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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del 14 de desembre de 
dos mil disset, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia trenta d’octubre de dos mil disset. Essent les 
vint hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors 
que tot seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i 
Gil, als efectes de fer sessió pública ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
JOSEP PLASENCIA LONCÀ 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 4/2017 

- MOCIÓ DE SUPORT ALS PRESIDENTS DE OMNIUM CULTURAL I 

L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 

- SOL·LICITUD DE LA LINIA D’AJUTS DESTINADES ALS ESPAIS 

NATURALS DE CATALUNYA – PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 

RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 

- SOL·LICITUDS 

- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 

- FACTURES I PAGAMENTS 

- INFORMES 

- PRECS I PREGUNTES 
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La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 
Atès que l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril del Text Refós de la 
llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al tractar-se d’una sessió ordinària, pot ser 
ampliat el ordre del dia en cas d’urgència, si el Ple o acorda per majoria absoluta a 
petició del President. 
 
Atès que aquesta sessió és ordinària i hi ha dos punts considerats d’urgent, el 
President pregunta si s’aprova el caràcter urgent els punts anomenats: 

- Moció per fer de l’educació una eina fonamental a la construcció d’una societat 
plenament democràtica, socialment cohesionada i econòmicament pròspera. 

- Moció de condemna a la brutalitat policial de l’Estat a Catalunya i rebuig a la 
Casa Reial 

 
S’aprova per unanimitat dels membres, i s’adverteix que es tractarà en el mateix punt 
de la moció de suport als presidents d’Omium Cultural i de l’Assemblea Nacional 
Catalana. 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el quatre d’agost 
de 2017, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de trenta-
cinc fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que composen la 
Corporació. Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent 
realitzada el vint-i-quatre d’octubre de 2017, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a 
tots els regidors, consta de tres fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels 
assistents que composen la Corporació.  
 
Pel que fa a l’acta extraordinària de 28 de setembre de 2017, no es passa a la seva 
aprovació, atès que el Sr. Plasencia ha presentat esmenes a l’acta, i es passarà a 
aprovació en la propera sessió plenària. 
Comenta que s’han obviat punts com per exemple a l’acord de pagament d’Endesa i 
que no s’ha posat a cap aquesta que no s’ha passat per ple i que podria ser una 
prevaricació administrativa. Demana que es podi en acta el que ell creu que es rellevant 
i no es posa. 
 

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia següents 
 
- Núm. 56/2017 referent a l’aprovació i al pagament de factures 
- Núm. 57/2017 referent a l’alta al padró de residents 
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L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 

 

- MODIFICACIÓ PER ALTES I BAIXES EN PARTIDES DEL PRESSUPOST 

4/2017 

 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 4/2017, 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 membres presents, dels set que composen la Corporació, 
acorda: 
 

Primer.- Aprovar el present expedient núm. 4 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 

          

16122601 
despeses diverses de benestar comunitari 2.000,00 4.749,97 6.749,97 

92022199 subministraments ajuntament 3.000,00 15.000,00 18.000,00 

33422609 despeses diverses museu 16.875,00 3.000,00 19.875,00 

33422609 despeses diverses cultura 26.936,84 3.500,00 30.436,84 

32022799 catering escola 35.000,00 3.200,00 38.200,00 

43222602 despeses diverses turisme 50.000,00 20.000,00 70.000,00 

45921200 reparacions edificis i altres construccions 25.200,00 26.104,78 51.304,78 

45922111 subministraments brigada 20.000,00 630,23 20.630,23 

        0,00 

  TOTAL 179.011,84 76.184,98 255.196,82 

     INGRES/ BAIXES EN PARTIDES 

   

     870000 romanent de tresoreria - superàvit 2016 

 

      26.104,78    

 

     Concepte Descripció consignació baixa/ingres total 

     45461932 accés rodat al nucli d'Aguiro     165.042,30    -       1.825,40      163.216,90    

45461944 construcció camí peatonal      24.749,97    -     24.749,97                   -      
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45961949 urban carreres de la plana de Mont-ros      22.056,23    -     22.056,23                   -      

92062505 
senyalització de nuclis i elements 
patrimonials        1.448,60    -       1.448,60                   -      

     

 

TOTAL BAIXES/ALTES 

 

-     50.080,20    

 

     

   

      76.184,98    
  

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. 
 

