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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 27 d’abril de dos mil 
disset, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia nou de març 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 extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
RIEL AFONSO VIDAL 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RENÚNCIA D’UN REGIDOR 

- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER VISITES 

GUIADES AL MUSEU 

- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER 

ALS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL 

- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ D’UN LLOC DE 

TREBALL COM A NETEJADOR/A ALS LOCALS I OFICINES DE 

L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 
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- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER 

LA TEMPORADA D’ESTIU 2017 AL TELEFÈRIC DE SALLENTE – 

ESTANY GENTO 

- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER LA COORDINACIÓ, LA 

COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 

DEL PALLARS JUSSÀ I L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA, 

RELATIU AL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA 

- APROVACIÓ DE LA TAXA DE CLAVEGUERES PER L’ANUALITAT 2017 

- APROVACIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA DE L’ANUALITAT 2017 

- ADJUDICACIÓ DE L’ELABORACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE 

L’AJUNTAMENT 

- AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PUBLICACIÓ DE L’INVENTARI DE 

CAMINS DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 

- RETORN DE FIANCES I AVALS 

- SOL·LICITUDS 

- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 

- FACTURES I PAGAMENTS 

- INFORMES 

- PRECS I PREGUNTES 

 
La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el vint-i-sis 
de gener de dos mil disset, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, 
consta de dinou fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que 
composen la Corporació.  

 
En aquest punt intervé el Sr. Afonso, comentant que en l’acta anterior no es va posar tot el que 
ell havia dit en la seva intervenció i demana si es pot posar en l’acta el text del que va llegir, i 
demana si es pot incloure la transcripció literal: 
 
“Vull fer referència a un comentari del Sr Marc Peró, en el passat ple, en el moment que 
l’Alcalde feina recompte dels visitants que van entrar al parc per la vall fosca, on deia que eren 
36mil i on jo vaig afegir que aquesta xifra era sense tenir transport públic, per posar de manifest 
que amb desavantatges com aquest , molta gent entra al parc per la Vall Fosca. 
Prenent la Paraula el Sr. Peró, comenta en veu baixa que “aquí  tothom escombra cap a casa”, 
Fent referència a la meva activitat de Taxista, sense adonar-se, que precisament aquest servei 
suposaria una competència per la meva activitat i continua amb la rèplica  a les explicacions del 
senyor alcalde. 
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He intentat trobar una explicació al teu comentari, de comprendre’t en lloc de jutjar-te, però en 
pocs minuts vaig veure que era millor no perdre el temps en trobar-les. 
Podria acceptar aquesta crítica  si en aquest ajuntament hi hagués  una sola factura al meu 
nom o de la meva empresa i fins al moment no en trobareu cap, ni mentre jo sigui regidor. 
Tu Marc pots dir el mateix? 
Jo vaig signar un codi ètic  en la practica política quan vaig ser regidor, un codi ètic que no 
permet ni una ombra de dubte en l’activitat i que es signa voluntàriament. Ni duplicitat de 
càrrecs, ni de sous  La meva motivació per estar a l’ajuntament, neix de l’esperança de canviar 
la vella política i fer de l’ajuntament una casa amb les portes obertes i amb claror que surti per 
les finestres. 
Si vols quan acabem et puc parlar del que jo entenc per ètica  i voluntariat, segur que no ho 
entenem de la mateixa manera. 
Des que et conec Marc, sempre has mostrat la teua passió  per resoldre coses en política, fen 
cafès i reunions informals i fer mèrits polítics  parlant per passadissos amb grans càrrecs., on 
mai res consta en cap acta i tot esdevé volàtil com el fum, el fum de la teva manera de fer. .  
Ja has demostrat que jugues a la carta guanyadora sense mirar gran cosa mes que el teu redit 
polític a curt termini, l’aliment del teu ego i visibilitat per tant descuides coses  tant bàsiques 
com el respecte personal la ètica i l’exemple a donar. Per tu tot val, no? 
Tu que tens conductes i pràctiques polítiques de risc, pretens donar-me lliçons  d’ètica política? 
Per tot això  vull una disculpa pública, per posar en dubte la meva honorabilitat sense fer el més 
mínim examen de consciència i si ets valent per calumniar-me en el ple, ho has de ser per 
demanar perdó quan t’has equivocat en tanta mesura.    
Ara si vols, posa’t en evidència però em reservo el dret a no respondre’t si en lloc de  disculpar-
te,  encara pretens tenir la raó”. 

 

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

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

- Núm. 3/2017 de l’any 2017, referent a la sol·licitud d’una ajuda al DARPA per la 
gestió forestal sostenible per l’anualitat 2016. 

- Núm. 4/2017 de l’any 2017, referent a encomanar a Iurislocalia Consultores SLP, 
del grup Gonzalo Abogados el Recurs de Cassació conra la Sentència del TSJC 
en relació al ‘ordenança de 2014 de les línies elèctriques. 

- Núm. 5/2017 de l’any 2017 referent a altres en el padró d’habitants. 
- Núm. 6/2017 de l’any 2017 referent a la delegació al Sr. Riel Afonso, regidor de 

l’ajuntament per celebrar un matrimoni. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 

- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RENUNCIA D’UN REGIDOR 

 
Visto el escrito recibido del concejal el Sr. Riel Afonso Vidal, del día 20 de febrero de 
2017, R/ entrada núm. 166 de 20 de febrero de 2017, en el cual, después de una 
exposición de motivos, presenta su renuncia como concejal de esta Ayuntamiento  
 
Planteada la cuestión al Consistorio, el Pleno acuerda por unanimidad: 
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Primero.- Aceptar y tomar en conocimiento la dimisión del concejal Sr. Riel Afonso 
Vidal, reconociendo el trabajo por ella realizado durante los años que ha ocupado el 
cargo. 

Segundo.- Proponer a la Junta Electoral Central que nombre al Sr. Josep Plasencia 
Loncà, como vocal del partido político CUP, en esta Entidad municipal. 

