
d’Accionistes de TOMS. 
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) RAMONA GIL LLIMINYANA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Ramona 
Gil Lliminyana, amb NIF núm. 40809191S, en què demana llicència municipal per 
parcel·lar la finca registral Tom  529, llibre 24, foli 180, finca núm. 1690, coneguda com 
Casa Ramon del nucli de Capdella i registral 4945501CH3049N0001FG, com una 
divisió horitzontal, segons sol·licitud de data 26.10.2015, R/entrada núm.- 1064 del dia 
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26.10.2015, i “Aixecament gràfic d’edifici per a divisió horitzontal”, redactat per 
l’arquitecte tècnic, Maria Boix Goday. Expedient núm.- 2015/041/C. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 26 d’octubre de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Que s’informa favorablement la divisió horitzontal per la creació d’aquestes entitats: 
 

• ENTITAT Nº1: 
Habitatge unifamiliar, de planta semisoterrani, baixa i sotacoberta. 
Superfície construïda : 218,97 m² 
Superfície útil:        168,99 m² 
 

• ENTITAT Nº2: 
Paller de planta baixa. 
Superfície construïda : 300,46 m² 
Superfície útil:        274,66 m² 
 

• ENTITAT Nº3: 
Elements comuns de planta baixa. 
Superfície construïda : 119,67 m² 
Superfície útil:        112,41 m² 
 

• ENTITAT Nº4: 
Magatzem agrícola de planta baixa. 
Superfície construïda :   81,50 m² 
Superfície útil:          74,24 m²” 
 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda:  
 
Primer .- Concedir la llicència municipal per parcel·lar la finca per parcel·lar la finca 
registral Tom  529, llibre 24, foli 180, finca núm. 1690, coneguda com Casa Ramon del 
nucli de Capdella i registral 4945501CH3049N0001FG com una divisió horitzontal en 
quatre entitats:  
 

• ENTITAT Nº1: 
Habitatge unifamiliar, de planta semisoterrani, baixa i sotacoberta. 
Superfície construïda : 218,97 m² 
Superfície útil:        168,99 m² 
 

• ENTITAT Nº2: 
Paller de planta baixa. 
Superfície construïda : 300,46 m² 
Superfície útil:        274,66 m² 
 

• ENTITAT Nº3: 



 

 

15 

 

Elements comuns de planta baixa. 
Superfície construïda : 119,67 m² 
Superfície útil:        112,41 m² 
 

• ENTITAT Nº4: 
Magatzem agrícola de planta baixa. 
Superfície construïda :   81,50 m² 
Superfície útil:          74,24 m²” 
 

Segon .- Aquesta aprovació s'entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers i no podrà ser invocada per a excloure  o disminuir la responsabilitat  civil  o  
penal  en  què  hagués  incorregut  el beneficiari en l'exercici dels seus drets o la seva 
activitat. 
Tercer. -  Notificar aquest acord als interessats. 
Quart .-  Facultar  l'Alcaldia perquè signi tota  la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord 
 
B) JAVIER BORDES CLAVERIA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Javier 
Bordes Claveria, amb Document d’identitat núm. 41094875Q, en què demana de la 
llicència municipal d’obres menors per pintar la carpinteria exterior al carrer Major 2 del 
nucli d’Espui, amb referència cadastral ES38001P7500015H, segons sol·licitud de data 
29.09.2015, R/entrada núm.- 991 del dia 02.10.2015. Expedient núm.- 2015/036/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. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26 d’octubre de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“Documentació a aportar abans de començar les obres : 
 

- Plànol acotat de l’ocupació de via publica per a emmagatzematge de materials si es 
necessari, definint zona acotada per la tanca i amplada de vials en una zona de 50m al 
costat de l’obra. 

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

- Aportació de l’aval de runes , establerts en el decret 89/2010 de 29 de juny, i decret 
105/2008 per un import de 150,00 €. 

 
Conclusió: 
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El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de la llicencia 
urbanística d’obres per el pintat dels contravents, aleró de coberta i tanca de la parcel·la, 
amb andamis inferiors a 6,0 0m. 
 