- MOCIÓ DE SUPORT ALS PRESIDENTS DE OMNIUM CULTURAL I 

L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 
 
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 
d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. 
De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb 
diàleg i negociació. 
 
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 
creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 
Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu 
al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la 
base de la Constitució de 1978.  
 
Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 
després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot de 
guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.  
 
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; 
que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat 
democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de 
comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 
d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació. 
 
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 
que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 
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és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 
dictadura.  
 
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 
tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 
societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de la Torre de Capdella, amb set vots a favor, 

dels set regidors que composen el Ple, ACORDA 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.  

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió i del 
dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les idees i empresona de 
forma il·legal. 

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació. 

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 
Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. 

CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) i 
al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

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

- MOCIÓ PER FER DE L’EDUCACIÓ UNA EINA FONAMENTAL A LA 

CONSTRUCCIÓ D’UNA SOCIETAT PLENAMENT DEMOCRÀTICA, SOCIALMENT 

COHESIONADA I ECONÒMICAMENT PRÒSPERA 
 
Atès que s’ha presentat una moció per part del grup PSC-P^M de l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella, i que el ple ha votat a favor de la seva inclusió com a punt urgent, es 
passa com a un punt de l’ordre del dia, i es transcriu literalment: 
 
Ateses les darreres declaracions i afirmacions per part de ministres del Govern 
espanyol i d'altres representants polítics destacats qüestionant el model educatiu català 
i el nostre sistema d'immersió lingüística, 
 
Atès que a Catalunya es va optar per un sol model educatiu prioritzant la convivència 
inclusiva de nens i nenes per davant d'altres models que separen per llengua i per 
l'elecció de les famílies, 
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Atès que aquest model s'ha demostrat de qualitat, com així ho proven els resultats 
obtinguts tant en l'adquisició de competències bàsiques com en els resultats de finals 
de cicle i, singularment, en les proves d'accés a la universitat. 
 
Atès que l'aportació del sistema educatiu a la integració de persones nouvingudes a la 
nostra societat ha estat cabdal per a la consecució d'una societat cohesionada, 
 
Atès que en l'assoliment d'aquests objectius, el Model Educatiu de Catalunya, 
fonamentat en la LEC, ha ofert i ofereix oportunitats a noves generacions de ciutadanes 
i ciutadans, 
 
Atès que el paper de la comunitat educativa, docents, famílies, agents socials i 
professionals esdevé cabdal en el model que compartim i defensem, 
 
Atès que l'esperit crític, la capacitat analítica, la tolerància, el respecte, la participació, el 
debat, la llibertat i la pau són els valors generals que ens mouen i esdevenen principis 
pedagògics que compartim i defensem, 
Per tot l'esmentat anteriorment, el  Grup PSC-PM proposa al Ple de l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Rebutjar les actituds i veus que, de forma hostil, demagògica i falsa, posen en 
qüestió l'acció educativa i el Model d'Escola Catalana. 

Segon.- Instar al Ministeri d'Educació a la retirada dels seus requeriments sobre 
suposats "adoctrinament ideològics" que havia sol·licitat a la Conselleria 
d'Ensenyament, però que no tenen cap base. 

Tercer.- Instar a la Conselleria  d'Ensenyament a prendre  les mesures necessàries per 
mantenir la cohesió i convivència dins a les escoles en el marc del model educatiu que 
ens hem donat. 

Quart.- Traslladar aquests acords a la Conselleria d'Ensenyament, al Parlament de 
Catalunya, al Ministeri d'Educació, a les Corts Espanyoles, a la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació de Municipis de Catalunya, i als centres educatius de la 
comarca. 

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

MOCIÓ PER LA CONDEMNA A LA BRUTALITAT POLICIAL DE L’ESTAT A 

CATALUNYA I REBUIG A LA CASA REIAL 

 
Atès que s’ha presentat una moció per part del grup CUP de l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella, i que el ple ha votat a favor de la seva inclusió com a punt urgent, es 
passa com a un punt de l’ordre del dia, i es transcriu literalment: 
 