Tercer.-  Facultar al Sr. Alcalde para dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
En aquest punt intervé: 
El Sr. Afonso llegeix el text que tot seguit es transcriu literalment: 
 
“(comentar el to del discurs personal i dir que es per que el que plega soc jo no la cadira i fer 
broma amb Marc) ( si hi ha mes gent, proposar mes dimissions) 
 
Acceptar compromís 
 
He intentat des del primer dia treballar en positiu i ser crític, discrepar des del respecte i 
posicionar-me en contra des de la cordialitat, hi haurà qui pensarà que he sigut tou en aquest 
sentit, però em considero una persona tranquil·la i que necessito el meu temps per madurar 
situacions i pensaments, segur que el meu tarannà ha condicionat la tasca de portaveu que 
tenia encomanada. 
 
Fins ara he actuat amb aquestes premisses i la majoria de vegades, la calma i el seny acaben 
donant millors fruits que la rauxa, ja que el temps corre per tots igual i sempre es pot fer 
escaure aquella oportunitat, per senyalar el que convé quan convé. 
 
Des del desembre hi ha hagut un punt d’inflexió en el conflicte de la llum i per tots els actors, 
grups municipals, assocs veïns i gent. 
 
Durant els primers 20 mesos i prop de 40 reunions, la Cup ha fet seva la unitat d’acció, 
assumint així moltes contradiccions com a col·lectiu i hem procurat sumar i aportar tot el que ha 
estat a la nostra mà, i se’ns ha escolat, però poques propostes han tirat endavant, com 
preguntar a la gent abans d’anar a Endesa. 
 
En aquest sentit també han de canviar les formes al meu entendre. Pot ser  a vegades s’han de 
fer coses, per que no et puguin dir que no les has fet. Encara que el resultat sigui nul. 
 
Però això he trobat a faltar la capacitat de incorporar com a propi una part dels raonaments i 
discurs dels altres actors i clar, tot allò que no es doblega mai, quan atapisses prou, s’acaba 
trencant. 
 
He trobat a faltar el 5é actor, la Gent!! Penso que no se’ls ha consultat prou a que estaven 
disposats i potser se’ls hagués pogut facilitar més informació a nivell de consumidors i aquest 
aixopluc que se’ns donava quan ningú pagava, hagués pogut continuar quan ha sigut l’hora de 
pagar i ho dic en el sentit, d’ajudar a tothom, tant els que volien finançar, els que pagaven al 
comptat i els que volien fer autoliquidacions i aquí també ha faltat unitat. 
D’aquest trencament, en som tots responsables, sense mirar qui ha aguantat més o que menys 
i per què. Tal vegada mirem massa a prop i no veiem més enllà de les pròximes eleccions i 
aquest fet m’entristeix, per que em recorda aquell trist personatge que en assenyalar-li la lluna, 
es quedava mirant fixament la punta del dit. 
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Espero que la meva renuncia serveixi per sacsejar una mica la consciència de tots, si volem 
unitat, hem d’incorporar les armes i la capacitat de tots els actors, sense mirar rèdits polítics, ja 
que aquest fet ha sigut el que precisament al meu entendre ens ha portat al desgavell que 
tenim ara i faig una crida a la reflexió i a l’autocrítica. Penseu-hi els que quedeu aquí. 
 
Per responsabilitat amb els veïns, per ètica política i per que aquest conflicte ens pot unir 
socialment per sempre o trencar-nos definitivament. 
 
Si perdem el tema de la llum, la Vall fosca serà molt fosca. 
I el contracte de la llum val molt més que la cadira d’alcalde. 
 
Dir-vos també, que en aquest últims mesos, he passat molts nervis i la meva salut se’n ressent i 
donada la meva situació personal, amb quatre canalles a casa i sense parents propers que et 
facin suport, he cregut convenient prendre la decisió de fer efectiu el meu relleu que estava 
previst per al maig, per tal de posar ordre a la meva situació i recuperar la tranquil·litat 
necessària per atendre bé als meus fills i companya i poder llevar-me al matí i anar a treballar 
amb garanties de poder fer be la feina. 
 
També vull agrair a l’alcalde i a la resta de regidors, la seva esportivitat política  en les sessions 
plenàries (Quimi canvi de nom), (Laia consultes) i fer extensiu aquests agraïments a la resta de 
treballadors de l’ajuntament que m’han ajudat en tot allò que els he demanat. 
 
Per acabar, donar les gràcies als membres de l’assemblea Cup Vall Fosca, que m’han fet sentir 
el seu escalf i suport incondicional i als que m’han ajudat a preparar els plens i tot allò que he 
necessitat i han fet que la feina de portaveu fos lo més portadora possible.  Moltes gràcies a 
tots!!!” 

 
El Sr. Dalmau li agraeix el seu temps a l’ajuntament i el seu tarannà per treballar amb 
els veïns. Sempre estarem a la seva disposició. 
El Sr. Peró li dóna les gràcies per ser aquí els temps que hi ha estat i que si necessita 
res ja sapo n són. 
 

 

- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER VISITES 

GUIADES AL MUSEU 

 
Atès que és necessari fer una revisió a la Ordenança núm. 16, reguladora de la Taxa 
per  visites a museus, exposicions i visites i visites guiades a llocs d’interès patrimonial, 
artístic i centres similars, per actualitzar els preus i fer-ho extensible amb les ofertes 
turístiques del servei del telefèric i altres possibles visites que es puguin plantejar en un 
futur.  
 
Vist que les modificacions que es presenten són de l’article 4, referent a les quanties de 
la taxa, es transcriu literalment la proposta de modificació: 
 
Article 4. Quantia 
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1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà fixada a les tarifes 
contingudes a l’apartat següent, per cadascun dels diferents serveis o activitats. 

2. Les tarifes d’aquesta taxa seran les següents: 
 

 

ENTRADES NORMALS: 

 

Euros 

PREU ENTRADA INDIVIDUAL 3,50 € per persona 

PREU PER GRUPS DE MÉS DE 25 PERSONES (amb visita lliure) 3 € per persona 

VISITA GUIADA INDIVIDUAL 5 € per persona 

VISITA GUIADA GRUPS DE MÉS DE 25 PERSONES 4 € per persona 

VISITA GUIADA ESCOLARS 2 € per alumne 

TALLERS ESCOLARS DE MIG DIA  100 € 

TALLERS ESCOLARS DE DIA SENCER 150 € 

PREUS DE GRUP DE MENYS DE 25 PERSONES 
EN VISITA LLIURE (fora de l’horari establert) 

75 € 

PREUS DE GRUP DE MENYS DE 25 PERSONES 
EN VISITA GUIADA (fora de l’horari establert) 