PEM: 1.436,00 € 
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) WLADIMIRO PEREZ . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Wladimiro Perez, 
amb Document d’identitat núm. 39019421V, en què demana de la llicència municipal 
d’obres menors per coberterar la barbacoa i empedrar el terra del pati de Casa 
Wladimiro al nucli de Paüls de Flamisell, amb referència cadastral 
4059923CG3945N0001WH, segons sol·licitud de data 05.10.2015, R/entrada núm.- 
993 del dia 05.10.2015. Expedient núm.- 2015/042/P. 
 
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 26 d’octubre de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“Documentació a aportar abans de començar les obres : 
 

- Plànol acotat de l’ocupació de via publica per a emmagatzematge de materials si es 
necessari, definint zona acotada per la tanca i amplada de vials en una zona de 50m al 
costat de l’obra. 

- Document de l’empresa constructora de no accedir a l’obra amb camions de mes de 
20T 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 , establerts en el decret 89/2010 de 29 de juny, i decret 
105/2008 per un import de 150,00 €. 
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Conclusió: 
 

El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de la llicencia 
urbanística d’obres crear un petit cobert per una barbacoa i empedrar un terra, a l’era. 
 
PEM: 2.350,00 € 
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. 
 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 6/2015, segons relació que es 
desprèn de la facturació electrònica, amb un import total de 64.092,49 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Josep Canal Llimiñana, SL, en concepte de 
pavimentació llosa de pedra al Carrer de Baix de Pobleta, per un import de 17.859,60 €; 
Vista i revisada la factura presentada per Construccions Espot Cardós, SL, en concepte 
de rehabilitació de la coberta de l’església de Beranui, per un import de 22.627,00 €; 
Vista i revisada la factura presentada per Mª Isabel Sanchez, en concepte de taller i 
exposició fotogràfica (fira Ramadera), per un import de 250,00 €; Vista i revisada la 
factura presentada per Monique Climent Dewit, en concepte de Topografia ctra. 
Circumval·lació Aguiró, per un import de 1915,95 €; Vista i revisada la factura 
presentada per Xarxa Int. Professionals i Usuaris, en concepte de demostració filosa 
(Fira Ramadera), per un import de 242,00 €; Vista i revisada la factura presentada per 
La Vanguàrdia Ediciones SLU, en concepte de subscripció 2015, per un import de 
449,00 €; Vista i revisada la factura presentada per Jordi Porta Rey, en concepte de 
reparació fuita d’aigua a Molinos, per un import de 96,80 €; Vista i revisada la factura 
presentada per Instituto Cinematogràfico y Artes Audiovisulaes, en concepte de cessió 
de drets per l’audiovisual “La mina de Uranio”, per un import de 370,71 €;  
 
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. Així com l’informe de la morositat del primer i 
segon trimestre de 2015. 
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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 de la Diputació de Lleida ha presentat 
una moció de suport a la creació de la prestació “Garantia +55”: 
 
Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la població activa 
major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de recuperació d’una activitat 
laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a modificar 
les seves trajectòries laborals i empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial 
que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per 
desocupació. 
 
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 
caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de molt llarga durada, 
és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran d’un nivell de protecció 
contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una 
futura possible pensió de jubilació, excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 
55 anys que cotitzaran tan sols per la base mínima de cotització. 
 
Ja  que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per desocupació, 
a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir la intensitat de la 
protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de majors de 52 anys a 55, 
passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps 
durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, 
què és l’únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem 
suposar una altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors 
de 55 anys. 
 
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha prioritzat la 
suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que s’ha deixat 
sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i  fins i tot de més de 45 anys, 
desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o deixar-les 
als marges dels sistemes assistencials i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota 
de mínims, fins i tot després de llargues carreres de cotització. 
 
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles persones 
que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació, limitant les 
estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les trajectòries 
laborals personals i possibilitats individuals. 
 