El passat dia 1 d’octubre vam celebrar el Referèndum d’Autodeterminació per decidir el 
futur polític de Catalunya. Una jornada que havia de transcórrer pacíficament va ser 
violentada per les brutals, indiscriminades i nombroses càrregues policials efectuades 
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per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola contra població civil arreu del 
territori. Fruit d’aquesta violència estatal més de 900 persones, de totes les edats, que 
defensaven les escoles de forma totalment no-violenta i participaven en una consulta 
plenament democràtica, van resultar ferides, de totes les edats, que defensaven les 
escoles de forma totalment no-violenta i participaven en una consulta plenament 
democràtica, van resultar ferides. El setge de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional 
espanyola va causar el tancament de 200 col·legis electorals, la confiscació de 
nombroses urnes i múltiples destrosses materials. En aquest sentit, i segons dades de 
la Conselleria d’Interior, reprovem també l’actuació dels Mossos d’Esquadra, que, tot i 
que no van dur a terme una intervenció desproporcionada en termes de l’ús de la força, 
també van fer efectiu el tancament d’uns 200 col·legis electorals retirant una quantitat 
important d’urnes, tot impedient el dret d’autodeterminació a instàncies del TS. 
 
La repressió estatal va ser contestada de forma totalment exemplar i efectiva per part 
de milions de persones que protegien les escoles des del divendres 29 de setembre a 
la tarda. La resistència popular no-violenta va possibilitar que més de dos milions de 
persones poguessin votar en el referèndum. L’autoorganització popular, que aglutinava 
persones, col·lectius i entitats de diferent sensibilitats polítiques, va permetre superar 
l’estat de setge i por que l’Estat espanyol pretenia generar per impedir, així, l’exercici 
legítim i democràtic del poble català de decidir els seu futur. L’1 d’octubre va ser un dia 
d’unitat popular 
 
Dos dies després del referèndum Catalunya va materialitzar amb èxit la vaga general 
convocada pels sindicats COS, CGT, Intersindical-CSC i la IAC. Milions de persones 
van sortir als carrers per condemnar la repressió patida el dia del Referèndum. Aquell 
mateix vespre el rei de l’Estat espanyo, Felip CI, va fer un discurs que no només no 
condemnava la repressió estatal sinó que li donava carta blanca perquè aquesta 
continués sense contemplacions. Ciutadans i PSOE també van validar l’actitud 
repressiva del Govern del PP davant el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya. 
La via de la desobediència i resistència popular no-violenta ha permès visualitzar tot 
l’engranatge repressiu de l’Estat espanyol, que com s’ha demostrat va molt més enllà 
que l’actual govern central de Mariano Rajoy. 
 
Per les raons apuntades, el Ple de l’ajuntament de la Torre  de Capdella amb 1 vot a 
favors i sis abstencions, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
1. Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya a donar els passos 
efectiu per la plena efectivitat dels resultats del referèndum d’autodeterminació de l’1 
d’octubre. 
 
2. Deixar constància que quest municipi estarà al costat d’allò que decideixin les 
institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya, d’acord amb els 
resultats obtinguts en el referèndum de l’1 d’octubre. 
 
3. Denunciar i condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota l a violència generada per 
l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern mitjançant l’actuació de la Policia Nacional 
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espanyola i la Guardia Civil, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic 
que volien és decidir i exercir la democràcia. 
 
4. Reprovar públicament els cossos de la Guardia Civil i la Policia Nacional per la seva 
actuació el diumenge 1 d’octubre. 
 
5. Reprovar el tancament de 200 col·legis electorals per part del cos de Mossos 
d’Esquadra. 
 
6. Solidaritzar-se i donar tot el recolzament i suport a les persones ferides durant les 
càrregues policials durant el referèndum celebrat el diumenge 1 d’octubre 
 
7. Reconèixer l’actitud i compromís de la resistència popular no-violenta de les més de 
2 milions de persones que l’1 d’octubre van defensar els col·legis electorals i van 
expressar-se a les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol. 
 
8. Exigir la retirada de tots els efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 
Guardia Civil enviats per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, 
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. 
 
9. Demanar la dimissió i cessament dels màxims responsables polítics de l’operatiu 
desplegat pels cossos policials de l’Estat, Srs. Mariano Rajoy, Juan Ignacio Zoido, Enric 
Millo i Emilio Ablanedo i el cessament immediat del responsable directe de l’operatiu Sr. 
Diego Pérez de los Cobos, i declarar-los a tots ells persones non grata al nostre 
municipi. 
 
10. Exigir que el govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys 
personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. Així, exigir a l’Estat 
espanyol el rescabalament de tots els danys soferts ja sigui a les persones o als 
equipaments i espais públics i privats, arran de les diferents intervencions dels cossos 
policials. 
 
