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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària del 30 d’octubre de dos mil 
disset, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-vuit de setembre de dos mil disset. 
Essent les vint-i-una hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la 
vila, els senyors que tot seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep 
Maria Dalmau i Gil, als efectes de fer sessió pública 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 
JOSEP PLASENCIA LONCÀ 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/2017 

- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER L’ANUALITAT 2016 

- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ D’UNA OBRA DE L’ENTITAT 

MUNICIPAL DESECENTRALITZADA D’ESPUI 

- INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE 

PINTURES MURALS DE L’ESGLÈSIA DE SANT VICENÇ DE CAPDELLA. 

- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DE MOLINOS 

- DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA 

UA-M1 DE MOLINOS 
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- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ENREGISTRAMENT I DIFUSIÓ DELS 

PLENS 

- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA RECLAMACIÓ A HISENDA DE LA 

DEVOLUCIÓ DE QUANTITATS PAGADES INDEGUDAMENT A ENDESA 

EN CONCEPTE D’IVA PEL PERÍODE 2009 A 2014 

- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEFENSA DELS DRETS COL·LECTIUS 

DAVANT DE LA COMPANYIA ENDESA 

- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A L’INVENTARI DE CAMINS 

- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES EN L’ÀMBIT 

DEL PA-LP3 A LA POBLETA DE BELLVEÍ 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 

- 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-dos 
de juny, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de trenta-
tres fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que composen la 
Corporació.  
Atès que el Sr. Plasencia comenta que s’haurien de fer unes esmenes a l’acta, que ja 
ha comentat a la Secretaria l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el 4 
d’agost no es passa a la seva aprovació, i que va passar les esmenes per mail es 
transcriuen literalment: 

“Considero que alguns punts rellevants no s’havien citat (a l'acta anterior), la secretaria ha de 
citar suscitament el que es diu, em sembla incomprensible que quan em refereixo a temes que 
podrien haver suposat presumptament un delicte de prevaricació d’actes fets al ple per part de 
membres de l'equip de govern, recurrentment s’obvia a les actes del ple, i crec que es rellevant  
i s'ha de recollir sobretot perquè en alguns informes l’advocat fa servir l’acta per fer veure que 
no he dit coses que si que he dit. Insisteixo en gravar els plens per alliberar de responsabilitat a 
la secretaria que ho gravi i no s’oblidi d’aquestes coses." 

Pàgina 6, minut 18 del ple, els" pagaments de la partida de 31 de desembre a ENDESA de 
16.193 euros" 

Al punt de les gravacions del ple on es fa un debat sobre si se’m facilita la informació que 
demano o no, pàgina 10 voldria precisar que després que el Sr. peroy parles sobre els dies en 
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que vaig demanar la informació , expresso que "s'altera i es manipula allò que dic". En l’últim 
punt del debat on em mostro a favor de la redacció del ROM voldria precisar que vaig concretar 
que "voldria que es comptés amb la resta de grups en la seva redacció." minut 26 del ple 

Al minut 41 del ple: 

Jo vaig dir suscitament; 

"Vam presentar el punt al juliol perquè es debatés a l’agost i es debat al setembre (no com diu a 
l'informe). 

Plantejàvem que , ja que hi ha un acord de l’alcaldia de pagament a ENDESA i pràcticament 
s’ha pagat tot, proposem fer un procediment de reclamació de devolució de quantitats pagades 
de més a hisenda. 

Al ple de 30 de juny de 2016 es va aprovar que es devia 11.193,32 euros a ENDESA i s’han 
pagat de 120 “picomil”  de  2009-2014. Aquest diners pagats de més  proposem reclamar-los a 
hisenda, ja que són diners d’IVA, i l’argumentari és que la normativa europea empara que no 
s’hagi de pagar aquest iva, cosa estranya apareix un informe just abans del ple sense signar, 
evidentment l’ha redactat el Forteza es nota molt, sinó l’ha redactat ell qui ho ha fet que ho 
signi" enganxant amb el que ja es recull que vaig dir després que s'intentava fer veure que 
havia passat pel ple.... 

En la següent frase que se'm recull en el mateix debat el redactat no s’entén , i succintament 
vaig dir; "al contenciós hi anirem perquè  hi estem obligats per no ser còmplices de l’actuació 
que ha fet l’ajuntament, que es cosa diferent al que diu l’informe, que la reclamació a hisenda la 
puc ficar jo a títol individual (la secretaria assenteix)." 

Al punt segon de la defensa dels veïns, preciso que Estany Gento no té data de reversió 
(després que Peroy digui les dates), i al final del debat demano que se'm passi la informació 
que ha estudiat l'ajuntament sobre les concessions d'aigua. 

Per últim, només matisar que al punt sisè de la defensa dels drets de la vall vaig parlar del dret 
d'accessió i no d’accessibilitat. 

 

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia següents 

- Núm. 44/2017 de l’any 2017, referent a una modificació de crèdit per 
transferències entre partides. 

- Núm. 45/2017 de l’any 2017, referent a una modificació de crèdit per 
transferències entre partides. 

- Núm. 46/2017 de l’any 2017, referent a la renovació de la targeta d’aparcament 
per a persones amb mobilitat reduïda, per no conductor, a Maria Pilar Selva 
Garriga 

- Núm. 47/2017 de l’any 2017, referent a la incoació d’un/a monitor de menjador i 
neteja. 

- Núm. 48/2017 de l’any 2017, referent al pagament de factures 
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- Núm. 49/2017 de l’any 2017, referent a sol·licitar una ajuda per la celebració del 
Festival de Senderisme Vall Fosca 

- Núm. 50/2017 de l’any 2017, referent a donar suport al referèndum convocat per 
l’1 d’octubre de 2017 

- Núm. 51/2017 de l’any 2017, referent a adjudicar un servei d’assessorament i 
formació a nivell pressupostari 

- Núm. 52/2017 de l’any 2017, referent a adjudicar directament l’obra 
“Pavimentació del camí dels Ribots” a Espui 

- Núm. 53/2017 de l’any 2017, referent a una modificació de crèdit per 
transferències entre partides. 

- Núm. 54/2017 de l’any 2017, referent a acceptar subvencions de l’ACA 
atorgades provisionalment 

- Núm. 55/2017 de l’any 2017, referent a acceptar el pressupost de Construccions 
Espot Cardós per la reparació de la casa de fusta Casa Granjé a la Central de 
Capdella 

 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
En aquest punt el Sr. Peroy pren la paraula per comentar que s’ha passat el decret 
50/2017, on l’alcalde va signar donar suport al referèndum i vol demanar, i així és, que 
tothom li dona suport. 

 

- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/2017 

 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 3/2017, per baixes i altes 
en partides; 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 vots a favor, dels set que composen la Corporació, acorda: 
 

Primer.- Aprovar el present expedient núm. 3 de Modificació de Crèdits al Pressupost 
de la Corporació de 2017, 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  Descripció Consignació Crèdits 

extraordinaris  

TOTAL 

Pressup. que tenien o suplements 

          

33668900 
Restauració de les pintures murals de l'església de 
Sant Vicenç de Capdlela 0,00 81.795,60 81.795,60 

  TOTAL 0,00 81.795,60 81.795,60 
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INGRES/ BAIXES EN PARTIDES 

   

 

     Concepte Descripció consignació baixa/ingres total 

    

 

     75515 subvenció LEADER pintures Sant vicenç 

 

      24.262,35        24.262,35    

     45261950 depuradores al municipi    19.738,08          19.738,08                   -      

45961947 canvi enllumenats de mercuri    10.000,00          10.000,00                   -      

92062505 senyalització de nuclis i elements patrimonials    15.000,00          13.551,40         1.448,60    

45961949 Urbanització de la Plana de Mont-ros    36.300,00    -     14.243,77        22.056,23    

     

 
TOTAL BAIXES/ALTES 

 
      81.795,60    

      

     

     

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 COMPTE GENERAL PER L’ANUALITAT 2016 
 
En data 28 de juny de 2017 l’alcalde va resoldre iniciar la tramitació administrativa del 
compte general i sol·licitar a la intervenció la confecció del compte general i l’emissió de 
l’informe d’intervenció preceptiu. 
 
2. En data 28 de juny de 2017 l’interventor va emetre informe favorable  relatiu al 
compte general de la corporació corresponent a l’exercici de 2016, les principals 
conclusions del qual són les següents: 
 

1. L’entitat local presenta un situació d’equilibri patrimonial, en què els actius no 
corrents estan/no estan totalment finançats pels capitals permanents. Així mateix 
presenta un desestalvi de -435.905,38 euros. 
 
2. L’entitat local presenta un situació d’equilibri financer amb un romanent de 
tresoreria per a despeses generals de 1.493.862,43 €. La gestió de la tresoreria 
presenta un dèficit anual de 120.974,86 euros.  
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3. La gestió pressupostària de l’entitat local mostra un resultat pressupostari 
ajustat de 184.569,08 euros, un grau d’execució del pressupost de despeses del 
97,29 % i d’ingressos del 101,81%. 
 
4. En relació als compliments de l’objectiu d’estabilitat, regla de la despesa i 
deute viu de l’ens local, aquest presenta una capacitat de finançament de 
132.030,54 euros, un compliment de la regla de la despesa de 2.962,73 euros, 
un rati de deute viu de ..0%. i un PMP del darrer trimestre de 2016 de -2,51 
euros. 
 
5. En relació al compte general la Intervenció posa de manifest que s’han seguit 
les bases d’execució del pressupost, així com el que disposen els articles 208 a 
212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; regles 44 i següents del SICAL/normal de 
comptabilitat i 45 i següents del simplificat. 

 
3. En data 17 de juliol de 2017 l’Alcaldia va convocar la Comissió Especial de Comptes. 
 
4. En data 31 de juliol de 2017 es va celebrar la Comissió Especial de Comptes i es va 
dictaminar favorablement sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte 
general. 
 
5. En data 21 de setembre de 2017 el secretari va certificar que el Compte General es 
va exposar al públic durant el termini  de 8 d’agost  a 12 de setembre i que durant el 
termini d’exposició pública no s’han presentat objeccions o reclamacions. 
 
7. En data 21 de setembre l’Alcalde va proposar al Ple l’aprovació del compte general.  
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 
 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació 
bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l’actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2016 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 31 
de juliol de 2017. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 152 de data 7 d’agost de 2017, pel període reglamentari, no s’hi han 
formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
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FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; la Instrucció 
de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut. 
 
Per tant,  
 

S’ACORDA amb sis vots a favor i el vot en contra del Sr. Plasencia: 
  

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2016, 
integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.414.970,69 euros, un 
passiu de 10.414.970,69 euros i un resultat de l’exercici de -435.905,38 euros. 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: el qual en tancar l’exercici presenta un 
resultat de -435.905,38 euros. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 160.395,48 euros, unes obligacions pendents de pagament de 5.535.35. euros, i un 
resultat pressupostari ajustat de 184.569,08 euros. 
- Estat de canvis del patrimoni net: mostra la variació del patrimoni net durant l’exercici, 
es parteix d’un patrimoni net de 10.625.593,58 euros i al final de l’exercici hi ha un 
patrimoni net de 10.226.550,92 euros. 
- Estat de fluxos d’efectiu: el qual presenta els cobraments i pagaments que hi ha hagut 
en l’exercici de manera que partint d’unes existències inicials de 890.141,39 euros i 
s’arriba a unes existències finals de 1.011.116,25  euros 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
balanç, en el compte de resultat econòmic patrimonial i en l’estat de liquidació del 
pressupost. 
 