100 € 

ENTRADES GRATUÏTES:  

MENORS DE 10 ANYS 0 € 

EMPADRONATS AL MUNICIPI DE LA TORRE DE CAPDELLA 0 € 

PROFESSORS I MESTRES EN ACTIU ACREDITATS OFICIALMENT AMB 
EL CARNET DOCENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA EN 

EXERCICI DE LA SEVA FEINA  
0 € 

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS: 18 DE MAIG (o data pròxima que 
anualment es determini) 

0 € 

GUIES TURÍSTICS PROFESSIONALS EN L’EXERCICI DE LA SEVA 
FEINA 

 

CARNETS D’ASSOCIACIONS DE MUSEUS: 
- Associació de Museòlegs de Catalunya (degudament acreditats) 

- ICOM (degudament acreditats) 
 

0 € 

 

DESCOMPTES: 

 

 

10 % DE DESCOMPTE A LES ENTITATS AMB LES QUALS SE SIGNI 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
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MULTIENTRADES: 

 

 

TIQUETS CONJUNTS MUSEU + TELEFERIC 
Segons tarifes 

establertes per al 
servei del telefèric 

VISITES GUIADES A LLOCS D’INTERÈS PATRIMONIAL (fora del museu 
Hidroelèctric de Capdella) 

8 €/pax 

 

3. En els casos no especificats en els supòsits anteriors, s’aplicaran les tarifes 
corresponents en funció de la utilització, sent aplicables els imports d’aquestes taxes, 
juntament amb altres possibles activitats que es realitzin en l’àmbit del terme municipal 
de la Torre de Capdella, i no especificats en aquesta Ordenança.” 

 
 
En compliment del que disposa l’art. 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
s’exposa al públic la segona modificació de la següent ordenança municipal; segons 
acord plenari d’aquest Ajuntament de la Torre de Capdella, de data 24 de setembre de 
2009, en el qual es disposa. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 

PRIMER.- Aprovar provisionalment la 3a modificació de l’Ordenança fiscal núm. 16 
Reguladora de la taxa per visites a museus i visites guiades a llocs d’interès 
patrimonial, històric o artístic i centres similars  
 

SEGON.- EXPOSAR al públic la segona modificació de l’ordenança aprovada 
mitjançant la publicació d’edictes al taulell d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, 
durant el termini de trenta dies hàbils, a efectes de reclamacions. 
 

TERCER.- DETERMINAR que si no es presenta cap reclamació durant el termini 
d’exposició pública els acord provisionals esdevindran definitius de forma automàtica. 
 

QUART.- FACULTAR el Sr. Alcalde, per tal que en el cas de quedar definitivament 
aprovades les modificacions de l’esmentada ordenança fiscal, publiqui l’edicte amb el 
text íntegre de cada una, i ho comuniqui a la Delegació Territorial del Govern de la 
Generalitat a Lleida i a la Delegació Provincial d'Hisenda. 
 

 

-INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER ALS 

PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL 

 
Atès que l’Ajuntament considera que una de les formes per evitar que els 
treballadors/res i les seves famílies es trobin en aquesta situació d’exclusió social o de 



 

 

8 

 

manca de possibilitat per exercir una feina remunerada, és creant llocs de treball, amb 
caràcter temporal. 
 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per l’anualitat 2017, es preveu, en el capítol 
I, de la orgànica 3, una aplicació pressupostària destinada a el foment de l’ocupació 
local, a fi i efecte de procedir a la contractació de personal, creant així un “Pla de 
Treball Local”, i supeditat a la correcta aprovació del mateix. 
 
Atès que el Real decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre de Medidas Urgentes en 
materia Presupostaria, Tributaria y financiera para la corrección del déficit público en el 
seu article 3 menciona  que no es podrà procedir a la contractació de personal 
temporal, ni al nomenament de personal estatuari temporal o de funcionaris interins 
llevat de casos excepcionals i per cobrir necessitats urgent i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritari o 
que afectin al funcionament dels serveis públics essencials i que en ple de 26 de gener 
de 2017 es va ratificar l’aprovació de la declaració de necessitats urgents i inajornables 
per contractar. 
 
Vist que l’ajuntament vol contractar a tres peons i un paleta, per iniciar les tasques el 
mes d’abril dins al mes de novembre de 2017. 

 
Vist que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té redactades les Bases i aprovades en 
ple de 8 de març de 2012, que han de regir les bases de la contractació local de 
personal, depenent de l’Ajuntament, per donar llocs de treball, a persones aturades del 
municipi de la Torre de Capdella, i/o que hagin esgotat tot tipus de prestació per 
desocupació. 
 
Atès el que disposa el Títol XX del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 15 de juny. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb set vots a favor, dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la contractació de personal laboral amb durada determinada, per 
executar les tasques considerades urgent i inajornables i per prioritats que afectin als 
serveis públics essencials, per al mes d’abril de 2017, supeditat a la ratificació 
d’aquestes condicions al proper ple. 
 
Segon.- Redactar la Convocatòria per les places que s’ofereixen, i fer-ne la difusió 
oportuna en base a l’establert en les bases aprovades, en un primer bloc de 4 
treballadors: 3 peó i un paleta per la brigada municipal per començar el mes d’abril fins 
al mes de novembre de 2017. 
 
Tercer- Facultar a l’Alcaldia per què signi tota la documentació que sigui necessària per 
dur a terme aquest acord i donar compte d’aquesta resolució al ple. 



 

 

9 

 

 

 

-INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIÓ D’UN LLOC DE 

TREBALL COM A NETEJADOR/A ALS LOCALS I OFICINES DE 

L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 
 
Atès que la treballadora que duu a terme les tasques de la neteja dels locals i oficines 
municipals de l’ajuntament de la Torre de Capdella causa baixa per incapacitat laboral, 
l’Ajuntament treu a concurs la plaça de la neteja dels locals i oficines municipals així 
com altres necessitats puntuals que puguin sorgir per necessitat del servei, amb 
contracte laboral. 
 
Atès el plec de clàusules redactat per a tals efectes, on s’hi preveuen les tasques a 
desenvolupar, així com la categoria, sou i horari de la futura contractació. 
 
Atès que l’article 91.2 LBRL exigeix la realització de la selecció de personal d’acord 
amb l’oferta de treball pública i mitjançant convocatòria pública a traves de concurs, 
oposició o concurs-oposició on es garanteixi els principis constitucionals d’igualtat, mèrit 
i capacitat així com el de publicitat. 
 