11. Instar al govern espanyol a reconèixer i respectar el mandat democràtic que emana 
del Referèndum de l’1 d’octubre. 
 
12. Condemnar les paraules del Rei espanyol Felip VI pronunciades el dimarts 03.10 
després d’una jornada de vaga general i mobilització popular. 
 
13. Trencar tot tipus de relació amb la Casa Reial espanyola, no convidant-ne a cap 
membre a cap acte de la ciutat ni participar, en nom de l’Ajuntament, a cap acte on 
algun membre de la Casa Reial hi tingui presencia. 
 
14. Sumar-se a les actuacions judicials, especialment en forma d’acusació popular, que 
es puguin posar en marxa per portar els responsables davant de la justícia i per a què 
aquests fets no quedin impunes. 
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15. Reivindicar la necessitat i legitimitat de la resistència popular no-violenta davant 
l’embat antidemocràtic de l’Estat espanyol. 
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Peró comenta que hi ha punt que ja es van donar suport al Ple del passat dia 24 
d’octubre. 
Discrepa del punt dels mossos perquè vol dir que al col·legi de la Torre es van 
“comportar”, tot i que no parlarà dels 200 que van tancar. 
Instar al govern d’Espanya amb el 155 a sobre, ara sobra 
Condemnar al Rei, les seves paraules, ell preferiria dir que s’instin les mesures judicials 
oportunes (per excedir-se de les seves funcions) 
No pot votar a favor de tots els punts tot i que n’hi ha que sí que hi està d’acord. 
-El Sr. Peroy diu que estan d’acord amb alguns punts, i d’altres ja es van votar al ple del 
dia 24 d’octubre. 
El tema dels mossos no hi poden estar d’acord. dels punts 6, 8 i 10 si que hi està 
d’acord. 
El punt 15 de resistència popular creu que s’ha d’estar al que digui el govern de 
Catalunya, que és el que tenim. 
-El Sr. Plasencia diu que els punts poder haver quedat desfasats perquè quan es va 
enrar hi havia un ple convocat. 
Pel que fa als mossos, la desobediència civil pacífica no la van fer els mossos perquè 
van obeir a l’Audiència Nacional, com ara fan amb l’acatament del 155. 
Es pot retirar aquest punt però ells creuen que s’ha de fer esment a les paraules del Rei 
i a la repressió. 
-El Sr. Peroy diu que hi va haver una vaga com diu a l’exposició de motius, però creu 
que el PSOE no va estar d’acord amb “els cops” que hi va haver el dia 1 d’octubre. 
Havien parlat d’abstenir-se, per no votar que no, perquè no estan d’acord. 
-El Sr. Plasencia comenta que no s’aprova ara perquè no va passar per l’altre ple. 
-El Sr. Peroy contesta que no es va entrar a l’altre ple perquè no es podia. 
-El Sr. Plasencia diu que es va convocar 24 hores abans en una setmana que no hi 
havia ple. 
-El Sr. Dalmau explica que ho va demanar l’AMI i l’ACM que es fes abans del dia 25, i 

ell no hi era el dia 25, per tant, sols es podia fer el dia 24. 

Ja han parlat els altres regidors però ell no està d’acord en alguns punts que es tracten. 

Diu que el Rei va fer un discurs però que no li va semblar bé el que va dir. 

El PSOE va condemnar el 1 d’octubre 

-El Sr. Plasencia vol puntualitzar que el PSOE va dir lo de l’1 d’octubre però va aprovar i 

donar suport el 155. 

-El Sr. Peroy diu que això no es parla en aquest punt. 

-El Sr. Pero diu que l’abstenció és pels punt que no hi està d’acord. 

 

-SOL·LICITUD DE LA LINIA D’AJUTS DESTINADES ALS ESPAIS NATURALS 

DE CATALUNYA – PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE 

CATALUNYA 2014-2020 
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D’acord amb la Resolució TES/2330/2017, de 4 d’octubre, del Departament de Territori 
i Sostenibilitat (DOGC  núm.-  7471 del 10.10.2017)  de convocatòria de subvencions 
destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a l’any 2018 
  
D’acord amb l’Odre TES/171/2017, de 26 de juliol, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les subvencions espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, 
en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 
(operacions 04.04.01 i 07.01.01). 
 