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat  
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus 
saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i agrupats per 
nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos 
comptables  i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per 
l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.  
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació. 
 

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2016 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 



 

 

8 

 

 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Plasencia explica que no van presentar al·legacions dins del termini i demana si 
es pot passar la informació amb Excel ja que no van poder trobar algunes dades com 
per exemple els pagaments que es van fer a endesa, i per aquest motiu hi voten en 
contra. 
 

-ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ D’UNA OBRA DE L’ENTITAT MUNICIPAL 

DESECENTRALITZADA D’ESPUI 

 
Atès que en l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui té la memòria valorada 

anomenada “CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA A ESPUI”, amb un Pressupost 
sense IVA de 16.499,80 €  (19.964,76 € IVA inclòs) on es va demanar una ajuda a la 
Diputació de Lleida per la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic, anualitats 2016, 
2017, 2018 i 2019.  
 
Atès que l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Espui no té suficient capacitat tècnica, ni 
econòmica, per poder assumir la contractació i execució de l'esmentada obra.  
 
Atès que en ple de 24 d’agost de 2017 va aprovar la delegació de l’obra a l’Ajuntament 
de la Torre de Capdella per a la contractació, execució i finançament, així com el 
cobrament dels ajuts que s’han concedit a la mateixa. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 

PRIMER.- Acceptar la delegació de la Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui de les 
competències corresponents per tal de què procedeixi a  la contractació, execució, 
finançament, així com el cobrament dels ajuts que s'han concedit per execució de les 
mateixes, per l’obra CAPTACIÓ I DISTRIBUCIÓ D’AIGUA A ESPUI. 

SEGON.- Comunicar l'acord corresponent a la Junta Veïnal així com a la Diputació de 
Lleida als efectes de què consti en el seu expedient el canvi descrit. 

TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 

 

-INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE 

PINTURES MURALS DE L’ESGLÈSIA DE SANT VICENÇ DE CAPDELLA. 

 
Atès que l’ajuntament de la Torre de Capdella va presentar una subvenció a la Direcció 
General de Desenvolupament Rural, en el marc de l’Ordre ARP/2600/2016 de 15 de 
novembre per la qual es convoquen els ajuts corresponen a l’any 2016, i que li ha estat 
concedida per les obres de Restauració de les pintures murals de Sant Vicenç de 
Capdella. Amb número d’expedient 2509116201603. 
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Atès que una de les condicions de l’atorgament és que s’ha de fer la contractació del 
servei abans del dia 30 de novembre, i per tant s’ha de tramita amb caràcter urgent. 
 
Atès que s’ha aprovat una modificació de crèdit del pressupost per poder incloure 
aquesta obra dins del pressupost vigent per import de 67.599,67 € sense Iva (81.795,60 
€ IVA inclòs) quedant supeditada la contractació a la correcta aprovació de la 
modificació esmentada. 
 
Atès que per import de la contractació, superior a 18000 € per a la contractació menor, 
es necessari sotmetre la contractació en concurs obert, amb la corresponent publicació 
al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del contractant. 
 
Vist que es tracta d’un immoble catalogat com a BCIN, es notificarà aquest concurs i les 
obres a realitzar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la incoació del procediment de contractació del servei per la 
Restauració de les pintures murals a l’església de Sant Vicenç de Capdella, amb 
concurs obert, així com el plec de clàusules que ha de regir el procediment. 
Segon.- Publicar l’anunci de la contractació al Butlletí Oficial de la Província així com al 
Perfil del contractant. 
Tercer.- Comunicar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya la 
contractació de l’obra de restauració de les pintures murals, i trametre la documentació 
necessària per al seu estudi. 
Quart.- .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 

 

- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA XARXA D’AIGUA DE MOLINOS 

 
Atès que els veïns propietaris de l’antic polígon urbanístic de la UA M1 de Molinos ha 
presentat la documentació referent a la cessió de la xarxa privada pel subministrament 
d’aigua no tractada que passa pel límit entre mitjanes de les parcel·les. 
 
Atès que de la modificació de les NNSS del Municipi de la Torre de Capdella es va 
aprovar una modificació aprovada Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 16 de 
setembre de 2014 i publicada a efectes d’executivitat al DOGC núm. 6729 de 16 
d’octubre de 2014, on es va eliminar el polígon d’actuació UA M1, suprimint-ne l’antic 
article 117 de les NNSS. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha executat una obra per dur aigua 
potable a Molinos durant l’exercici 2017, amb una subvenció de la Diputació de Lleida. 
 
Atès que en aquesta cessió es dóna pas a l’ajuntament per poder accedir a la xarxa 
d’aigua en cas que hi hagués alguna avaria. 
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L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 

PRIMER.- Acceptar la xarxa d’aigua de Molinos, ubicada en el límit entre mitjanes de 
parcel·les a l’antiga UA M1. 

SEGON.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 

TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 

-DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UA-M1 

DE MOLINOS 

 
Atès que la Junta de compensació de la UA-M1 “Los Molinos” va ser constituïda 
mitjançant escriptura pública en data 16 de novembre de 2006 i inscrita al Registre 
d’Entitats urbanístiques Col·laboradores de la Direcció General d’Urbanisme amb el 
número d’assentament 2762 
 
Atès que en virtut de les modificacions de les NNSS del municipi d ela Torre de 
Capdella, i concretament de l’àmbit de Molinos, es va aprovar una modificació aprovada 
Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 16 de setembre de 2014 i publicada a 
efectes d’executivitat al DOGC núm. 6729 de 16 d’octubre de 2014, on es va eliminar el 
polígon d’actuació UA M1, suprimint-ne l’antic article 117 de les NNSS. 
 
Atès que amb la supressió de l’esmentat polígon d’actuació ha quedat sense objecte la 
Junta de compensació que va ser constituïda a l’efecte. 
 
Atès que s’ha presentat a l’ajuntament la sol·licitud de dissolució i liquidació de la Junta 
de compensació de Molinos, segons acord de l’Assemblea General  de 17 d’agost de 
2017, amb R/entrada núm. 924 de data 17.08.2017 
 
Que a l’empara de l’article 195 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel que s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, és necessària l’aprovació del Ple de l’Ajuntament per 
ser efectiva la seva dissolució. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar la dissolució i liquidació de la Junta de Compensació de la Unitat 
d’Actuació UA M1 Molinos, amb la documentació presentada. 
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord al Registre d’Entitats Urbanístiques 
Col·laboradors a fi i efecte que procedeixin a inscriure l’acord de dissolució. 
TERCER.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
QUART.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
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-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ENREGISTRAMENT I DIFUSIÓ DELS PLENS 
 
Atès que s’ha presentat un escrit per part del Sr. Plasencia, regidor de la CUP, per tal 
que es pugui procedir enregistrar els plens de la Corporació segons instància amb 
R/entrada 842 de 31 de juliol de 2017. 
 
Atesa la legislació aplicable, l'art. 70.1 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL d'ara endavant) estableix que: "Les sessions del Ple de 
les corporacions locals són públiques. No obstant això, podran ser secrets el debat i 
votació d'aquells assumptes que puguin afectar al dret fonamental dels ciutadans a que 
es refereix l'article 18.1 de la Constitució, quan així s'acordi per majoria absoluta.” 
 
Atès que Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i en seu reglamentària els arts. 88 i 227 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals (ROF d'ara endavant), 
l'art. 10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector 
públic de Catalunya, autoritzen a la instal·lació dels mitjans necessaris per poder fer un 
correcte seguiment dels plens així com la publicitat dels mateixos. 
 
Atès que l’Ajuntament pot acordar la gravació, la retransmissió en directe o la posada a 
disposició en el web municipal de les sessions del ple, així com la difusió d’informacions 
que s’hi tracten però que cal aprovar un reglament orgànic municipal (ROM) o altres 
disposicions municipals que ho regulin. Vist que l’ajuntament de la Torre de Capdella, 
no té a dia d’avui aprovat cap Reglament Orgànic Municipal que reguli aquest fet, per 
tan, seria convenient iniciar la tramitació de redacció i aprovació d’un ROM, per poder 
implantar el funcionament d’aquest servei 
 
Atès que l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal és necessària per poder 
concretar la forma en que es desenvoluparan els plens, la seva forma de gravació i/o 
publicitat i difusió, s’ha de decidir quin format es donarà a les actes, amb incorporació 
de la gravació o amb transcripció del literal de les mateixes, advertint però, que ni la 
LBRL, ni el ROF, ni el TRRL preveuen la transcripció literal del ple, ja que sols preveu 
una relació succinta de les intervencions dels Grups municipals, així com altres 
aspectes que són necessaris per al tràmit referent a protecció de dades. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar l’inici de la redacció d’un Reglament d’Organització Municipal per 
regular entre altres, la gravació dels plens municipals. 
SEGON.- Iniciar els tràmits necessaris per poder dur-se a terme aquest acord. 
TERCER.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
QUART.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
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En aquest punt intervé: 
-El Sr. Plasencia comenta que no tinguin cap por en gravar els plens perquè el territori 
es gran i hi ha gent que no pot venir i es podria facilitar que ho conegués tothom 
-El Sr. peroy contesta que no és por, però s’haurà de mirar de fer el ROMi regular els 
procediment així com facilitar els mitjans per fer-ho 
-El Sr. Plasencia diu que si fa esmenes no és per literalitat, però les coses rellevants o 
bé que no es transgiversin. Si que està bé fer un ROM i demana que es pguiguin tenir 
en compte a tots els grups i fer una participació. 
-El Sr. Dalmau coment que no s’amaguen les coses, hi ha una web i allí es publiquen 
les coses. 
-El Sr. Plasencia comenta que se’ls ha demanat informació i no s’ha donat i per tant han 
tingut que anar a la GAIP a demanar-la. 
-El Sr. Peroy di que hi havia 4 dies per presntar i van ser uns dies en que no es va 
poder contestar. 
-El Sr. Plasencia va demanar quines reunions s’estaven fent amb l’Associació i amb 
ENDESA i no se l’ha informat, com va ser el dia 12, com es pot veure en una factura. 
-El Sr. Peroy contesta que no es va fer cap reunió amb ENDESA.  
Al conveni que hi ha entre Associació i l’Ajuntament i qui ha de donar comptes és 
l’Associació referent a les seves despeses, però no parla d’altres actuacions. Qui ha de 
passar la informació és l’ajuntament a l’Associació. 
Li diu que ell no passa la informació a l’associació. Aquesta es va crear per defensar el 
Conveni. 
-El Sr. Plasencia diu que no se li ha contestat ni de paraula ni per escrit el que ha 
preguntat ni dins del termini. 
-El Sr. Peroy di que la factura de la que parla no està bé, i es pot retirar del Ple si s’ha 
d’arreglar. 
-El Sr. Peró diu que està d’acord en la gravació dels plens, i amb la transparència, però 
no considera que s’hagi de votar ara en aquest moment. Pensa que millor començar 
amb la redacció del ROM, i plantejar com fer-ho en el text. 
-El Sr. Plasencia també està d’acord en que es comenci a redactar un ROM. 
 

- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’UNA RECLAMACIÓ A HISENDA DE LA 

DEVOLUCIÓ DE QUANTITATS PAGADES INDEGUDAMENT A ENDESA EN 

CONCEPTE D’IVA PEL PERÍODE 2009 A 2014 

 
Atès que en sessió del Ple de 30 de juny de 2016 s’acordà estimar parcialment la 
reclamació de quantitat deduïda per ENDESA GENERACIÓN SAU en data 22.03.2016. 
Del conjunt de la reclamació formulada (168.101,63 €), l’Ajuntament nomes reconeixia 
deure 11.193,32 €. L’acord plenari de referència disposà ordenar el pagament immediat 
d’aquesta xifra i requerir a ENDESA ENERGIA SAU l’emissió de la factura escaient 
confeccionada de manera correcta, en el benentès que el pagament cancel·lava el 
deute controvertit. 
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Atès que ENDESA ENERGIA SAU no estigué d’acord amb el contingut de la resolució 
del Ple de 30.06.2016, interposà recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat 
unipersonal provincial de Lleida què fou enregistrat com a procediment ordinari 
355/2016 en virtut de Decret de 19.10.2016. 
 
 La part actora fixà la quantia del procés en 156.908,31 €, què és la diferència entra la 
xifra acumulada reclamada en via governativa (168.101,63 €) i la reconeguda pel Ple 
com a deute real (11.193,32 €). 
 
El Decret de 19.09.2016 dictat pel LAJ del Jutjat Contenciós-Administratiu de Lleida 
acordà l’admissió a tràmit del recurs i el procediment s’enregistrà amb el número 
355/2016. 
 
Atès que en data 04.11.2016 l’Ajuntament es personà com a administració demandada 
en l’esmentat procediment contenciós-administratiu i –alhora- s’aprofità l’avinentesa per 
a sol·licitar al jutjat la immediata suspensió cautelar de l’avís de tall de subministre 
elèctric que ENDESA ENERGIA SAU havia tramés al Ajuntament en data 19.10.2016. 
 
La petició cautelar fou canalitzada per la via prèvia i urgent que regula l’art 135.1 LJCA i 
quedà enregistrada com a peça separada 80/2016. En data 7.11.2016 el jutjat dictà 
interlocutòria 241/2016 què desestimà la petició de mesura cautelar deduïda; és a dir, 
no s’obtingué un pronunciament provisional que ordenés a la companyia actora, 
subministradora de llum, una suspensió en l’execució del seu avís de tall de llum exercit 
en l’àmbit de l’autotutela que li atorga l’art 52.3 de la Llei 24/2013 de 26 de desembre, 
reguladora del Sector Elèctric. 
 
Paral·lelament, l’Ajuntament expressà la seva posició envers la reclamació deduïda i 
s’oposà tot sol·licitant que es dictés sentència de desestimació íntegra de la demanda i 
de totes les seves pretensions accessòries. 
 
En el marc d’aquest procés, ENDESA ENERGIA SAU i l’Ajuntament van endegar 
converses per a mirar d’arribar a un punt d’entesa que fos satisfactori a ambdues parts; 
sempre tenint em compte: (i) que l’objecte del procés era una reclamació de quantitat; 
(ii) que l’Ajuntament no estava pas disposat a renunciar al text del Conveni de la llum 
de 1927; (iii) que el conflicte normatiu havia de resoldre’s amb una arbitratge de dret a 
càrrec d’especialistes que tingués en compte les directrius interpretatives de la 
normativa sobre l’IVA dictades pels òrgans administratius competents; concretament, la 
Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda, a través de l’instrument de les 
consultes vinculants. 
 
Atès que aquestes converses van estar profitoses, talment que en data 12 de gener de 
2017 ENDESA ENERGIA SAU (actora) i l’Ajuntament (administració demandada) 
representat per l’Il·le. Sr. Alcalde, van signar un acord extrajudicial transaccional què 
significà l’acabament del procediment 355/2016 seguit davant el Jutjat contenciós-
administratiu de Lleida. Aquest acord fou comunicat al jutjat per a la seva homologació 
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en els termes previstos a l’art 19 LEC (supletòria de la LJCA segons la seva disposició 
final 1ª). 
 
En data 23 de febrer de 2017 el Jutjat contenciós-administratiu de Lleida dictà 
interlocutòria en virtut de la qual homologà l’acord transaccional. El jutge no només 
s’acolli al text de l’art 19.2 LJCA (què limita els acords d’aquesta mena a que no siguin 
manifestament contraris a l’ordenament jurídic, a l’interès públic o de tercers), sinó que 
–desprès de refusar cap condicionant- invocà el text de l’art 77 LJCA què admet 
aquesta mena d’acords com a instrument per a acabar de manera anticipada un procés 
judicial.  
 
El jutge beneí l’acord de 12.01.2017 tot palesant que l’objecte del procediment 
355/2016 és una reclamació de quantitat la qual es troba dins les matèries susceptibles 
de transacció, essent el deute, al qual es compromet a pagar l’Ajuntament en els 
terminis pactats, és de 127.695,52 € i es correspon a la facturació dels anys 2009 a 
2014. 
 
Atès que la resta de pretensions econòmiques formulades per ENDESA ENERGIA 
SAU, què abasten la facturació posterior a l’1.01.2015, va quedar sotmesa a un 
arbitratge d’especialistes tributaris que havien de determinar de mutu acord el règim 
correcte aplicable segons la normativa reguladora de l’IVA; règim d’arbitratge que no és 
pas aliè al sistema previst a l’art 86 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). Tenint en compte que la 
transacció documentada el 12.01.2017 no deixa a l’àmbit de les parts decidir l’aplicació 
o no d’una norma tributària obligatòria, ni permet interpretar-la a conveniència, sinó –
arran els darrers pronunciaments de la DGT en consultes vinculants ‘ad hoc’- concreta 
l’aplicació, què desprès es trasllada al sistema de facturació del subministre elèctric.  
 
Atès que en el decurs del Ple celebrat el 26 de gener de 2017 l’Il.le. Alcalde assabentà i 
comunicà a tots els membres de la corporació assistents el contingut de l’acord 
transaccional signat el 12.01.2017 en nom de l’Ajuntament. De fet, hi hagué un debat 
intens en el torn de precs i preguntes, tal i com reflexa l’acta de la sessió publicada a la 
web municipal què ha estat estesa per la secretària.  
 
Una part d’aquest debat el protagonitzà un regidor electe per la CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR (CUP); la qual cosa acredita que –en aquesta data- el grup 
municipal de referència estava complidament informat del contingut de l’acord 
transaccional, i cap dels regidors de l’Ajuntament assistents al Ple de 26.01.2017 
impugnà, ni en via governativa ni en via judicial, l’acord transaccional  de 12.01.2017. 
 
Atès que en el decurs del Ple de 27.04.2017 el Sr. JOSEP PLASÈNCIA LONCÀ 
prengué possessió del seu càrrec actual de regidor electe per la CANDIDATURA 
D’UNITAT POPULAR (CUP) en substitució del regidor dimitent, Sr. Riel Alfonso 
Jordana. 
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Atès que el dia 5 de maig de 2017 el regidor Sr. PLASÈNCIA interposà el recurs de 
reposició contra l’acord transaccional de 12.01.2017, tot palesant que “el passat 7 
d’abril de 2017 hem tingut accés, per primer cop, a l’acord signat per l’Alcaldia i la 
companyia ENDESA ENERGIA SAU, en virtut del qual l’Ajuntament accedeix a la 
reclamació de factures de la companyia en concepte de subministrament elèctric a 
dependències municipals i enllumenat, des de l’exercici 2009 al de 2014 per un total de 
127.695,52 € IVA i impostos sobre electricitat inclosos....”. 
 
Vist que aquest recurs fou desestimant expressament per acord del Ple de 22 de juny 
de 2017, el qual  fou notificat personalment al Sr. Plasència el dia 5 de juliol de 2017. 
Hom acorda la inadmissibilitat del recurs per raons d’extemporaneïtat en la seva 
formulació i, també la seva desestimació de les raons de fons adduïdes. Les mesures 
cautelars sol·licitades també foren rebutjades. 
 
A hores d’ara no consta que s’hagi formulat recurs contenciós-administratiu contra 
l’esmentada resolució. 
 
Atès que en data 22 de setembre de 2017 el regidor i membre del grup municipal de la 
CUP, Sr. Plasència, presentà al registre «proposta de resolució» perquè es sotmeti a 
votació i decisió del proper Ple la conveniència d’endegar un procediment tributari de 
devolució d’ingressos indeguts per tal de recuperar l’IVA que la societat d’ENDESA 
ENERGIA SAU ha repercutit a la facturació de subministre d’energia elèctrica del 
període 2009 a 2014 
 
ANÀLISI  DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES.- 
 
1ª. Consideració de la proposta de resolució que presenta el regidor Sr. Plasència.- 
Creiem que la qüestió sotmesa al parer del Ple ha de ser introduïda a l’ordre del dia i ha 
de sotmetre’s a votació (arts. 106 i concordants del DL 2/2003 de 28 d’abril, que aprovà 
el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya (LMRLCat). 
 
2ª. Desestimació de la petició formulada per ser contrària al principi de congruència 
interna.- Un cop analitzada la proposta de resolució que hom desitja sotmetre a la 
consideració del proper Ple municipal, creiem que la pretensió suscitada no té 
cobertura legal. Heus ací el reguitzell de motius que avalen aquest criteri: 
 
2.1. Totes les administracions catalanes han de garantir l’objectivitat dels òrgans que la 
composen, amb respecte de l’ordenament jurídic (art 2 de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya). Dins 
el marc normatiu aplicable, i amb caràcter de preeminència sobre qualsevol altre, hi 
trobem allò que diu l’art 118.1 del Codi Civil de Catalunya:  
 

Actes propis: 
Ningú no pot fer valer un dret o una facultat que contradigui la conducta pròpia 
observada amb anterioritat si aquesta tenia una significació inequívoca de la qual 
deriven conseqüències jurídiques incompatibles amb la pretensió actual. 
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Aquest precepte al·ludeix al principi de congruència que acte seguit desenvoluparem. 
 
2.2. La proposta que formula el regidor Sr. Plasència perquè l’Ajuntament endegui un 
procediment tributari davant l’AEAT de «devolució d’ingressos indeguts» ataca 
directament aquest principi de congruència interna. Abans, però, de continuar amb el 
raonament cal fer una reflexió prèvia: L’IVA meritat en la facturació emesa per ENDESA 
què es repercuteix a l’Ajuntament com a consumidor final del subministrament elèctric 
no és indestriable de la base sobre la qual és calcula; quan algú no està d’acord amb el 
sistema de determinació o càlcul només pot: (i) sol·licitar una consulta vinculant a la 
Direcció General de Tributs i obrar en conseqüència; (ii) negar-se a pagar la factura on 
es repercuteix l’IVA, atès que el subjecte pagador no és el consumidor sinó que ho és 
l’empresari que el repercuteix al prestar el servei. 
 
2.3. L’Ajuntament ha reaccionat d’ambdues maneres. Per una banda, va desestimar la 
reclamació de quantitat d’ENDESA i defensà la seva posició davant la jurisdicció 
contenciós-administrativa quan la companyia elèctrica presentà la demanda origen del 
procediment ordinari 355/2016 JCA de Lleida. Per una altra, s’adreçà a la DGT i 
formulà l’escaient consulta vinculat per tal d’escatir el sistema legal de facturació 
donada l’existència del «Conveni de la llum» de 1927. 
 