Constatem  que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col·lectiu de 
persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa 
cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als 
seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un 
context on s’ha augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o 
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perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base 
reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot 
amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors 
de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 
 
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 
426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic, o bé no 
cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió 
social 
 
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació,entenem que és especialment important que   es 
prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal 
que se’ls asseguri unes pensions dignes. 
 
El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella acorda donar suport a la proposta impulsada per 
la UGT de Catalunya, anomenada <<Garantia +55>>i que significa: 
 
1.Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en 
situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació per 
desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla:  

a) Una  prestació econòmica igual al SMI vigent 
b)  el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la 

mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció 
d’aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i 
supervivència i jubilació. 
2. Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social 
Europea. 
3. Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció. Cal 
simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració de 
l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i 
assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o no).  
4. Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament, de 
les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem millorar l’ocupabilitat d’aquestes 
persones. 
5. Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i de formació 
amb continguts reals. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que l’Ajuntament de Tremp ha presentat una moció 
referent al suport als agricultors i ramaders del Pirineu: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT ALS AGRICULTORS I RAMADERS DEL PIRINEU 
 
Atès que l’agricultura i la ramaderia representen la forma de vida tradicional dels 
pallaresos i han conformat bona part dels nostres costums. 
Atès que malgrat les dificultats que viu el sector primari, continua mantenint el seu 
paper vertebrador dels nostre territori. 
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Atès que la Indemnització Compensatòria de Muntanya (ICM) és una eixa de la Unió 
Europea equilibradora de zones d’alta muntanya, complexes pel que fa a la orografia, 
clima i distribució de la propietat. 
Atès que des de 2014 la Generalitat no ha fet efectiu a pagesos i ramaders de les 
nostres comarques el pagament corresponent dels ajuts, que forma part de les rendes 
familiars agràries, fet que desequilibra l’economia d’aquestes explotacions. 
Atès que aquest sector ha manifestat reiteradament el seu malestar per aquesta 
qüestió i que ha exigit el pagament i la continuïtat dels ajuts ICM. 
 
Per tot això, l’ajuntament de la Torre de Capdella demana: 
 
Primer.- Reclamar al Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya del 
pagament dels ajuts ICM de les anualitats 2014 i 2015. 
Segon.- Demana a la Generalitat de Catalunya que garanteixi aquests ajuts en els 
pressupostos futurs. 
Tercer. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, als diferents grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als ajuntaments del Pallars Jussà i al 
Consell Comarcal.” 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau comenta que el dia 30 de novembre a les 9.30 hores hi ha un acte de 
Unió de Pagesos al Epicentre de Tremp per parlar d’aquest tema. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que l’Ajuntament de Tremp ha presentat una moció 
referent a la instal·lació a Tremp de la Base d’operacions d ela línia de tren Lleida – la 
Pobla de Segur: 
 
MOCIÓ PER LA INSTAL·LACIÓ A TREMP DE LA BASE D’OPERACIONS DE LA LÍNIA 
DE TREN LLEIDA – LA POBLA DE SEGUR 
 
Atès que la línia de tren Lleida – la Pobla de Segur és propietat de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya (FGC) des de l’any 2005. 
 
Atès que Ferrocarrils de la Generalitat assumirà a mig termini les tasques de 
manteniment de les infraestructures de la línia que encara presta Renfe Operadora 
mentre no arribin les dos noves unitats de tren que s’han adquirit i que s’estan 
construint. 
 
Atès que l’assumpció de les tasques de manteniment de les infraestructures i la 
conducció dels trens implica  a FGC la necessitat de disposar de personal propi i d’un 
centre de manteniment per als combois de la línia. 
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Atès que FGC ha començat a assumir amb personal propi algunes tasques de 
manteniment, de regulació de la circulació ferroviària i d’atenció al client. 
 
Atès que FGC ostenta la propietat de quatre hectàrees de terreny just a tocar de 
l’estació de tren de Tremp, espai del quan no disposa a Lleida o n actualment hi ha la 
base d’operacions de Renfe. 
 