Atès que són les corporacions locals les que seleccionen el seu personal laboral i 
eventual tal com consta en l’article 103 LBRL. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 

Primer.- Convocar el concurs per la selecció de personal laboral, d’un/a peó per la 
neteja dels locals i oficines municipals de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, i 
exposar-ho al públic per un termini de 10 dies hàbils, d’acord a les bases elaborades i 
que s’adjunten a l’expedient. 

Segon.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 

 

- INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL PER LA 

TEMPORADA D’ESTIU 2017 AL TELEFERIC DE SALLENTE – ESTANY GENTO 
 
Atès que aquest Ajuntament de la Torre de Capdella per a l’any 2017 preveu la 
contractació del personal laboral per a la prestació dels servei de transport de viatgers 
amb el TELEFÈRIC VALL FOSCA (Sallente-Estany Gento). 
 
Atès que el servei s’iniciarà el dia 1 de juliol i sens perjudici de possibles autoritzacions 
i/o funcionament del servei, es fa pública la convocatòria a tots els interessats en els 
llocs de treball següents.  

 
CONDUCTOR DE TELEFÈRIC – ENCARREGAT DEL TORN: 
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Núm. de llocs de treball: TRES 
Durada del contracte: TEMPORADA (01.07.19 al 30.09.17) 
Sou Brut: 1.100 € inclosos tots els conceptes salarials 
L’horari dels torns serà: juliol i agost: 7.45 a 13.30 h o de 13 a 19.30 h 

                              setembre: 7.45 a 13.30 h o de 13 a 18.30 h 
 
Funcions del lloc de treball: 
a).- Seran responsables del seu torn de treball i dels altres conductors de 
passatgers i cabina del torn. 
b).- Atenció al transport de passatgers. 
c).- Complir i fer complir la normativa de funcionament intern de la 
instal·lació. 
d).-Vetllar per la seguretat dels passatgers i el bon ús de la instal·lació. 
Aplicar correctament el protocol d’avaries i urgències.  
e).- Complimentar els fulls normatius de funcionament del telefèric.  
f).- Manteniment i neteja de la infraestructura, ja que en són els 
responsables. 

 
CONDUCTOR DE TELEFÈRIC – PASSATGERS I CABINA: 

 
Núm.- de llocs: SIS 
Durada del contracte: TEMPORADA (01.07.17 al 30.09.17) 
Sou Brut: 980 € inclosos tots els conceptes salarials 
L’horari dels torns serà: juliol i agost: 7.45 a 13.30 h o de 13 a 19.30 h  

setembre: 7.45 a 13.30 h o de 13 a 18.30 h 
  
Funcions del lloc de treball: 
a).- Atenció al transport de passatgers. 
b).- Manteniment i neteja de la infraestructura. 
c).- Complir i fer complir la normativa de funcionament intern de la 
instal·lació. 

  
 
TIQUETATGE I INFORMACIÓ: 

 
Núm.- de llocs de treball: DOS 
Durada del contracte: TEMPORADA (01.07.17 al 30.09.17) 
Sou Brut: 1.100 € inclosos tots els conceptes salarials. L’Ajuntament es farà 
càrrec dels dinars dels treballadors. En cas que els empleats es portin el dinar 
rebran, els dies que treballin, un complement de 10 € diaris. 
L’horari serà: juliol i agost: 7.45 a 19.30 h 
                     setembre: 7.45 a 18.30 h 
           S’establiran torns setmanals entre els dos treballadors 
 
Funcions dels llocs de treball: 
a).- Venda de tiquets i comptabilització diària. Ingrés de la recaptació. 
b).- Informació i atenció als passatgers. 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer.- Aprovar l’anunci per la selecció de personal laboral per la temporada 2017 del 

telefèric Sallente-Estany Gento, i exposar-ho al públic fins el dia 15 de maig de 2017 a 
les 12 hores, d’acord a les bases elaborades i que s’adjunten a l’expedient. 

Segon.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 

 

 

- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC PER LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ 

I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS 

JUSSÀ I L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA, RELATIU AL SERVEI 

DE TELEASSISTÈNCIA 

 
Que l’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que 
correspon als municipis crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com 
delegats, d’acord amb la  cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent, i 
preveu també en l’apartat 2 del mateix article, que siguin les comarques les 
encarregades de suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la titularitat de 
les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.  
 
Que l’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el 
Consell Comarcal i l’Ajuntament, per a la gestió i prestació del Servei de 
Teleassistència als usuaris empadronats al municipi de la Torre de Capdella, que 
consta, emmarcat dins dels serveis assistencials a domicili, al conveni marc segons els 
criteris i les condicions que s’estableixen en el Contracte Programa d’aquest Consell 
Comarcal aprovat pel Ple del Consell el dia 9 d’agost de 2016 i que es signarà 
properament. 
 
Que les clàusules del conveni són: 
 

Pel Consell Comarcal : 

 
- El Consell Comarcal es compromet a prestar el servei de Teleassistència al 

municipi de la Torre de Capdella amb les condicions que es fixen des del serveis 
socials comarcals i  de conformitat amb la normativa que el regula.  

 
- El Consell Comarcal es compromet a destinar íntegrament les aportacions 

econòmiques de la Diputació de Lleida  a sufragar les despeses que es deriven 
de la prestació del servei esmentat. 

- El Consell Comarcal es compromet a gestionar les regularitzacions econòmiques 
que es desprenguin de l’exercici de les funcions que li encomana aquest conveni 
i informar a l’Ajuntament d’aquestes amb antelació.   

 

Per l’Ajuntament : 
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- L’Ajuntament farà l’aportació econòmica necessària pel copagament del servei . 
Aquesta quantitat serà fixada pel Consell Comarcal. 

- L’Ajuntament facilitarà la informació que li sigui requerida pels òrgans de govern 
del Consell Comarcal i cooperarà i col·laborarà amb les tasques necessàries per 
facilitar la gestió del servei i actuacions del Consell Comarcal. 

 
Amb la mateixa vigència que s’estipula pel Contracte Programa per la coordinació, 
cooperació i col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i el Consell 
Comarcal, en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i 
les polítiques d’igualtat, sens perjudici de les modificacions que es puguin realitzar i que 
s’establiran amb addendes a aquest document.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 

PRIMER.- Aprovar el conveni marc per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració 
entre el Consell comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de la Torre de Capdella relatiu 
al Servei de Teleassistència, en els termes que marca el conveni. 