2.4. Dit això, cal recordar la descripció que hem fet en els antecedents. En data 12 de 
gener de 2017 ENDESA ENERGIA SAU (actora) i l’Ajuntament (administració 
demandada) representat per l’Il·le. Sr. Alcalde, van signar un acord extrajudicial 
transaccional què significà l’acabament del procediment 355/2016 seguit davant el 
Jutjat contenciós-administratiu de Lleida. Aquest acord fou comunicat al jutjat per a la 
seva homologació en els termes previstos a l’art 19 LEC (supletòria de la LJCA segons 
la seva disposició final 1ª). En data 23 de febrer de 2017 el Jutjat contenciós-
administratiu de Lleida dictà interlocutòria en virtut de la qual homologà l’acord 
transaccional. 
 
2.5. El pagament de les factures d’energia elèctrica del període 2009 a 2014 és, doncs, 
conseqüència d’aquest conveni transaccional. La pròpia resolució judicial que l’aprovà 
declara no és contrari a l’ordenament jurídic, a l’interès públic o de tercers. 
 
2.6. L’Ajuntament és vinculat a l’acord transaccional. Ningú pot gosar negar-ho. De fet, 
l’acord és –en aquest punt relatiu a la facturació del període 2009 a 2014- un singular 
reconeixement de deute de quantitat determinada; no pas una modificació del «conveni 
de la llum» com s’ha dit amb desencert. En conseqüència, l’aplicació al cas del principi 
de congruència interna encastat a l’art 118.1 CCCat fa que l’Ajuntament no pugui anar 
en contra dels seus propis actes. 
 
 
3ª. Exercici de l’acció subrogatòria en defensa del patrimoni municipal.- Malgrat que 
l’Ajuntament no ha d’endegar el procediment tributari de devolució d’ingressos indeguts 
què postula el regidor Sr. Plasència per les raons abastament explicades, això no treu 
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que ell –a títol individual- pugui instar un procediment d’aquesta mena. Us en faig cinc 
cèntims: 
 
3.1. L’art 167.3 del Decret 336/12988 de 17 d’octubre, què aprovà el reglament de la llei 
de patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPELCat), permet que qualsevol veí que es 
trobi en ple ús dels seus drets civils i polítics pugui requerir a l’Ajuntament que endegui 
l’exercici d’accions judicials (també administratives de caràcter previ) en defensa del 
patrimoni municipal. 
 
3.2. El precepte demana que hom adreci requeriment formal a l’Ajuntament, el qual 
haurà de notificar-ho a aquells que en puguin resultar afectats (ENDESA i AGÈNCIA 
ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA). Si en el termini de 30 dies comptadors 
d’ençà la presentació del requeriment, l’Ajuntament acorda no endegar les accions 
sol·licitades, el veí promotor podrà subrogar-se a títol individual exercint-les en nom i 
interès de la corporació (art 167.4 RPELCat). Si prospera l’acció entaulada, l’actor/veí té 
dret al reemborsament de les costes processal per l’ens local i a la indemnització dels 
danys i perjudicis que –particularment- li hagi causat la situació (art 167.5 RPELCat). 
 
3.3. És obvi que el regidor, Sr. Plasència no ha endegat aquets expedient subrogatori 
en formular la pretensió continguda al seu escrit de 22.09.2017 (registre entrada 
número 1109). Tanmateix, considerem que si l’acord del ple confirma la negativa a 
endegar el procediment tributari que demana, la certificació de l’acord esdevindrà títol 
suficient perquè el veí Sr. Plasència pugui iniciar –si així ho desitja- l’acció subrogatòria 
al·ludida a l’esmentat art 167.2 RPELCat.  
 
Aquesta habilitació només romandrà condicionada a que el Sr. Plasència ho palesi 
fefaentment a l’hora de demandar la certificació escaient, a fi i efecte que la corporació 
local doni compliment a l’exigència reglamentària de comunicar aital circumstància “als 
que puguin resultar afectats”: ENDESA i AEAT. 
 
L’ajuntament en Ple, amb un vot a favor, dos abstencions dels Sr. Peró i Llorente, i 
quatre vots en contra dels Sr. Dalmau, Sr. Boneta, Sra. Juanmartí i Sr. Peroy dels set 
membres que composen la Corporació, acorden 
 

PRIMER. Cal desestimar la petició formulada pel regidor Sr. Josep Plasència i Loncà, 
formulada en el seu escrit de 22 de setembre de 2017 per causa de la congruència 
interna respecte a l’acord transaccional signat per l’Il·le. l’Alcalde el 12.01.2017 –
desprès beneït pel Ple en sessió de 26.01.2017- què representà l’acabament del recurs 
355/2016 seguit al jutjat contenciós-administratiu de Lleida. 
 

SEGON. En conseqüència, no endegar davant l’AEAT el procediment de sol·licitud de 
devolució d’ingressos indeguts, relatius a l’IVA pagat i que fou meritat en les factures 
emeses per ENDESA en el període 2009 a 2014. 
 

TERCER. Alhora, cal informar el regidor Sr. Josep Plasència i Loncà de la possibilitat 
que exerciti ell a títol individual «l’acció subrogatòria» prevista a l’art 167.3 RPELCat, tot 
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actuant aleshores en nom i interès de la corporació. Si hom desitja exercir aquesta 
acció haurà de: (i) comunicar-ho fefaentment a la Secretaria a fi i efecte que hom 
traslladi aital circumstància als operadors que hi puguin resultar afectats; concretament: 
ENDESA i AEAT; (ii) fer-ho en el termini de 30 dies hàbils d’ençà la celebració del Ple.  

 

QUART.- Facultar a l’alcalde i a signar els documents necessaris per dur a terme 
aquest acord 
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Plasencia diu que l’informe, que s’ha entregat tard, torna a sortir que va passar 
pel Ple l’acord quan no és cert, i després de tant temps que ho ha demanat ara resulta 
que pot fer ell mateix la reclamació. 
-El Sr. Peroy li diu que ja se li ha contesta en altres ocasions i sempre es tracta el 
mateix 
- El Sr. Plasencia diu que la via contenciosa contra l’acord és l’única via que veu de 
solucionar aquest tema, però diu que ho pot presentar ell mateix, però diu que ho pot 
presentar ell mateix. Votaran a favor perquè ho han demanat ells. 
-El Sr. Peroy comenta que l’acord s’ha validat en diverses ocasions, ho fet el jutge i ho 
fa fet Consum. 
-El Sr. Plasencia li diu que ell es treballador d’ENDESA i  va a favor de l’empresa, i 
l’advocat, és del bufet d’un membre de la Junta d’ENDESA,. El jutge no portava causes 
tributàries que és el cas, i si algú paga abans de reclamar, doncs evidentment que es 
tancarà l’expedient 
 

-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DEFENSA DELS DRETS COL·LECTIUS 

DAVANT DE LA COMPANYIA ENDESA 
 
Atès que en data 31 de juliol de 2017, el Sr. Plasencia, regidor de l’Ajuntament pel grup 
de la CUP, va presentar una instancia en el que plantejava sis qüestions per sotmetre a 
discussió en el ple, es passa a transcriure els punts plantejats, amb la seva votació 
individualitzada. 
 
En vista de la situació d’indefensió enfront la que es troben els veïns i veïnes 
beneficiàries del conveni de la llum de 1927 i la resta del municipi a també de 
l’ajuntament, atès que la companyia ENDESA ha portat a veïns d’aquest municipi als 
tribunals per seguir les recomanacions de l’Ajuntament, en vista de l’abús de poder i el 
tractament rebut, atès que la companyia segueix interpretant la llei a la seva mida, 
donat que només un tribunal qualificat podrà dirimir sobre la qüestió de l’IVA i que la 
companyia no té cap intenció de respectar el conveni ni de rectificar la seva actitud, 
 
Se sotmeten a votació els següents acords: 
 

Primer 
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S’informarà a tots els veïns de manera ràpida i veraç de tots els esdeveniments que es 
succeeixin al voltant del conflicte amb ENDESA. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació hi voten a favor.  
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Peroy comenta que s’ha fet per l’ajuntament i per l’Associació quan ha estat 
necessari. 
-El Sr. Plasencia diu que ells no estan d’acord perquè no donen la informació al 
moment, algunes reunions es fan molt ràpid i altres molt a poc a poc. 
 

Segon 

 

S’estudiarà l’estat de les concessions hidràuliques de les centrals vinculades al conveni 

de la llum a efectes de la seva reversió al municipi. 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació hi voten a favor.  
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Peroy  diu que les concessions són de la CHE y sabem quines són: Estany 
Gento fins el 2060, Molinos fins el 2061, la Plana fins el 2028 i l’auxiliar de Capdella fins 
el 2061. La concessió de terreny la va fer la EMD Espui. 
- El Sr. Plasencia diu que si s’han estudiat, veuran que hi ha irregularitats. Saber quan 
acaben les concessions és estudiar-ho? 
-El Sr. Peroy diu que el que s’ha vist és que tenen la concessió i és correcta. 
 

 

Tercer 

Instar a la companyia ENDESA a desistir de la demanda contra quatre veïns davant els 
tribunals civils. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació hi voten a favor.  
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Peroy diu que es va informar en l’altre ple, que hi ha 3 veïns que volen sortir i un 
que no. És un tema particular. Posar medis s’hi ha posat, com per exemple un advocat. 
-El Sr. Plasencia pregunta si quan diu “sortir” vol dir pagar per no anar a judici arribant a 
un acord, però ell parla d’instar a ENDESA a que es retiri del procediment. Evidentment 
que és una causa particular però ENDESA ha portat a judici uns veïns per fer el que 
l’ajuntament va dir que fessin. 
L’ajuntament hauria de tenir una posició bel·ligerant amb la companyia en aquest punt 
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- El Sr. Peroy contesta que han estat bel·ligerants, ja que fa 8 anys que estan lluitant 
- El Sr. Plasencia demana que ho expliqui algú que no treballi a la companyia 
- El Sr. Peroy contesta que si, que treballa a ENDESA 
- El Sr. Plasencia li recorda que en un ple va dir que hi cobrava bé. 
- El Sr. Peroy li pregunta si ha cobrat per tallar arbres de la Central 
- El Sr. Plasencia contesta que a ell el van contractar 
- El Sr. Dalmau ja ha dit que 58000 € els va gastar amb la carretera però és una 
carretera que estava molt malmet i hi hauran passat 20.000 vehicles a l’estiu. Ho han 
fet pel bé del municipi. S’ha intentat tenir tots els accessos al municipi correctament. 
- El Sr. Plasencia du que demanaran que es retirin de la demanada. 
Un cop fetes les votacions el Sr. Plasencia torna a preguntar si s’insistirà a ENDESA 
que deixin la demanada, és podrà saber com es farà aquesta acció? 
El Sr. Peroy li contesta que ja s’ha fet i que s’insistirà 
 

Quart 

Instar a la companyia ENDESA a no reclamar als veïns el pagament de cap deute 
tributari prescrit que la mateixa companyia tingui amb Hisenda. ENDESA ha de 
reclamar si s’escau la devolució del que hagi ingressat de més a Hisenda a l’Estat (per 
no tenir una normativa adequada a les directives Europees) i no pas als consumidors. 
Així mateix, instar a la companyia ENDESA a retornar als veïns les quantitats pagades 
de més pel període 2009-2014. 
 