Atès que el territori de l’Ajuntament de la Torre de Capdella està inclòs dins del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i en l’espai del Pla Espais d’Interès 
Natural (PEIN) i en espais de la Xarxa Natura 2000. 
 
Vista la memòria redactat per l’arquitecte municipal Marc Sentenac, titulada  Adequació 
de la residència “casa Matter” i del seu entorn paisatgístic. 
  
L'Ajuntament en Ple, per sis vots a favor i una abstenció del Sr. Plasencia, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.-  Aprovar i publicar la memòria Adequació de la residència “casa Matter” i del 
seu entorn paisatgístic redactada per l’arquitecte municipal Marc Sentenac,. 
SEGON.- Sol·licitar al Departament Territori i Sostenibilitat una ajuda poder realitzar les 
obres descrites en la memòria de l’obra Adequació de la residència “casa Matter” i del 
seu entorn paisatgístic. 
TERCER.- Executar l’esmentada obra d’acord amb els terminis que s’estableixen en la 
Resolució TES/2330/2017, de 4 d’octubre i d’acord amb la l’Odre TES/171/2017, de 26 
de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions espais naturals 
de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament 
rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01). 
QUART.- Fer constar que aquest Ajuntament de la Torre de Capdella no ha sol·licitat ni 
rebut cap ajut per a l’execució d’aquesta obra.  
CINQUÈ.- Fer constar que aquest Ajuntament de la Torre de Capdella té suficient 
capacitat d’actuar en relació amb les obres esmentades que es sol·liciten.  
SISÈ.- Facultar a l’alcaldia per a què signi tota la documentació que sigui necessària 
per dur a terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Plasencia s’absté atès que no hi ha encara el projecte al moment del ple. 
 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 
 
No hi ha punt a tractar 
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- SOL·LICITUDS 

 

A)  RAMON LUQUE ALCANTARA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Ramon Luque 
Alcántara, amb DNI: 74749790C, com a alcalde pedani de la Central de Capdella, en 
escrit de16 d’octubre de 2017, amb R/entrada núm. 1180 de 16.102017, en la que es 
demana un ajut econòmic per la celebració del dinar popular del nucli de la Central de 
Capdella celebrat el 12 d’agost 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 de la Central de Capdella celebrat el 12 
d’agost de 2017, al Sr. Ramon Luque Alcántara, 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 
 

B) ENRIC LLANA BARÓ. Atès la sol·licitud efectuada pel Sr. Enric Llana Baró com 
alcalde pedani de Beranui, amb NIF núm. 40868052L, en escrit de 18 de setembre de 
2017, amb R/entrada núm. 1074 de 18.09.2017 en la que es demana un ajut econòmic 
per la celebració del dinar de germanor realitzat durant la Festa Major del nucli de 
Beranui el 14 d’octubre 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 per la celebració del sopar de germanor realitzat durant la Festa Major del 
nucli de Beranui el mes d’octubre de 2017, al Sr. Enric Llana Baró. 

Segon.- Notificar aquest acord a les parts. 

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

- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
 

A) JOSE AMADO PERE, SL. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Bosque 
Loan, en nom de l’empresa Jose Amado Pere, SL, amb CIF B 25052218, en què 
demana llicència municipal per agregar dues finques urbanes amb referencies 
cadastrals 5046706CH3054N0001LL i 5046707CH305N0001TL i posterior parcel·lació 
en 3 finques a l’Avinguda Sallente núm. 5 i al carrer Pouet 5A del nucli de Capdella, 
segons sol·licitud de data 29.08.2017, R/entrada núm.- 967 del dia 29.08.2017, i 
“Projecte de parcel·lació: agregació de dues finques urbanes i posterior parcel·lació en 
tres noves finques”, redactat per l’arquitecte, Jordi Altisent Tirbió visat pel Col·legia 
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d’Arquitectes de Catalunya núm 2016500139 de data 07.03.2016. Expedient núm.- 
2016/009/C. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24 d’octubre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

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

 

5.- Observacions sobre la documentació presentada: 
 
La superfície total de les parcel·les es de 1.444,00 m², segons plànol topogràfic presentat. 
La superfície total de les parcel·les es segons cadastre de 1.426,00 m². 

        

6-Conclusió: 
 

El present expedient s’informa FAVORABLEMENT als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’agregació i posterior segregació, amb aquestes parcel·les resultants: 
 

• Parcel.la 1: 469,54 m² i 61,21 m² afectats a vial. 