SEGON.- Autoritzar la despesa que de la signatura del conveni es desprengui, així com 
facilitar la documentació necessària per al correcte desenvolupament de les tasques. 

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

 

-APROVACIÓ DE LA TAXA DE CLAVEGUERES PER L’ANUALITAT 2017 

 
Vist i revisat el Padró de la Taxa de Clavegueres, corresponent a l’exercici 2017 amb un 
import total de 8.071,08 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 

PRIMER.- Aprovar-lo a tots els efectes i que s’exposi al públic en la forma 
reglamentària als efectes d’examen i reclamacions. Cas de què no se’n presentin 
s’entendrà definitivament aprovat. 

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

 

 

- APROVACIÓ DEL CANON DE L’AIGUA DE L’ANUALITAT 2017 

 
Vist i revisat el Padró de la Taxa del Cànon de l’aigua, corresponent a l’exercici 2016 
amb un import total de 54.395,92 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
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PRIMER.- Aprovar-lo a tots els efectes i que s’exposi al públic en la forma 
reglamentària als efectes d’examen i reclamacions. Cas de què no se’n presentin 
s’entendrà definitivament aprovat. 

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

 

 

- ADJUDICACIÓ DE L’ELABORACIÓ DE LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT 

 
Atès que l’ajuntament de la Torre de Capdella ha de modificar la seva pàgina web per 
tal d’adequar-la a les exigències que marquen les noves lleis 19/2014 de 29 de 
desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern i a 39/2015 i de 
procediment administratiu comú del Sector Públic. 
 
Atès que és necessari donar uns serveis als ciutadans de forma clara i ràpida per fer 
que l’administració sigui més eficaç, mitjançant les aplicacions informàtiques que 
permeten donar el servei d’administració electrònica amb les garanties necessàries que 
preveuen les lleis d’accés i seguretat. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost per redactar aquesta pàgina web a Juan Luís 
Naranjo, i que va presentar un pressupost de 1800 € més IVA per al disseny, 
desenvolupament i posada en marxa, més un pressupost opcional per l’allotjament per 
un import de 200 € més IVA anuals, amb un pla de treball de 3 mesos, i una garantia de 
3 mesos. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Acceptar el pressupost de l’elaboració de la pàgina web segons pressupost 
de Juan Luís Naranjo, per import de 1800 € sense IVA, i l’allotjament de la web, per 200 
€  sense IVA anuals. 
SEGON.- Adjudicar la redacció de l’elaboració de la pàgina web de l’ajuntament al SR. 
Juan Luís Naranjo segons pressupost esmentat. 
TERCER.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
 

- AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PUBLICACIÓ DE L’INVENTARI DE CAMINS DE 

L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 
 
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 Dr. 
Xavier Campillo i Besses, de l’empresa Pericia Caminera. 
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Atès que es va redactar 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, i es va aprovar en el ple de 9 de desembre de 2016. 
 
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 puguessin 
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’exposarà la 
documentació i els plànols a les oficines de l’ajuntament per que es puguin consultar. 
 
Atès que el termini va acabar el dia 17 de febrer, però encara hi ha veïns que estan 
estudiant els plànols i els camins indicats en aquest inventari, i es veu la necessitat 
d’ampliar el termini d’exposició pública a fi i efecte que tots aquells interessats puguin 
presentar les al·legacions pertinents. 
 
L’Ajuntament en Ple per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda:  

 

Primer-  Aprovar l’ampliació de la exposició pública de l’inventari de camins del 

municipi de la Torre de Capdella fins al dia 30 d’abril de 2017 

Segon- Aprovar l’exposició pública de l’inventari a BOP de Lleida, a l’estaló de la 
Corporació i dins les oficines de l’Ajuntament, a fi i efecte que es pugui revisar i fer les 
observacions que es creguin oportunes.   

Tercer- Facultar el Sr. Alcalde per donar compliment al present acord. 
 
 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 
 
No hi ha punt a tractar 
 

- RETORN DE FIANCES I AVALS 

 

A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: Josep Orteu Loan 

Objecte: “Millora ramadera i de la biodiversitat dels prats de dall a al Granja de 
Grabat”. Exp. 2016/056/MT 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
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B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
Contractista: JORDI JORDANA JUANMARTÍ. 
Objecte: “Rehabilitació d’habitatge a l’edifici de Casa Castilló a la Pobleta de 
Bellveí”. Exp. 2016/022/LP 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 

 

- SOL·LICITUDS 

 

A)  FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE. Vista la sol·licitud presentada per la Fundació 
Esclerosi Múltiple de data 30 de gener de 2017, amb R/entrada núm. 130 de 
09.02.2017, en la qual es demana una aportació a la campanya MULLA’T PER 
L’ESCLEROSI MÚLTIPLE  en la seva 24a edició, que es durà a terme el dia 9 de juliol, 
per una quantitat de 100 €, per lluitar contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes 
socials i que es destinarà als serveis assistencials de la Fundació Esclerosi Múltiple. 

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

Primer.- Fer efectiva una aportació de 100 € per destinar-los a serveis assistencials 
dins de la 24a edició de la campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE a la 
Fundació Esclerosi Múltiple. 

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) SOCIETAT DE CAÇA I PESCA “EL FLAMISELL”. Vista la sol·licitud presentada pel 
Sr. Josep Farré i Llacayo, president de la Societat de Caça i Pesca “El Flamisell”, en 
escrit de 7 de març de 2017, amb R/entrada núm. 230 de data 07.03.2017 en la que es 
demana un ajut de 1.516,32 €, import corresponent al pagament que anualment de la 
taxa d’expedició de llicències per import de 1.516,32 €, atès que cedeixen el local dels 
caçadors per realitzar actes socials, a més de fer la neteja de diversos camins ubicats 
dintre del municipi de la Torre de Capdella. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 

 

Primer.- Fer efectiu un ajut per fer front al pagament anual corresponent a l’any 
2016/17 de l’aprofitament cinegètic de l’Àrea Local de Caça 20.016, l’aprofitament de la 
Muntanya d’Aguiró, i la taxa d’expedició de llicències per un import total de 1.516,32 € 
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al Sr. Josep Farré i Llacayo com a president de la societat de Caça i Pesca “El 
Flamisell”. 