L'Ajuntament en Ple, per tres vots a favor i quatre vots en contra del Sr. Dalmau, Sra. 
Juanmartí, Sr. Peroy i Sr. Boneta, dels set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació hi voten en contra.  

 

En aquest punt intervé: 

-El Sr. Peroy comenta que l’Ajuntament i l’Associació respecte als pagaments del 2009 
al 2014 es va explicar com estava. Si no hi a un canvi de pensament i pactat amb 
l’Associació no es farà, i si hi ha un canvi si, això si, mai sense el consentiment de 
l’associació. 
-El Sr. Plasencia contesta que li van dir que no incloïen aquest punt al ple anterior 
perquè s’havia d’estudiar i ara li diu que no s’ha parlat amb l’Associació, quan s’ha dit 
que és una via guanyadora la de demanar la devolució de l’IVA 
- El Sr. Peroy li diu que el dia que es va fer la reunió a Consum, ens  van donar un 
document que semblava clar. 
 

Cinquè 
 
Emplaçar a la companyia  ENDESA a una taula de negociació amb l’Ajuntament (amb 
tots els grups polítics) i l’Associació per tal de blindar l’esperit del conveni de la llum de 
1927 que ha estat greument erosionat per l’acció de la companyia (pèrdua de la 
universalitat del contracte i altres limitacions i restriccions) en diverses ocasions i 
adaptar-lo als nous temps i situació del municipi. 
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En vista dels beneficis multimilionaris que obté la companyia ENDESA en la vall, atès 
que algunes de les centrals incloses al conveni han estat venudes o subrogades sense 
el consentiment de l’Ajuntament, degut a que la companyia amb qui tenim subscrit el 
contracte no pot complir-lo ni fer-lo complir a les seves empreses filials, (algunes d’elles 
infringint la normativa elèctrica), donat que la presència de la companyia ENDESA al 
municipi i la utilització dels terrenys comunals i l’aprofitament dels recursos naturals del 
municipi no reporta un retorn plausible per a la societat de la vall, emplaçar a la 
companyia ENDESA  a compensar amb  el 50% dels beneficis de la producció a 
l’Ajuntament i el 25% a l’EMD d’Espui. També en la mateixa proporció els ingressos 
que rep o va rebre de les centrals que va subrogar o vendre i que estan dins del 
conveni (Auxiliar de Capdella, Molinos i la Plana). ENDESA es podrà quedar el 25% 
dels beneficis restants (els beneficis seran auditats anualment per una auditoria que 
contracti l’Ajuntament i pagui ENDESA  de la seva part de beneficis) 
 
Aquest acord se sotmetrà a consideració i participació de la ciutadania a través d’una 
consulta popular i el ple de l’Ajuntament es compromet a validar el resultat de forma 
vinculant 
 
L'Ajuntament en Ple, per un vot a favor, dos abstencions dels Sr. Peró i Sr. Llorente i 
quatre vots en contra dels Sr. Dalmau, Sra. Juanmartí, Sr. Peroy i Sr. Boneta, dels set 
membres que composen la Corporació hi voten en contra.  
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Peroy diu que l’esperit de 1927 és el conveni actual i es va modificar al 79 i al 87 
les dos vegades, i les dos vegades va ser per incloure més municipis perdent la 
universalitat. El conveni no es tocarà.  
Passar a la universalitat vol dir que tothom gaudeixi dels drets perfecte, ara, si alguns 
perdran drets i en guanyaran uns altres, poder no tothom hi estarà d’acord. 
-El Sr. Plasencia diu que el punt l’ha presentat ell i el Sr. Peroy l’ha transgiversat amb la 
seva explicació. 
-El Sr. Peroy li pregunta si es fa un procés participatiu, qui votarà, tots o sols els que en 
tenen dret. 
- El Sr. Plasencia explica que és un punt de pressió a l’empresa on ell treballa. 
Endesa va vendre les centrals i aquestes no donen beneficis i s’han venut les centrals 
que estaven en terrenys que ara no donen “servei al conveni”. 
El conveni es toca per perdre drets i no per guanyar-ne, en temes s’ha estat bel·ligerant 
i en altres no. S’ha de pressionar a la companyia per aconseguir més coses es podria 
negociar el tan per cent dels beneficis. 
-El Sr. Dalmau diu que ha dit que no van vendre la Central i que no pagava impostos. 
-El Sr. Plasencia li contesta que no, no ho ha dit 
-El Sr. Peroy diu que ojalà es pogués repartir els beneficis però per llei ara mateix no es 
pot aplicar més tributs que els que marca la llei, com per exemple el 1’3 dels BICES 
-El Sr. Plasencia comenta que de bona voluntat no s’ha de demanar, s’ha de fer 
pressió. El tema dels impostos, no es parla d’això, sinó de pactes d’ocupació de 
terrenys que anaven amb contraprestacions que no s’han complert 
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-El Sr. peroy diu que el conveni del 17 i del 27 es començà a Capdella i al 36 a Mont-
ros. 
-El Sr. Plasencia diu que poder es pensa que la gent veu que ENDESA va molt bé però 
s’haurien de fer que els interessos anessin cap al municipi. 
-El Sr. Peroy comenta que serà l’associació, si això ho vol fer perquè pertany a uns 
veïns. 
-El Sr. Dalmau pregunta si verdaderament s’ha pensat que el 75% dels beneficis 
d’ENDESA els donarà a l’ajuntament. 
-El Sr, Plasencia diu que evidentment no, la companyia està incomplint el conveni i 
porta veïns a judici i s’està claudicant. 
Tots els judicis s’estan perdent tenint treballadors de l’empresa en l’ajuntament 
-El Sr. Peroy li diu que demani còpia de les actes i de qui hi havia a l’ajuntament al 78, 
quan es va perdre la universalitat. Es va fer en aquell moment i segur que amb bona 
intenció. 
 

Sisè 
 
En cas que la companyia ENDESA no accepti les condicions principals de l’acord, ni les 
prèvies instades per aquest Ajuntament, o en cas que no es validi per la ciutadania de 
la vall, es declararà la companyia ENDESA, empresa non grata al municipi i es 
denunciarà el contracte reclamant la municipalització de les centrals per incompliment 
de contracte i accessió, i si s’escau la reversió de les concessions hidràuliques. 
 
L'Ajuntament en Ple, per un vot a favor, dos abstencions dels Sr. Peró i Sr. Llorente i 
quatre vots en contra dels Sr. Dalmau, Sra. Juanmartí, Sr. Peroy i Sr. Boneta, dels set 
membres que composen la Corporació hi voten en contra.  
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Plasencia explica el punt dient que una mesura de pressió és intentar, per 
incompliment del conveni, la municipalització de les centrals. 
L’accessibilitat: quan no es compleix amb la finalitat es reverteix al propietari. 
Municipalitzar la central si no es blinda el conveni com era el de 1927. 
-El Sr. Peroy li diu que serà quan acabin els contractes de les concessions. 
-El Sr. Plasencia comenta que les concessions ja estan caducades perquè la llei 
d’aigües primer eren 99 anys i després va passar a 75, i enlloc de renovar, s’ha fet una 
transmissió de les concessions. S’ha d’estudiar aquest tema. 
-El Sr. Peroy diu que si té indicis pues que ho digui i s’hi anirà conjuntament. Suposa 
que no es tan fàcil municipalitzar una empresa, i a més a més es podria anar a 
qualsevol empresa. 
-El Sr. Plasencia diu que això és demagògia 
-El Sr. Peroy li diu si s’ha preguntat als veïns de la vall que es vol denunciar el 
contracte? 
Un cop fetes les votacions pren la paraula: 
-El Sr. Peró comenta que tot el que és informació als veïns i estudiar concessions li 
sembla molt bé. Però la resta de punts s’ha abstingut perquè hi pot haver molt bona 
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voluntat però hi ha d’haver alguna cosa on agafar-se. Si s’hi ha de treballar és fa, però 
que es vengui una possibilitat que no hi sigui, per això no poden donar suport. 
 

-RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS A L’INVENTARI DE CAMINS 
 
Atès que en data 9 de febrer de 2016 es va adjudicar mitjançant resolució d’alcaldia 
5/2016 la redacció de l’inventari de camins del municipi de la Torre de Capdella a Sr. 
Xavier Campillo i Besses, de l’empresa Pericia Caminera. 
 
Atès que es va redactat l’inventari de camins municipals tal com preveu el Decret 
336/1988 de 17 d’octubre del Reglament del Patrimoni dels ens locals i El Text refós de 
la Llei municipal i de règim local, que s’inclourà a l’inventari general del Municipi. 
 
Atès que en data 5 de gener de 2017 es va fer la publicació al BOP Lleida, per donar a 
conèixer aquest inventari i per tal que els veïns i veïnes del municipi poguessin 
presentar esmenes a aquests vials, o bé informar sobre la manca d’algun altre camí 
que s’hagi pogut documentar al moment de fer aquest inventari, s’exposà la 
documentació i els plànols a les oficines de l’ajuntament per que es poguessin 
consultar. 
 
Atès que el termini d’exposició pública va acabar el dia 17 de febrer, però es va ampliar 
fins a data 30 d’abril de 2017, segons anunci del BOP de Lleida de 16 de març de 
2017, i que en ple es va considerar tancar el termini a finals del mes de maig. 
 
Atès que 14 persones varen presentar un total de 45 al·legacions als camins, el resum 
de les quals es còpia literalment, fent constar a la resposta el resultat si s’ha estimat o 
denegat o la possibilitat de incloure’l en una segona fase de l’inventari, resposta que es 
tramen  individualment a cada al·legant.   
 
Vist el resum de les al·legacions següent. 
 
Al·legant Camí Resposta 

Albert Molina Oller 
25CR0285 Pista de Mont-rós al 
Planell dels Espinaus 

Estimació 

Marcel·lí Llevot 
Rollan 
Xavier Llevot Rollan 

Camí no inventariat 1 
Camí no inventariat 2 
Camí no inventariat 3 
Camí no inventariat 4 
Camí no inventariat 5 
Camí no inventariat 6 
25CT0082 Camí vell d'Oveix a Castell 
II 
25CR0286 Pista d’accés al barranc 
Roi 
25CR0291 Pista de la Borda de Benet 

Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Estimació 
Estimació parcial 
Estimació parcial 
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Eva Perisé Farrero 

Camí 1 
Camí b 
Camí c 
Camí d 
Camí e 
Camí f 
25CT0027 Camí de Castell-estaó a 
Oveix 
25CR0286 Pista d’accés al barranc 
Roi 
25CR0291 Pista de la Borda de Benet 

Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Desestimació 
Estimació parcial 
Estimació parcial 

Consol Peña 
Villagrasa 

Camí no inventariat Desestimació 

Enric Llana Baró 

Camí no inventariat 1 
Camí no inventariat 2 
Camí no inventariat 3 
Camí no inventariat 4 
Camí no inventariat 5 
Camí no inventariat 6 
25CT0053 Camí vell de Beranui a la 
Pobleta 
25CR0288 Pista del Bosc de 
Gramenet 

Segona fase 
Desestimació 
Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Segona fase 
Estimació 
Desestimació 

Ramon Boneta 
Marisol Farré 
Josep Jordana 
Josep M. Mentuy 
Montse Rollan 

25CT0046 Camí dels Horts d'Estavill 
25CT0090 Camí d'Antist a la Pobleta 
II 
25CT0093 Camí de Marginades 