• Parcel.la 2: 440,54 m² i 39,63 m² afectats a vial. 

• Parcel.la 3: 533,92 m² i 122,55 m² afectats a vial . 
 

Per tant les parcel·les resultants compleixen amb les condicions de parcel·lació previstes a les 
NNSS per la Clau 2 subzona 2A.” 
 

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

Primer.- Concedir la llicència municipal per agregar dues finques urbanes amb 
referencies cadastrals 5046706CH3054N0001LL i 5046707CH305N0001TL i posterior 
parcel·lació en tres finques a l’Avinguda Sallente núm. 5 i al carrer Pouet 5A, del nucli 
de Capdella amb les següents entitats:  
 

• Parcel.la 1: 469,54 m² i 61,21 m² afectats a vial. 

• Parcel.la 2: 440,54 m² i 39,63 m² afectats a vial. 

• Parcel.la 3: 533,92 m² i 122,55 m² afectats a vial. 
 

Segon.- Aquesta aprovació s'entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers i no podrà ser invocada per a excloure  o disminuir la responsabilitat  civil  o  
penal  en  què  hagués  incorregut  el beneficiari en l'exercici dels seus drets o la seva 
activitat. 

Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats. 

Quart.-  Facultar  l'Alcaldia perquè signi tota  la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord 
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B) JORDI BOSCH MASA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Bosch 
Masa , amb DNI 78085141A, en què demana llicència municipal d’obres per la millora 
de la pavimentar una part del pati del prat La Mesuli, per evitar enfangament de la zona 
i accés a vehicles pesats al polígon 9, parcel·la 380, recinte 1, al nucli de Pobellà, 
segons sol·licitud de data 10 d’octubre de 2017, R/entrada núm.- 1171 del dia 
13.10.2017,. Expedient núm.- 2017/059/PO. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 16 d’octubre 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: 12.350,00 € 
 

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 380  polígon 9, Prat La Mesuli.” 

 

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 247,00 €.  

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

C) MARIA PORTÚS PRIO. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Maria Portús 
Prio, amb DNI núm. 40746387R, en què demana de la llicència municipal d’obres 
menors per aplanar i tancar la finca amb tanca metàl·lica, al carrer únic s/n, al nucli de 
la Central de Capdella, referència cadastral núm. 4937901CH3043N0001TZ, segons 
sol·licitud de data 24.08.2017, R/entrada núm.- 961 del dia 24.08.2017. Expedient 
núm.- 2017/053/CC. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 



 

 

14 

 

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 24 d’octubre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 
El vallat haurà de complir el article 55, regulació de les tanques, de les normes subsidiàries 
de planejament del municipi. 

 

CONCLUSIÓ: 
 

Que s’informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per l’aplanament 
de la finca i tancament de la mateixa. 
 
Al moment del desenvolupament del Pla Especial CC1, s’hauran de fer efectives les 
afectacions  marcades al plànol normatiu, aprovat el 21 de Febrer de 2001.” 

 

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) HIDRODATA,SA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de l’empresa HIDROTADA 
SA, amb NIF A78916939, en què demana llicència municipal d’obres per la substitució 
del terra del magatzem de la Central Hidroelèctrica, al nucli de Molinos amb referència 
cadastral 3468302CG3936N0001SY, segons sol·licitud de data 11 d’octubre de 2017, 
R/entrada núm.- 1167 del dia 11.10.2017 i memòria d’obres menors per a substitució 
del terra del magatzem de la Central Hidroelèctrica, redactat per l’arquitecte tècnic, Sra. 
Maria Boix Goday vista pel col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Lleida de data 09.10.2017 i núm. 201700834. Expedient núm.- 
2017/058/M. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 23 d’octubre 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. 
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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: 28.843,00 € 
 

CONCLUSIÓ: 
 

Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per la 

substitució del terra del magatzem de la central de Molinos.” 

 

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 576,86 €.  