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) TOMAS JORDANA FARRE. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Tomàs Jordana 
Farré, amb DNI 40.822.382-G, alcalde pedani del nucli d’Astell, en escrit de 27 de 
febrer de 2017, amb R/entrada núm. 195 de data 27.02.2017, 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 sopar que es va realitzar el passat 14 d’agost de 
2016 al nucli d’Astell. 
 
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 14 d’agost de 2016 per import de 150,00 € al nucli d’Astell, al Sr. Tomàs 
Jordana Farré, com alcalde pedani del nucli d’Astell. 

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) IMMACULADA FARRES VALLS. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. 
Immaculada Farrés Valls, amb DNI 38418104P, en escrit de 6 de febrer de 2017, amb 
R/entrada núm. 236 de data 08.03.2017 en què sol·licita que es doni de les taxes de 
clavegueres, escombraries i cànon de l’aigua de Casa Gris d’Obeix, atès que des del 
2013 tenen la baixa de l’activitat. 
 
Que la taxa d’escombraries no és de gestió per part de l’ajuntament de la Torre de 
Capdella, s’ha de demanar la baixa al Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Que el cànon de l’aigua, per llei, l’ajuntament gestiona els padrons i els cobraments del 
mateix, però està obligat a passar tota la recaptació i l’executiva a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, per la qual cosa, s’ha de reclamar a l’ACA el retorn dels canons cobrats en 
anys anteriors. 
 
Que per l’any 2017 es doni de baixa del cànon de l’aigua i la taxa de clavegueres. 
 
Atès que la Llei General Tributària sols preveu el retorn dels últims 4 anys, segons 
l’article 66, sols se li pot retornar els imports del 2013 al 2016. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer.- Accepta donar de baixa el cànon de l’aigua i la taxa de clavegueres a partir de 
l’anualitat 2017. 

Segon.- S’autoritza el retorn de la taxa de clavegueres des de l’any 2013 a 2016, i 
s’insta a que demani la devolució del Cànon de l’aigua i d’escombraries a les 
institucions corresponents. 

Tercer.- Notificar aquest acord al sol·licitant. 

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

- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
 

A) XAVIER GIL GIL. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Xavier Gil Gil, amb 
DNI 78084702-R, en què demana la llicència municipal d’obres per la creació 
d’habitatge en edifici en testera, al carrer de la Creueta 25, al nucli de Capdella, amb 
referència cadastral núm. 4945501CH3044N0001FG, segons sol·licitud de data 
30.01.2017, R/entrada núm.- 97 del dia 30.01.2017, i “Projecte bàsic i executiu de 
rehabilitació d’habitatge per divisió horitzontal en edifici en testera” redactat per 
l’arquitecte Maria Boix i Goday, de data desembre de 2016, visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2017500004 de 09.01.2017. Expedient núm.- 
2017/005/C 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.02.2017 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es tracta de crear un habitatge en un edifici existent al carrer de la Creueta 25 de 
Capdella. No hi ha moviment estructural.  
 

Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 

 
Pressupost d’execució material :        16.363,58 € 
Aval de runes :                    150,25 € 

 

CONCLUSIÓ: 

 

Que s’informa favorablement la llicencia per la creació d’un habitatge en un edifici 

existent en testera a Capdella. 

 
Es recorda que per crear obertures, obtenir dret de vistes o voladissos en finques 

privades es necessari l’acord del veí afectat.” 

 

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. 
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Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 327,27 €. 

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

B) ENDESA GENERACIÓN SA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Luis Leon 
Angos, amb DNI 16581349M, en representació de l’empresa ENDESA GENERACIÓN 
SAL, amb CIF A82434697, en què demana la llicència municipal d’obres de millora a la 
presa d’Estany Gento, al nucli Capdella amb referència cadastral núm. 
001600100CH30G0001YF, segons sol·licitud de data 10.02.2017, R/entrada núm.- 141 
del dia 13.02.2017, i “Proyecto de mejoras de la presa de Estany Gento” redactat per 
l’enginyer Sr. Tomas Maria de Martí Villalba, de data desembre de 2016, visat pel 
Col·legi d’enginyer de Camins, Canals i Ports de Catalunya, amb núm. 36900/PR/61 de 
20.12.2016. Expedient núm.- 2017/010/LT 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.02.2017 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 

“Classificació i qualificació del sòl: 
 
Sòl No Urbanitzable d’especial protecció natural i paisatgística. 
 
Es troba dintre de la protecció especial PRE-PARC Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. 
  

Incidències observades: 
 
Segons l’article 31.2 del Pla Rector d’Us i Gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici regulat pel Decret 39/2003, de 4 de Febrer: 
 
“Qualsevol obra de millora o condicionament d’infrastructures haurà de tenir una 
autorització de l’administració del Parc Nacional, que emetrà un informe preceptiu sobre el 
projecte tècnic” 
 
Per tal de donar compliment al Decret 89/2010, de 29 de Juny, i RD 105/2008, la persona 
productora de residus haurà de dipositar un aval. L’import de la fiança, es dipositarà al 
moment de la obtenció de la llicència d’obres, per tots els residus de la construcció i la 
demolició, l’objecte de la qual serà garantir que els residus generats a la obra són 
gestionats d’acord amb al normativa vigent. 
 

CONCLUSIÓ: 
 

S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per les millores de la 
presa de Estany Gento, amb les següents prescripcions: 
 

- Informe favorable del Parc Nacional 
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- Aportació de l’aval de runes, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de Juny , i 

Decret 105/2008 per un import de 423,78 €.   

 

- PEM: 22.838,95 €” 

 

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 456,78 €. 

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

C) ALBERT ROIG DEULOFEU. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Albert Roig 
Deulofeu, amb DNI 30991616S, en què demana la llicència municipal d’obres per 
l’ampliació d’edifici en testera destinat a habitatge unifamiliar Casa Nadal, al carrer 
Portal 1, al nucli de Antist, amb referència cadastral núm. 1132612CG3913S, segons 
sol·licitud de data 30.01.2017, R/entrada núm.- 96 del dia 30.01.2017, i “Projecte bàsic i 
executiu d’ampliació d’edifici en testera destinat a habitatge unifamiliar” redactat per 
l’arquitecte Maria Boix i Goday, de data desembre de 2016, visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2017500024 de 17.01.2017. Expedient núm.- 
2017/004/AN 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 15.02.2017 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es tracta d’ampliar un habitatge unifamiliar, respectant les normes subsidiàries. 
 

Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 

 
Pressupost d’execució material :        5.995,20 € 
Aval de runes :                             150,25 € 

 

CONCLUSIÓ: 

 

Que s’informa favorablement la llicencia per l’ampliació d’un habitatge unifamiliar 

a Antist.” 

 

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. 
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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 119,90 €. 

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

 

D) JORDI VISCASILLAS CASALS. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi 
Viscasillas Casals, amb DNI 46309935X, en què demana autorització municipal d’obres 
per desplaçar la part frontal del vallat de la finca fins als límits del plànol conforme 
certificació cadastral, a Casa Viscasillas de la Central de Capdella, amb referència 
cadastral núm. 4937903CH3043N0001MZ segons sol·licitud de data 31.10.2016, 
R/entrada núm.- 948 del dia 31.10.2016. Expedient núm.- 2017/006/CC 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 15.02.2017 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 

Classificació i qualificació del sòl: 
 
Sòl urbà, PE-CC1 
Tipologia: 2a 
 

Deficiències a esmenar: 
 
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 el 
desplaçament del vallat de Casa Viscasillas als límits de la propietat, segons escriptura i 
plànol presentat. 
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 membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 

Primer.- Concedir l’autorització municipal de l’obra referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient, i les seves prescripcions. 

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

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat. 

Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
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- FACTURES I PAGAMENTS. 
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 2/2017, amb un import total de 
63.303,49 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Endesa Generación SA, de 6 de març de 
2017, en concepte de viatges realitzats amb el telefèric de Sallente durant la campanya 
2016, a raó de 1550 trajectes a 17,20 € per trajecte , per un import de 32.352,38 €;  
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentats i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per set vots a favor dels set assistents que composen la 
Corporació,  acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 

- INFORMES 
 

A) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada pel grup municipal PSC contra 
les pràctiques abusives de les empreses del sector elèctric, la qualitat del 
subministrament, per la millora de la inversió a la xarxa i pel compliment del protocol de 
pobresa energètica. 
 
El preu de l’electricitat al sector domèstic ha augmentat un 24% als darrers 6 anys i el 
consum ha caigut un 30% segons l’INE, fet que ha contradiu la pujada del preu de la 
llum per la demanada. 
 
Cal reclamar un pla d’inversions per la retirada de pals i d’inversions en les 
instal·lacions elèctriques de les citats, per donar compliment a la llei d’accessibilitat i a 
sanejar i modernitzar el servei 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

B) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada pel Consorci LEADER Pirineu  
Occidental, amb el següent literal: 
“Davant la proposta de llei presentada al Parlament de Catalunya sobre un 
“Desenvolupament Rural Sostenible en la programació i l’execució del Programa de 

Desenvolupament Rural de Catalunya 2014‐2020 finançat per la Unió Europea”, davant 
el primer redactat incomplert i exclusivament focalitzat en el sector primari (d’altra 
banda, imprescindible per al desenvolupament i manteniment dels nostres territoris): Els 
Grups d’Acció Local (GAL) de Catalunya, i per extensió tots els agents socioeconòmics 
que s’hi vulguin sumar i que actuen en els nostres territoris rurals (siguin públics i/o 
privats), volem tirar endavant una campanya de sensibilització a les institucions, 
organismes, grups polítics, empreses i persones sobre la importància de la concertació 
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territorial, la planificació conjunta i de l’enfocament integrador que haurien de tenir les 
polítiques en els nostres territoris rurals. Posant de relleu els valors intrínsecs del món 
rural, les dinàmiques que s’hi donen, les oportunitats i les amenaces, així com aquells 

elements imprescindibles davant qualsevol nou marc legal que es vulgui plantejar ‐sigui 
sobre les activitats que s’hi desenvolupen o sigui sobre la distribució de fons per el 
reequilibri territorial i sectorial del nostre país i per l’enfortiment de la pagesia. 
 
Campanya que ha de servir, alhora, per posar en valor el Programa Leader com a l’únic 
que destina fons exclusivament a Territoris Rurals, amb visió de potenciar dinàmiques 
de cooperació/concertació entre els agents dels nostres territoris amb la intenció 
d’enfortir la diversificació econòmica, la innovació territorial, la millora dels serveis i la 
qualitat de vida d’aquests (condicions indispensables pel reequilibri territorial de país). 
 
Sense un medi rural viu, no hi ha desenvolupament sostenible. Els territoris rurals de 
Catalunya necessiten dinàmiques actives de diversificació que complementin i 
completin la tasca agrària que els identifica. Sense pagesia no hi ha espais rurals actius 
i sense activitat en els espais rurals no hi ha pagesia. Les societats postindustrials 
s’identifiquen per donar un suport integral a la tasca agrària des d’una visió territorial 
que generi valor afegit i que treballi per la viabilitat econòmica, social i ambiental de les 
empreses rurals de tots els sectors d’activitat. El desenvolupament sostenible, integral i 
integrador esdevé una realitat quan tots els actors concerten una estratègia basada en 
les persones i el territori. El cor del nostre món rural són les petites i mitjanes empreses 
que treballen en xarxa per enfortir el seu capital, tant social com econòmic. Per tant, el 
suport al món rural s’ha de fer des d’una òptica transversal en que tots els agents hi 
participin. 
 
Els Grups d’Acció Local Leader a Catalunya: 
La pagesia és imprescindible per la salut dels espais rurals, com també ho són totes les 
persones i empreses que viuen i treballen en aquests espais rurals. Catalunya ha 
d’esdevenir un país d’oportunitats en qualsevol dels seus racons i sectors d’activitat, i 
malauradament, el món rural és encara avui un espai que necessita polítiques 
especifiques de suport, acompanyament i dinamització. 
 