Desestimació 
Estimació parcial 
Estimació 

Adela Perucho 
Badia 

Camí no inventariat Desestimació 

Lourdes Coma 
25CR0280 Pista d'accés a la borda 
del Frare 

Estimació 

Josep Mª Montané 
Tartera 
Jordi Montané 
Tartera 

Camins no especificats Segona fase 

Jaume Garcia Dòria 

25CT0072 Camí del Serrat des 
Cabanes 
25CR0292 Pista d'accés als Llimacs 
d'Oveix 

Estimació 
Estimació 

Joaquim Buñesc 
Jordana 

25CT0002 Camí vell de Senterada 
(Camí del Salancar) 

No pertinent 

Jordi Sarroca 
Carrera 

Camí vell del Barranc de la 
Plantadeta 
Camí vell de Paüls a les Toscasses 
Camí vell dels Horts 
Camí vell de la Carrerada 
Camí vell de la borda de Batalla 

Desestimació 
Desestimació 
Desestimació 
Desestimació 
Desestimació 

Josep Peró Agulló 25CT0090 Camí d'Antist a la Pobleta Estimació parcial 
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II 
25CT0053 Camí vell de Beranui a la 
Pobleta 

Estimació 

Antoni Vives Carlos 25CT0047 Camí d’Antist a la Pobleta I Desestimació 

 

L’Ajuntament en Ple per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda:  

 

Primer-  Resoldre les al·legacions presentades essent d’acord amb el quadre resum 
que consta a l’expedient és: 
 

ESTIMAES DENEGADES ESTIMACIO 
PARCIAL  

SEGONA 
FASE 

NO 
PERTINENT 

8 12 5 19 1 

 

Segon- Incloure dins de l’inventari de camins del municipi aquells camins que són 
públics i així ha quedat acreditat de la seva exposició pública i de les seves 
al·legacions, així com la seva inscripció al Registre de la Propietat dels béns 

Tercer- Notificar als interessats les resolucions de les al·legacions, amb el text íntegre 
de resolució per cada un d’ells de forma individualitzada. 

Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per donar compliment al present acord, incloent les 
tramitacions davant el Registre de la propietat. 
 

-MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES EN L’ÀMBIT DEL 

PA-LP3 A LA POBLETA DE BELLVEÍ 

 
Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici de modificació puntual de normes 
subsidiàries de planejament, en referència a l’àmbit del Polígon d’Actuació LP3 (PA-
LP3) al nucli de la Pobleta de Bellveí, dins el Terme Municipal de la Torre de Capdella 
en referència reconèixer sòl urbà consolidat, modificar les qualificacions del sòl privat, 
reduint el sostre màxim d’edificabilitat i facilitar l’accessibilitat rodada. 
 
Vista la documentació tècnica presentada pels serveis tècnics municipals. 
 
L'Ajuntament en Ple, per sis vots a favors i l’abstenció de la Sra. Juanmartí, dels set 
membres que composen la corporació, acorda: 
 

PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 
la Torre de Capdella en referència a l’àmbit del Polígon d’Actuació LP3(PA-LP3) al nucli 
de la Pobleta de Bellveí, dins el Terme Municipal de la Torre de Capdella en referència 
reconèixer sòl urbà consolidat, modificar les qualificacions del sòl privat, reduint el 
sostre màxim d’edificabilitat i facilitar l’accessibilitat rodada, amb la redacció i la grafia 
que consta a l’expedient.  
 

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini d’un mes, previ anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, un diari de màxima difusió provincial i tauler d’anuncis en 
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format paper i electrònic i la pàgina web de la corporació. Si transcorregut aquest 
termini no es presenten reclamacions l’expedient es considerarà aprovat 
provisionalment sense necessitat de prendre cap acord mes i es trametrà a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida per duplicat i en format digital i en format de 
tractament de textos, en compliment de l’article 23.1.b del Decret 305/2006 de 18 de 
Juliol del Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació per a la seva aprovació definitiva. 

 

TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 

 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 

 

A) Vista i revisada la certificació 1a i única de l’obra "PONT EN ELCAMÍ DE LA FONT 
DEL MORO”, amb un import de 17.615,75 €, signada pel tècnic director de l’obra Sr. 
Marc Sentenac Oña, amb data 26 de setembre de 2017, a l‘empresa 
CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.  
 

B) Vista i revisada la certificació 1a de l’obra "PROJECTE MODIFICAT DE L’ACCÉS 
RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ”, amb un import de 22.361,04 €, signada pel tècnic 
director de l’obra Sr. Jairo Badia Noray, amb data setembre de 2017 a l‘empresa 
MIQUEL RIUS, S.A.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.  
 

C) Vista i revisada la certificació 2a de l’obra "PROJECTE MODIFICAT DE L’ACCÉS 
RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ”, amb un import de 47.191,69 €, signada pel tècnic 
director de l’obra Sr. Jairo Badia Noray, amb data setembre de 2017 a l‘empresa 
MIQUEL RIUS, S.A.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.  
 

- SOL·LICITUDS 

 

A) FERRAN PORCUNA NICAS. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ferran Porcuna 
Nicas, amb NIF: 46003450T, com alcalde pedani del nucli de Paüls de Flamisell, en 
escrit de 21 d’agost de 2017, amb R/entrada núm. 947 de 21.08.2017, en la que es 
demana l’ajut corresponent al dinar popular de la festa major de Paüls de Flamisell per 
l’any 2017, dels dies 11-12-13 d’agost. 
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L'Ajuntament en Ple,  per sis  dels assistents que composen la Corporació, acorda: 
 

Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic, pel sopar popular de la  Festa major del nucli de 
Paüls de Flamisell, per als dies 12-13-14 d’agost de 2016, per import de 150,00 € al Sr. 
Ferran Porcuna Nicas. 

Segon.- Notificar aquest acord a les parts. 

Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 

B) 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 3 
d’abril de 2017, amb R/entrada núm. 360 de data 03.04.2017 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. Armand 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. 
 

C) FONS CATALÀ PER LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. Vista la 
sol·licitud presentada per l’entitat FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT, amb NIF: G17125832, en escrit de 14 de setembre de 2017, 
en què se sol·licita un ajut per la campanya d’emergència en resposta als efectes de 
l’Huracà Irma al Pas pel Carib: Fase de reconstrucció, projecte 3086. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents que composen la 
Corporació, acorda: 
 

Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per la campanya d’emergència en resposta als 
efectes de l’Huracà Irma al Pas pel Carib: Fase de reconstrucció, projecte 3086, per 
import de 50,00 € a l’entitat Fons Català per la Cooperació al Desenvolupament. 

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) FONS CATALÀ PER LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT. Vista la 
sol·licitud presentada per l’entitat FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT, amb NIF: G17125832, en escrit de 14 de setembre de 2017, 
en què se sol·licita un ajut per la campanya d’emergència en resposta als efectes de 
del Terratrèmol de Mèxic: Fase de reconstrucció, projecte 3087. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents que composen la 
Corporació, acorda: 
 

Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per la campanya d’emergència en resposta als 
efectes de del Terratrèmol de Mèxic: Fase de reconstrucció, projecte 3087, per import 
de 50,00 € a l’entitat Fons Català per la Cooperació al Desenvolupament. 

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)  MARIA JESUS VILLAVERDE REY. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria 
Jesús Villaverde Rey, amb DNI 78.071.849-M, alcaldessa pedània del nucli de la Torre 
de Capdella, en escrit de 18 de setembre de 2017, amb R/entrada núm. 1075 de data 
18.09.2017 en la qual es demana l’ajut de 150,00 €, corresponents a les festes 
populars dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel sopar 
que es va realitzar al nucli de la Torre de Capdella el 17 d’agost de 2017. 
 
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 al nucli de la Torre de Capdella, per import de 150,00 €, a la Sra. Maria Jesús 
Villaverde Rey, com alcaldessa pedània del nucli de la Torre 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. 
 

F) JAUME GARCIA DORIA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Garcia Doria, 
amb DNI: 78053188C, com a alcalde pedani d’Obeix, en escrit de 16 d’agost de 2017, 
amb R/entrada núm. 913 de 16.08.2017, en la que es demana un ajut econòmic per la 
celebració del dinar popular del nucli d’Obeix celebrat el mes de setembre de 2017. 
 
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 celebració del dinar popular del nucli d’Obeix celebrat el mes de setembre de 
2017, al Sr. Jaume Garcia Doria, com a alcalde pedani 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 
 

G) AMPA DE LA LIP I DEL CEIP VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per la 
Sra. M. Àngels Cortés i Burgués, com a Tresorera de l’AMPA de la LLIP  I DE 
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L’ESCOLA LA VALL FOSCA, en escrit de 25 d’agost de 2017, amb R/entrada núm. 966 
de data 29.09.2017 en la que es demana un ajut econòmic per realitzar unes 
samarretes pels nens necessàries per l’assignatura d’educació física, amb un import de 
295,12 € segons factura aportada. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de set dels set membres, acorda: 
 

Primer.- Aprovar i fer efectiu el pagament de les samarretes per a l’assignatura 
d’Educació Física per import de 295,12 €, segons pressupost presentat a l’AMPA DE 
LA LLIP I DEL L’ESCOLA DE LA 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. 
 

H) ADELA PERUCHO BADIA. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Adela Perucho 
Badia, amb DNI: 40809186X,  en escrit de 1 de setembre de 2017, amb R/entrada núm. 
1007 de 05.09.2017, en la que es demana la bonificació de l’impost de circulació per a 
vehicles de més de 25 anys, aportant la documentació necessària per a tal fi, del 
vehicle matricula L7174V. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 

Primer.- Acceptar la bonificació de l’impost de circulació de vehicles de de tracció 
mecànica per al vehicle matrícula L7174V, atès que segons la documentació 
presentada té més de 25 anys, titularitat de la Sra. Adela Perucho Badia. 

Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant. 

Tercer.- Trametre la documentació al Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de la 
Diputació de Lleida, per a que l’incloguin en el seu padró. 
Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a dur a 
terme aquest acord 
 

I) ARNAU VILA GUEROLA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Arnau Vila Guerola, 
amb DNI: 38855374W, com a membre de l’equip de futbol sala de la Vall Fosca, en 
escrit de 25 d’agost de 2017, amb R/entrada núm. 962 de data 25.08.2017 en la que es 
demana un ajut de per portar a la samarreta el logotip de la Vall Fosca. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 200,00 € per fer front als costos per 
portar el logotip de la Vall Fosca en la samarreta de l’equip de futbol sala al Sr. Arnau 
Vila Guerola. 
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant. 
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Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 

J) FERRAN PORCUNA NICAS. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ferran Porcuna 
Nicas, amb DNI núm. 46003450T, en escrit de 22 d’agost de 2017, amb R/ entrada 
núm. 953 del 22.08.2017, en el qual es sol·licita la devolució de l’IVTM de l’exercici 
2017, del vehicle marca RENAULT Megane Clàssic amb matrícula L 4818 AD, a nom 
del Sr. Ferran Porcuna Nicas, amb un import de 17,99 €, per què es va donar de baixa 
el dia 7 de juliol de 2017. 
 
Vist l’informe de la Jefatura de Tráfico de Lleida, que confirma aquestes dades.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents que composen la Corporació, 
acorda: 
 

Primer.- Aprovar la devolució de 17,99 € del rebut de l’IVTM de l’exercici 2017, vehicle 
marca RENAULT Megane Clàssic amb matrícula L 4818 AD, a nom del Sr. Ferran 
Porcuna Nicas, amb un import de 17,99 €, d’un import de 71,94 €, al Sr. Ferran 
Porcuna Nicas. 