Per tot això, l’ajuntament de la Torre de Capdella amb quatre vots en contra i tres 
abstencions , acorda: 
 
Primer.- No reclamar la instal·lació a Tremp de la base d’operacions dels trens de la 
línia Lleida  - la Pobla de Segur 
Segon.- Traslladar aquest acord a l’ajuntament de Tremp. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau opina que la línia és la Pobla – Lleida, per tant el seu final de via és a la 
Pobla de Segur. Ell no hi donarà suport. 
- El Sr. Peró diu que ell s’abstindrà perquè tot i que tremp diu que ho vol i té lloc, no sap 
la opinió de Pobla en aquest cas. 
- El Sr. Afonso també s’abstindrà perquè no coneix els fons d’aquest acord. 
- El Sr. Llorente diu que ell s’abstindrà perca voldria saber si hi ha  algun informe de la 
Pobla al respecte. 
- El Sr. Dalmau, parlant com a Dalmau i no com a alcalde, ho vol a Pobla perquè és el 
més proper al municipi de la Torre de Capdella. 
- la Sra. Juanmartí comenta que a la Pobla hi manquen infraestructures i s’ha de votar 
perquè no en marxin més. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha ingressat 31.000 € de la Diputació de Lleida 
pels menjadors escolars. 
També s’han pagat dels PUOSC de manteniment 
Pel que fa al Fons de Cooperació Local que puja 79000 €, la Generalitat ha dit que ho 
pagarà abans d’acabar el mes d’octubre. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que ens han ingressat el PUOSC de l’obra d’Antist, l’obra 
era de 2012 i fins ara no ho ha ingressat la Generalitat. Primer s’ha ingressat al Consell 
Comarcal, i aquest ens ho ha passat a l’ajuntament.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que va assistir a l’Assemblea de l’ACM a Lleida, on es va 
elegir el President pel nou període, i ha estat elegit el mateix que hi havia fins ara. 
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Dóna compte que va assistir a la Assemblea de la FMC on hi van assistir dos 
Consellers. També es va tornar a elegir el mateix president que hi havia fins el moment. 
 
Als dos estatuts dels dos ens ja reflecteixen que es puguin ajuntar les dos associacions. 
 
Dóna compte que va assistir a la FEM, i l’alcalde de Valladolid, defensor dels Municipis i 
partidari a tirar enrere la LRSAL. 
 
Dóna compte que va assistir a l’Assemblea de la FMCH el dia 27 d’octubre, on es van 
elegir les noves juntes arrel de les eleccions. El President serà l’alcalde de Lladorre, i ell 
mateix serà el vicepresident a Catalunya i a nivell estatal ell serà el vicepresident primer 
o segon, però encara s’ha d’elegir. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que els membres de l’Associació de larigectomitzats, a 
qui els hi varem donar un ajut econòmic, ens donen les gràcies. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que la Marató de TV3 d’aquest any tractarà el tema de la 
dieabetis i l’obesitat, a la Torre de Capdella es canvia el dia que hi havia a l’agenda 
cultural ja que el dia 20 hi hauran les Eleccions Generals, per  tan es passa al dia 13 de 
desembre. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt pren la paraula el Sr Llorente per preguntar per una factura de la relació 
de l’empesa NEXUS, voldria saber si es pot comentar de que tracta l’estudi. 
- El Sr. Peroy comenta que se li va demanar que fes un estudi sobre el que podia 
representar el recreixement de la presa com a benefici a la empresa ENDESA 
Ara s’està rectificant perquè van sorgint noves dades, però al principi sortia 13 milions 
d’euros. 
És un estudi difícil perquè canvia les lleis i van sortint coses que fan que s’hagi d’anar 
rectificant. 
És interessant tenir-lo sobretot a l’hora de negociar ja que ells no faciliten cap dada, ni 
tan sols el Departament d’Indústria en té. 
 
- El Sr. Afonso pregunta si el requeriment que s’ha aprovat avui cal que el signin tots els 
regidors. 
El SR. Peroy contesta que no, que s’enviarà com un acord del Ple al Departament 
d’Indústria i a  ENDESA 
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I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores trenta-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, 20 de gener de 2015. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