Per tot això, tenim la intenció de vetllar i reivindicar la integralitat que ha de tenir l’acció 

del govern en matèria de Desenvolupament Rural emmarcat en el PDR 2014‐2020 i 
que va molt més enllà de les úniques mesures mencionades en la Proposició de llei que 
ens ocupa, i que és tasca transversal dels diferents departaments i nivells de la nostra 
administració pública (Generalitat, Diputacions, Consells Comarcals, administracions 
locals...): 
 
• PRIMER. Reivindicar el Programa Leader com l’únic existent a Catalunya que suposa 

un contracte‐programa plurianual que promou la concertació público‐privada i que 
permet recolzar, de forma directe i des del mateix territori el seu teixit econòmic. La 
feina que fa donant suport al món agrari, en la seva transformació i posada en valor de 
la producció i a la millora dels serveis a les persones. Proposem treballar des d’avui 
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mateix, davant el futur període 2021‐2027, per fer realitat l’accés dels Grups d’Acció 
Local al multifons i continuar la feina feta fins ara per a la innovació territorial, l’activitat 
econòmica i la millora de la qualitat de vida del medi rural. 
 
• SEGON. Manifestar la preocupació dels territoris rurals per la dinàmica poblacional 
d’aquests i determinar la importància de projectes, com Odisseu, que treballin pel retorn 
dels Joves i l’aposta de les nostres institucions per revertir les tendències poblacionals 
negatives. 
 
• TERCER. Assumir el compromís de promoure el suport al nostre entramat 
socioeconòmic, en especial a l’emprenedoria, les PIMEs rurals i l’economia cooperativa 
com elements clau per a l’arrelament de les persones al territori. 
 
• QUART. Demanem que el govern vetlli per l’entesa entre els diferents nivells 
d’administració, institucions i actors per a un bon desplegament de polítiques de 
protecció ambiental i la custòdia del territori en el medi rural que permeti el manteniment 
de les activitats tradicionals i la nova emprenedoria. 
 
• CINQUÈ. Demanem un calendari per a l’establiment de la fibra òptica als nostres 
territoris, que arribi a totes les poblacions, com a element de vertebració dels mateixos i 
d’oportunitat bàsica per el seu desenvolupament. Alhora que exigim la resolució d’una 
vegada per totes dels problemes de cobertura mòbil que encara tenen algunes zones 
del nostre territori. 
 
• SISÈ. Reivindiquem un marc regulador i normatiu clar davant el futur desplegament 
del pacte de transició energètica que faciliti la generació d’economia endògena als 
nostres territoris. Alhora que permeti la compensació de les externalitats negatives dels 
impactes ambientals, que remuneri la solidaritat territorial davant noves infraestructures, 
promovent com a prioritària la generació distribuïda i les SmartGrids com a model 
menys impactant i intel·ligent. 
 
• SETÈ. Sol·licitar l’alineament de fons sectorials, més enllà del PDR i/o el que estableix 
el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) per les comarques de muntanya, per 
una estratègia única, integral i integradora al món rural. Destacant el format plurianual i 
treballant amb la concertació amb els ens existents (GAL, consorcis de 
desenvolupament econòmic i Consells Comarcals). 
 
• VUITÈ. Instar al parlament que retiri la proposició de llei “Desenvolupament Rural 
Sostenible en la programació i l’execució del Programa de Desenvolupament Rural de 

Catalunya 2014‐2020 finançat per la Unió Europea”, i que s’utilitzin els mecanismes 
existents per modificar els fons previstos en el PDR vigent. Si s’escau, en la modificació 

del PDR per atendre demandes de diferents sectors, tirar‐les endavant sempre i quan 
no hagi de suposar una nova retallada als fons del Programa Leader i altres mesures 
de vital transcendència per al manteniment i la dinamització dels nostres territoris 
(mesures 3, 8, 19, entre d’altres). I que, en cas de voler tirar endavant una nova llei, 



 

 

24 

 

que aquesta es faci amb la perspectiva d’un medi rural SOSTENIBLE, INTEGRAL I 
INTEGRADOR, que contempli i englobi tots els agents que vivim i treballem al i pel 
territori rural de Catalunya.” 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

C) El Sr. Alcalde dóna compte que es torna a aplaçar la entrada al Geopark perquè 
s’han fet dos requeriments de la UNESCO. Han d’elaborar dos informes, l’Assemblea 
va aprovar per majoria absoluta fer-ho i al mes de maig diran si està fet o no 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

D) El Sr. Alcalde dóna compte de les jornades de govern local que es van celebrar a 
Tremp el dia 1 de febrer on es va arribar a les següents conclusions, que es transcriuen 
literalment: 
 
“Els municipis petits volen tenir més competències. L’Alt Pirineu reclama més 
finançament als ajuntaments i bones condicions per poder donar un servei digne als 
ciutadans. Els càrrecs electes del Pirineu també van reclamar que les lleis es modulin 
en funció de la simetria de cada municipi. 
 
Els ajuntaments lleidatans demanen al govern que sigui “flexible” a l’hora d’elaborar les 
pròximes lleis de règim local i que el nombre d’habitants no sigui l’únic criteri per establir 
les competències dels consistoris o les fonts de finançament a les que poden aspirar. 
 
Demanem també que s’escolti el territori i es reculli la pluralitat del món rural, així com 
s’ha de tenir en compte la capacitat econòmica de cada Ajuntament o el tipus de 
municipi o població que té. 
 
Un altre aspecte a tenir en compte és la pluralitat del país, on tenim municipis molt 
grans i municipis molt petits en població però amb molta extensió territorial, als que cal 
dotar d’eines per poder donar resposta a les seves necessitats.” 
 

El Consistori en queda assabentat. 

 

E) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha arribat a un acord per part de l’ACM, la FMC 
per demanar que els ajuntaments que han complert i que han fet estalvi, hisenda 
permeti utilitzar el superàvit en el pressupost, fet que fins ara no està permès per la Llei 
actual. 
 
El Consistori en queda assabentat. 

 

F) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha adjudicat el manteniment de les depuradores 
del Pallars, al nostre municipi hi ha la de la Pobleta de Bellveí i la d’Espui, però la 
d’Espui no està acabada. 
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El Consistori en queda assabentat. 

 

G) El Sr. Alcalde dóna compte que els plans d’inversió local no es pagaven des del 
2013. La Diputació se’n farà càrrec i ens faran l’ingrés de 143000 € referents als anys 
2013 i 2015. 
 
El Consistori en queda assabentat. 

 

H) El Sr. Alcalde dóna compte que al la tresoreria hi ha un total de 1.200.000 € al mes 
de març 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

- PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n efectuen 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 20 de juny de 2017 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