Segon.- Facultar  l'Alcaldia perquè signi tota  la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 

K) MARIA DOLORS FONDEVILA BARRERA. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. 
Maria Dolors Fondevila Barrera, amb DNI 40809455A, segons instància presentada en 
data 7 de setembre de 2017, amb R/entrada núm. 1015 de 06.09.2017 en que sol·licita 
se li atorgui el canvi de nom de la Tomba de casa Barrera, que consta de 8 forats (4 al 

Nord i 4 al Sud), del cementiri municipal de Espui a nom de Maria Dolors Fondevila 

Barrera, propietat de la seva mare, la Sra. Amèlia Barrera Pons. 
 
Atès que l'interessat en què fa constar les dades personals del finat així com el certificat 
mèdic de defunció i la llicència d'enterrament expedida pel Jutge, la L’alcalde, com a 
òrgan competent en virtut de l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, dictarà resolució, tot concedint l'ús funerari, que es 
reflectirà en el títol corresponent d'ús del dret.  
 
La resolució que concedeix l'ús funerari es notificarà a l'interessat i s'inscriurà, així 
mateix, el títol corresponent d'ús del dret funerari al Llibre Registre corresponent del 
cementiri, i es faran constar les dades següents: 
— Unitat d'enterrament. 
— Nom i cognoms del difunt. 
— Data d'inici de la concessió. 
— Nom i adreça del titular. 
— Qualsevol altra dada d'interès. 
 
Vista la normativa sobre cementiris que es troba regulada en la següent normativa: 



 

 

31 

 

• El Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
• El Decret 297/1997, de 25 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de policia 
sanitària mortuòria. 
• El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
• La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 

Primer.- Atorgar al Sr./a la Sra. Maria Dolors Fondevila Barrera la concessió de dret 
funerari sobre la tomba de Casa Barrera del Cementiri Municipal d’Espui, per un 
període de 50 anys, a comptar des de la data del present acord, renovable. 

Segon.- Inscriure el títol que acredita la concessió al Llibre Registre del cementiri. 

Tercer.- Notificar a l'interessat aquesta resolució, i expedir el títol que acredita la 
concessió del dret funerari. I, comunicar-li que: Contra el punt 1r i 2n de la present 
Resolució, relatiu a l’autorització d’ús del domini públic local, que posa fi a la via 
administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de 
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des 
del dia següent de la seva notificació. 

Quart.- Traslladar el contingut d’aquest acord al responsable del padró municipal i al 
responsable de la gestió dels cementiris. 

Cinquè.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 

- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
 

A) JAUME ELFA FERNANDEZ. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jaume Elfa 
Fernàndez, amb DNI núm. 37719957A, en què demana de la llicència municipal d’obres 
menors per canviar les rajoles sota la porta d’entrada i col·locació d’un rentaplats a la 
cuina de Casa Rosa, al nucli de Pobellà, referència cadastral núm. 
4560408CG3946S0001SK, segons sol·licitud de data 29.08.2017, R/entrada núm.- 968 
del dia 29.08.2017. Expedient núm.- 2017/054/PO. 
 
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 25 de setembre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
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“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 

 
L’obra es considera menor segons l’article 28 de les NNSS.  
 

Abans d’iniciar les obres haurà d’aportar l’aval de runes, segons l’establert en els Decrets 

89/2010, de 29 de Juny, i Decret 105/2008 per un import de 150,00 €.   
 

PEM: 1.370,00 € 
 

CONCLUSIÓ: 
 

El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de la llicencia 
urbanística d’obres per el canvi de rajoles sota la porta d’entrada i obres per la col·locació 
d’un rentaplats a la cuina.” 

 

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) JOSEP PERÓ AGULLÓ. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep PEró 
Agulló, amb Document d’identitat núm. 78071835Z, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors per la creació d’un habitatge en edifici existent al camí de la 
Vall, Casa Antema, al nucli de la Plana de Mont-ros, referència cadastral núm. 
2540301CG39240001PX, segons sol·licitud segons sol·licitud de data 22.09.2017, 
R/entrada núm.- 1113 del dia 22.09.2017. Expedient núm. 2011/022/LPL. 
 
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 25 de setembre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 
 

Abans d’iniciar les obres haurà d’aportar: 
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• l’aval de runes, segons l’establert en els Decrets 89/2010, de 29 de Juny, i Decret 

105/2008 per un import de 150,00 €.   

• Memòria amb els plànols visats per el tècnic competent. 
 

PEM: 8.500,00 € 

 

CONCLUSIÓ: 
 

El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de la llicencia 
urbanística d’obres per la creació d’habitatge en edifici existent.” 

 

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) MIQUEL PERÓ TOLÓ. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Miquel Peró Toló, 
amb Document d’identitat núm. 78098189X, en què demana de la llicència municipal 
d’obres menors per la construcció d’una plataforma de ciment de 16x18 m2 per rastell 
per unes 40 vaques, al Prat Nou, al polígon 7, parcel·la 44 de la Plana de Mont-ros, 
segons sol·licitud de data 21.08.2017, R/entrada núm.- 944 del dia 21.08.2017. 
Expedient núm.- 2017/052/LPL. 
 
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 25 de setembre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 

 
L’obra es considera menor segons l’article 28 de les NNSS.  
 

Abans d’iniciar les obres haurà d’aportar l’aval de runes, segons l’establert en els Decrets 

89/2010, de 29 de Juny, i Decret 105/2008 per un import de 150,00 €   
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L’obra es situa dintre de la zona policia de l’espai fluvial, per tant s’haurà de tenir 
l’autorització de l’Agencia Catalana de l’Aigua abans de començar les obres. 
 

PEM: 4.000,00 € 
 

CONCLUSIÓ: 
 

Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per la 
construcció d’una plataforma de ciment a la parcel.la 7 polígon 44, Prat nou de Casa 
Antema.” 

 

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) DAVID GALLART MORA. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. David Gallart 
Mora, amb Document d’identitat núm. 52308210T en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors pel manteniment i adequació de petits desperfectes a Casa 
Gallart a la Plana de Mont-ros, amb referència cadastral núm. 
2543901CG3924S0001EX I 2543902CG3924S0001SX, segons sol·licitud de data 
06.09.2017, R/entrada núm.- 1021 del dia 06.09.2017. Expedient núm.- 2017/055/LPL. 
 
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 25 de setembre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 
 

L’obra es considera menor segons l’article 28 de les NNSS.  
 

Abans d’iniciar les obres haurà d’aportar l’aval de runes, segons l’establert en els Decrets 

89/2010, de 29 de Juny, i Decret 105/2008 per un import de 150,00 €   
 

PEM: 6.302,00 € 
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CONCLUSIÓ: 
 

Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per el 
manteniment i adequació de petits desperfectes a la teulada de Casa Gallart.” 

 
 

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) MARINO FRANCH CIERCO. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Marino 
Franch Cierco, amb DNI núm. 36904661D, en què demana de la llicència municipal 
d’obres menors per canviar finestres a Casa Bordalé, al nucli de la Torre de Capdella, 
referència cadastral núm. 4188306CG3948N0001JZ, segons sol·licitud de data 
16.08.2017, R/entrada núm.- 917 del dia 16.08.2017. Expedient núm.- 2017/048/C. 
 
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 25 de setembre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 

 
L’obra es considera menor segons l’article 28 de les NNSS.  
 

Abans d’iniciar les obres haurà d’aportar l’aval de runes, segons l’establert en els Decrets 

89/2010, de 29 de Juny, i Decret 105/2008 per un import de 150,00 €.   
 

PEM: 2.789,00 € 
 

CONCLUSIÓ: 
 

Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per el canvi de 
finestres a Casa Bordalé de La Torre de Capdella.” 
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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. 
 

F) ENDESA GENERACION, SA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Luís Leon 
Angós, en nom de l’empresa ENDESA GENERACIÓN SA, amb NIF A82434697, en 
què demana llicència municipal d’obres per la substitució del transformador T-1 a la 
Central Hidroelèctrica de Capdella, al nucli de la Central de Capdella, segons sol·licitud 
de data 14 d’agost de 2017, R/entrada núm.- 923 del dia 17.08.2017, i “Proyecto básico 
de construcción para la sustitución del T-1 de 112/11’5 KV y 16’5MVA de la CH de 
Capdella” redactat per ENDESA en data abril de 2017. Expedient núm.- 2017/051/LT 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 25 de setembre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 

“S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per 
“PROYECTO BASICO DE CONSTRUCCION PARA LA SUBSTITUCION DEL T-1 DE LA 
CH DE CAPDELLA”, amb les següents prescripcions: 
 

Caldrà portar la fitxa de gestió de residus i càlcul de la fiança municipal de gestió de 

residus corresponent. 

PEM: 19.840,00 €.” 

 

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 396,80 €.  

Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 

G) ÀNGEL SANMARTÍ. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Àngel Sanmartí, 
amb DNI núm. 36478345T, en què demana de la llicència municipal d’obres menors per 
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la reparació i millora de les façanes, picar i rejuntar, a Casa Anfont, al nucli de Capdella, 
referència cadastral núm. 5046708CH3054N0001FL, segons sol·licitud de data 
09.08.2017, R/entrada núm.- 895 del dia 09.08.2017. Expedient núm.- 2017/046/C. 
 
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 25 de setembre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 

 
L’obra es considera menor segons l’article 28 de les NNSS.  
 

Abans d’iniciar les obres haurà d’aportar l’aval de runes, segons l’establert en els Decrets 

89/2010, de 29 de Juny, i Decret 105/2008 per un import de 150,00 €.   
 

PEM: 5.000,00 € 
 

CONCLUSIÓ: 
 

El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de la llicencia 
urbanística d’obres per la reparació i millora de les façanes , picar i rejuntar, amb andamis 
inferiors a 6,00m.” 

 

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. 
 

H) JOSEP MONTANÉ FIGUERA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Montané Figuera, amb DNI 78053809C, en què demana llicència municipal d’obres per 
la repicar façanes i canviar algunes finestres de fusta a Casa Marxant a la Pobleta de 
Bellveí, amb referència cadastral 2002908CG3920S0001UM, segons sol·licitud de data 
7 d’agost de 2017, R/entrada núm.- 882 del dia 07.08.2017. Expedient núm.- 
2017/047/LP. 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26 de setembre de 2017 informen 
favorablement la concessió 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 la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 

 
L’obra es considera menor segons l’article 28 de les NNSS.  
 

Abans d’iniciar les obres haurà d’aportar l’aval de runes, segons l’establert en els Decrets 

89/2010, de 29 de Juny, i Decret 105/2008 per un import de 150,00 €.   
 

PEM: 9.500,00 € 
 

CONCLUSIÓ: 
 

El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de la llicencia 
urbanística d’obres per el repicat de façanes i canvi de finestres de fusta, amb andamis 

inferiors a 6,00m..” 

 

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 190,00 €.  

Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 

I) ANTONI VIVES CARLOS. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de del Sr. Antoni 
Vives Carlos, amb DNI 37265607H, en què comunica un inici d’activitat d’habitatge/s 
d’ús turístic, al carrer Major 3, 3er porta 1, del nucli de la Pobleta de Bellveí, amb 
referència cadastral núm. 2002916CG3920S0001YM, amb capacitat per a CINC 
persones, segons sol·licitud de data 17.07.2017, amb R/entrada núm.- 793 del dia 
17.07.2017. Expedient núm.- 2017/041/LP. 
 