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

E) SANTIAGO VICENS TARTERA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Santiago Vicens Tartera , amb DNI 41069892B, en què demana llicència municipal 
d’obres per l’ampliació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer dels Traginers 
7, Casa Nadalet, al nucli de la Plana de Mont-ros, referència cadastral 
2540202CG3924S0001GX, segons sol·licitud de data 11 d’agost de 2017, R/entrada 
núm.- 910 del dia 11.08.2017, i Projecte Bàsic i d’Execució  per l’ampliació d’un 
habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Plana de Mont-ros, redactat per l’arquitecte, 
Jordi Altisent Tirbió visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya núm. 2017500601 de 
data 11.08.2017. Expedient núm.- 2017/049/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24 d’octubre de 2017 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

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

5.- Observacions sobre la documentació presentada: 
 
La superfície total de la parcel·la es de 90.00 m² . 
L’ edificabilitat total plantejada al projecte es inferior a la permesa a les Normes 

Subsidiàries de planejament de la Torre de Capdella, compleix. 
La pendent de la teulada plantejada es de 25% en la vesant petita i de 35% a la gran. 

compleix. 
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L’alçada reguladora màxima presentada als plànols modificats, compleix. 
                                 

6-Conclusió: 
 

El present expedient s’informa FAVORABLEMENT als efectes de la concessió de 
llicència urbanística d’obres per a la construcció de: 

 

Tipus edifici     EDIFICI  UNIFAMILIAR. 

Entitats       1 habitatge. 

Superfície del solar    90,00 m² 

Referència cadastral solar   25400202CG3924S0001GX 

Superfície construïda    254,52 

PEM      62.198,82 € 

Aval de runes     150,00 €.” 

 

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

Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 

Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 

Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 1.243,98 €.  

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 octubre de 2017, segons relació que 
es desprèn de la facturació electrònica, amb un import total de 35.125,68 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Judit Boltà Figuerola, de data 17.08.2017, en 
concepte de tallers infantils estiu-17, per un import de 382,50 €; Vista i revisada la 
factura presentada per Caparros Celebracions, SLU, de data 30.09.2017, en concepte 
de despeses de representació (dietes varies, museu, turisme) per un import de 167,20 
€; Vista i revisada la factura presentada per Dani Nature, de data 30.09.2017, en 
concepte de subministraments plantes per la fira 2017, per un import de 662,99 €; Vista 
i revisada la factura presentada centra d’Activitats Casa Teresina de data 30.09.2017, 
en concepte de guiatges caminades estiu-17, per un import de 495,13 €; Vista i 
revisada la factura presentada per Gustavo Rocha de data 29.10.2017, en concepte de 
Actuació Musical ajut Festa Major de Beranui, per un import de 318 €;  
 
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 sis vots a favor i una abstenció dels set assistents que 
composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Plasencia demana impugnar el pagament de la factura de Cuatrecasas perquè 
no hi havia el concepte, sols hi posava que eren honoraris i quan s’ha demanat els 
documents que van amb la factura no s’han donat, i per aquest motiu ho volen 
impugnar. 
-El Sr. Peroy diu que hi havia una primera consulta i es va demanar un aclariment. Els 
de Cuatrecasas no poden anar a negociar per incompatibilitats, per això hi ha d’anar la 
fiscalista Eva Lasunción. 
Com ells assessoren a la Sra. Lasunción fan el seguiment de l’aclariment i la 
negociació. Són bufets cars, això ja s’ha dit. 
-El Sr. Plasencia si són documents que hi ha de maig a setembre o reunions, i no 
s’expliquen i a ell no se li diu, s’ha d’impugnar aquest pagament. 
-El Sr Peroy explica com va anar el tema de perquè es va demanar l’aclariment. La 
situació a dia d’avui és que s’ha demanat una reunió a 3 parts, Endesa, Tributs i 
Ajuntament per veure com s’han de facturar les factures de la llum. 
Tributs ha de donar data perquè es pugui dur a terme aquesta reunió, s’hauria de fer 
una factura i totes les parts hi ha d’estar d’acord. 
-El Sr. Llorente diu que sobre aquest tema es va demanar que les factures dels 
advocats fossin més detallades perquè ara són molt escuetes. 
-El Sr. Dalmau comenta que algunes les envien amb molt detall 
-El Sr. Llorente dui que si, alguna si, però aquestes que són imports molt alts els 
conceptes haurien d’estar més desglossats 
 

- INFORMES 
 
A)El Sr. Alcalde dóna compte que el 25 d’octubre es va reunir amb l’ACA a Lleida per 
parlar de les depuradores i les fosses sèptiques. Aquí es buiden a la depuradora de 
Tremp i això implica uns diners, si s’ajunta tot el que costa, poder ens podrien donar 
una subvenció. 
 