Atès que s’ha donat el núm. de registre per part del Departament d’Empresa i 

Coneixement: HUTL-001284   DC:71 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 17.07.2017 informen favorablement 
l’assabentat de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Habitatge d’ús turístic segons el Decret 159/2012, de 20 de Novembre, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic. 
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6.- Incidències observades: 
 
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. 
 

7.- Requisits i serveis dels habitatges d’ús turístic 
 
- 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.  
 
D’acord amb la instrucció tècnica complementària de Condicions de Prevenció i Seguretat en 
cas d’incendi en els habitatges destinats a allotjament turístic (SP137:2017) aquest habitatge 
amb grau de intensitat d’afectació Baixa, caldrà que disposi de: 

- En els edificis que continguin habitatges d’ús turístic no hi podran haver zones previstes 
amb serveis o espais comuns vinculats a l’activitat turística. • En edificis amb certa 
alçada d’evacuació la implantació d’habitatges d’ús turístic amb una intensitat significada 
pot condicionar l’adopció de mesures de prevenció d’incendis respecte dels elements 
comuns de l’edifici. 

- la porta d’accés a l’habitatge d’ús turístic des de les zones comunes de l’edifici disposi 
d’un sistema de tancament automàtic, conforme la norma UNE-EN1154. 

- Cal disposar d’enllumenat d’emergència a l’interior de l’habitatge, a la porta de sortida de 
l’habitatge d’ús turístic. 

- Cal disposar, en tots els casos, d’instruccions d’actuació en cas d’incendi per als allotjats 
almenys en català, castellà, francès i anglès. 

- Cal disposar a l’interior de l’habitatge d’ús turístic, d’un extintor portàtil d’incendis, 
d’eficàcia mínima 21A – 113B, emplaçat en lloc ben visible i fàcilment accessible, proper 
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a la porta de sortida de l’habitatge, i amb instruccions d’ús almenys en català, castellà, 
francès i anglès. 

- Cal disposar de detectors d’incendi i alarma autònoms a les diferents estances de 
l’habitatge d’ús turístic, tret de les que no hi sigui adequat respecte del seu ús 

 

8.- 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 
2002916CG3920S0001YM i ubicació a C/ Major, s/n, 3r pis del nucli de La Pobleta de Bellveí  a 
nom de Antonio Vives Carlos. 
 
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 Major 3, 3er porta 1, del nucli de la Pobleta de 
Bellveí, amb referència cadastral núm. 2002916CG3920S0001YM, amb capacitat per a 
CINC persones respectivament. 

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. 
 

J) MIQUEL CUCURULL PEREZ. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de del Sr. Miquel 
Cucurull Pérez, amb DNI 46224232M, en què comunica un inici d’activitat d’habitatge/s 
d’ús turístic, al carrer Major 1 escala A B, baixos 1a, del nucli de la Paüls de Flamisell, 
amb capacitat per a quatre persones, segons sol·licitud de data 20.07.2017, amb 
R/entrada núm.- 824 del dia 20.07.2017. Expedient núm.- 2017/043/P. 
 
Atès que s’ha donat el núm. de registre per part del Departament d’Empresa i 

Coneixement: HUTL-001285   DC:06 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 10.08.2017 informen favorablement 
l’assabentat de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“6.- Incidències observades: 
 
Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre l’activitat. 
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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. 
 

7.- Requisits i serveis dels habitatges d’ús turístic 
 
- 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.  
 
D’acord amb la instrucció tècnica complementària de Condicions de Prevenció i Seguretat en 
cas d’incendi en els habitatges destinats a allotjament turístic (SP137:2017) aquest habitatge 
amb grau de intensitat d’afectació Baixa, caldrà que disposi de: 

- En els edificis que continguin habitatges d’ús turístic no hi podran haver zones previstes 
amb serveis o espais comuns vinculats a l’activitat turística. • En edificis amb certa 
alçada d’evacuació la implantació d’habitatges d’ús turístic amb una intensitat significada 
pot condicionar l’adopció de mesures de prevenció d’incendis respecte dels elements 
comuns de l’edifici. 

- la porta d’accés a l’habitatge d’ús turístic des de les zones comunes de l’edifici disposi 
d’un sistema de tancament automàtic, conforme la norma UNE-EN1154. 

- Cal disposar d’enllumenat d’emergència a l’interior de l’habitatge, a la porta de sortida de 
l’habitatge d’ús turístic. 

- Cal disposar, en tots els casos, d’instruccions d’actuació en cas d’incendi per als allotjats 
almenys en català, castellà, francès i anglès. 

- Cal disposar a l’interior de l’habitatge d’ús turístic, d’un extintor portàtil d’incendis, 
d’eficàcia mínima 21A – 113B, emplaçat en lloc ben visible i fàcilment accessible, proper 
a la porta de sortida de l’habitatge, i amb instruccions d’ús almenys en català, castellà, 
francès i anglès. 

- Cal disposar de detectors d’incendi i alarma autònoms a les diferents estances de 
l’habitatge d’ús turístic, tret de les que no hi sigui adequat respecte del seu ús 
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8.- 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 4 emplaçat al Carrer Major, 1 Esc. A-B baixos 1r del 
nucli de Paüls i de titularitat del Sr. Miquel Cucurull Pérez. 
 
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 Major 1 escala A B, baixos 1a, del nucli de la Paüls 
de Flamisell, amb capacitat per a quatre persones respectivament. 

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. 
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments de setembre de 2017, segons relació 
que es desprèn de la facturació electrònica, amb un import total de 49.998,74  €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Lleida networks Serveis Telemàtics, de 
14.09.2017 en concepte de serveis telemàtics, per un import de 465,85 €; Vista i 
revisada la factura presentada per toldos Giralt SCCL, de data 26.09.2017, en concepte 
de lloguer de toldos, per un import de 287,19 €; Vista i revisada la factura presentada 
per Ana Seguí Jover - Ohquexules de data 19.09.2017, en concepte de bates per 
l’escola, per un import de 101,01 €; Vista i revisada la factura presentada per Germans 
Fumàs SL, de data 22.09.2017, en concepte de subministrament de gasoil, per un 
import de 1.930,26; Vista i revisada 3 factures presentada per Pere Josa Anguera, de 
data 26.09.2017, en concepte de jornada anellament d’ocells, per un import de 344,85 
€;  
 
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. 
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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 Consell Comarcal del Pallars Jussà ha presentat 
una sol·licitud per la candidatura al guardó de la Generalitat de Catalunya “Creu de 
Sant Jordi” al Sr. Josep Coll Martí “ Pep coll”, amb el següent acord: 
 
“La Creu de Sant Jordi és un guardó creat amb la finalitat de distingir aquelles persones 
naturals o jurídiques que, pels seus mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya 
en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural. 
 
És una de les màximes distincions que atorga la Generalitat de Catalunya. Basada en 
la Creu de Sant Jordi, patró de Catalunya. 
 
Atès que el Sr. Josep Coll Martí, “Pep Coll” natural de Pessonada (Pallars Jussà), 
destaca pel conjunt d’una valuosa obra literària que, des del conreu de diversos 
gèneres, s’ha centrat en l’àmbit dels Pirineus tot convertint en matèria primera literària 
des de les llegendes i rondalles, fins a la pròpia història i paisatge dels Pirineus. 
 
Aquest interès de fons es manifesta de manera primerenca en l’obra de Pep Coll en els 
seus estudis de dialectologia, en la seva tasca com a recopilador de rondalles i 
llegendes, no mancada de l’alè pedagògic indestriable de la seva carrera acadèmica 
com a professor de llengua i literatura catalana. Cal ressaltar el seu compromís cívic i 
cultural amb la llengua i la cultura catalanes, va introduir la docència de la llengua 
catalana quan aquesta encara no estava recollida en els plans d’estudis vigents a finals 
dels anys 70. I alhora fou un actiu dinamitzador cultural amb iniciatives com la revista 
“l’Escudella”.  
 
La novel·lística de Pep Coll reflecteix també de manera esplèndida el panorama social i 
les vicissituds històriques de les comarques pirinenques al llarg del segle XX Ha 
esdevingut referent de prestigi i d’autoestima que les comarques pallareses en 
particular i pirinenques en general han fet ben seu en la construcció i reconstrucció de 
la seva identitat. 
 
Es tracta d’un autor de referència arreu de Catalunya i que té alhora presència 
internacional amb obra traduïda a l’aragonès, el castellà, l’èuscar, el francès , l’italià i 
l’occità. 
 
Vist l’article 14 del text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
pel DL 4/2003 de 4 de novembre, i resta de legislació de règim local concordant. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer.- Proposar el Sr. Josep Coll Martí “Pepe Coll” com a candidat al guardó de la 
Generalitat de Catalunya “Creu de Sant Jordi”. 
Segon.- Trametre la documentació per la candidatura al Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per al compliment d’aquest acord” 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
-En aquest punt intervé el Sr. Peroy per comentar que el Sr. Pep Coll és una de les 
persones que no està d’acord amb el canvi de nomenclatura de Capdella, ja que creu 
que és Cabdella. Sols volia fer aquesta observació. 
 

B) El Sr. Alcalde dóna compte que pels atemptats de Barcelona i Cambrils va fer una 
nota de condol i ambdós ajuntament han contestat agraint les condolences. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

C) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha contractat una empresa per a fer la neteja de 
tots els dipòsits d’aigua del municipi i es farà durant el mes d’octubre. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

D) El Sr. Alcalde dóna compte que es va fer un acte al Refugi de Colomina per a 
celebrar el centenari. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

E) El Sr. Alcalde dóna compte que ara l’empresa Jussà Actiu es dirà Pallars Actiu ja 
que s’hi ha incorporat socis del Pallars Sobirà, tant ajuntaments com empreses. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

F) El Sr. Plasència informa que el dia 15 d’octubre hi ha un veïns que faran una 
manifestació per anar en contra de l’empresa ENDESA i s’hi ha adherit també 
empreses. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

G) El Sr. Plasència informa que s’ha presentat un model per fer la reclamació de les 
quantitats de l’IVA i pels que han fet autoliquidació, per reclamar al TEAR. Ho passaran 
a tots els veïns i es reuniran amb l’Associació per parlar-ne. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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H) El Sr. Alcalde dóna compte que els dies 7 i 8 d’octubre es celebra la Fira Ramadera 
de la Pobleta i s’hi convida a tothom que hi vingui. Per a ales menjades es venen els 
tiquets a les botigues. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

- PRECS I PREGUNTES 
 
- El Sr. Plasencia informa que el dia 15 d’octubre, per la manifestació, s’havia pensat en 
fer un dinar i voldrien demanar la carpa per la festa. 
-El Sr. Peroy li contesta que ja li van dir que havia muntat un acte sense preguntar a 
l’ajuntament ni a l’Associació. Creu que és un acte polític i per això no es muntarà la 
carpa, a més a més, estarà muntada per la Festa Major de Beranui. 
-El Sr. Plasencia diu que no és un acte polític. És un dinar popular que demanen els 
veïns. 
-El Sr. Peroy diu que l’Associació, de moment, no ha dir res. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-tres 
hores trenta 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, 2 de febrer de 2018 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