Les depuradores tenen un Planning però n’hauria d’haver a tots els municipis/pobles. 
La neteja lleres rius: els rius estan bruts, surten ajudes de la Generalitat però sols de 
conques internes, no la de l’Ebre. S’està estudiant de fer un conveni CHE i ACA per 
optar a aquestes ajudes. 
El cànon de residus: la CHE ho cobra a l’ajuntament, abans ho pagava l’ACA, i miraran 
de que ho tornin a pagar de nou. 
Al Pirineu manca el depuratge de l’aigua. 
El dèficit de l’ACA ha baixat i ara estan mirant de donar ajudes. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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B) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 20 d’octubre va anar a la reunió de la 
Federación de Municipios con Centrales Hidroeléctricas on es va parlar de la policia 
local. Al Jussà sols hi ha policia local a Pobla i a Tremp i es vol fer un conveni per fer 
unes plantilles més grans de policies per ajudar als municipis. 
 
La FMCH fa una gestió important a nivell espanyol. Després de molt temps, ja es 
paguen els BICES de la Conca del Tajo. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

C) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha fet el pagament del fons de finançament de 
Madrid. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

D) El Sr. Alcalde dóna compte que s’estan netejant els dipòsits del municipi i ho estan 
fent molt bé, i envien informes de cada un d’ells. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

E) El Sr. Alcalde dóna compte que les ajudes de l’ACA en alta són pels anys 2017, 
2018 i 2019 i es pot triar quin any es vol fer.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

F) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència a la sentència de l’article 3 del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Lleida, s’ha fet el recurs al Contenciós Administratiu de 
Lleida per passar-ho a TSJC. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

G) El Sr. Alcalde dóna compte que el Sr. Plasencia ha presentat una Contenciós 
Administratiu al Jutjat de Lleida pel pagament de les factures a ENDESA. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

H) El Sr. Plasencia explica que es va aprovar per unanimitat per ple que s’instés a 
Endesa que es retirés de la demanada dels quatre particulars i que va presentar una 
instància perquè es traslladés el acord del Ple a Endesa. 
Lamenten que els acords del ple siguin paper mullat ja que la secretaria no ho envia. 
Van enviar un estudi d’un lingüista on explicava com fer l’anàlisi sintàctic de l’article 3. 
Espera rebre el que s’ha presentat i veure si l’advocat ha canviat el criteri. 
Referent al Contenciós administratiu que ha presentat ho ha fet perquè se li ha denegat 
sempre la raó i per això s’ha decidit a posar-ho al jutjat. 
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El Sr. Peroy li contesta que dels 4 del jutjat, 3 se n’han sortit. No s’ha informat perquè 
es un tema de cada persona. S’ha aconseguit que ho puguin treure i ha costat 
 
El Sr. Dalmau diu que l’ajuntament no ha pagat l’últim pagament perquè considera que 
no han complert l’acord de treure els judicis. Un cop no es va pagar, Endesa va trucar i 
en tres dies es va resoldre l’assumpte. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

I)El Sr. Alcalde dóna compte que s’està fent la gestió de conèixer l’estat de les 
concessions a través de la Federción de Municipios con Centrales Hidroelèctricas, i el 
Sr. Gonzalo el tema de les concessions de la CHE. Creu que dins d’un mes tindrem 
alguna cosa. 
 
El Sr. Plasencia comenta que va entrar una sol·licitud amb els expedients i les Ordres 
Ministerials de totes les centrals i concessions. Se li ha de passar tots els expedients 
perquè ho mirin. 
 
El Sr. Dalmau explica que ha demanat Sallente, Capdella, Molinos i la Plana. 
 
El Sr. Plasencia diu que ell n’ha demanat més i espera que no es perdi més el temps. 
 
El Consistori en queda assabentat. 

 

- PRECS I PREGUNTES 
 
En aquest punt pren la paraula el Sr. Plasencia per preguntar per una factura sobre un 
viatge a Lleida del Sr. Peroy 
- El Sr. Peroy contesta que és per un tema d’un conveni dels treballadors de 
l’Ajuntament perquè no tenen conveni. Encara l’estan redactant i no s’ha fet arribar.  
Els treballadors actuals se’ls mantindran els sous, que s’han d’ajustar a les nòmines 
actuals i a partir d’allí s’establiran els sous els que entrin nous. 
Quan es tingui es passarà a tothom: als sindicats, regidors i treballadors perquè s’haurà 
de fer una taula de negociació. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores quaranta 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 
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Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


