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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 24 de maig de dos 
mil divuit, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

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

                                  
 

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

- CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL 

PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE 

LA COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ 

- RESPOSTA AL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER ENDESA 

DISTRIBUCIÓN SL A LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ 

PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

- RESPOSTA AL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER RED 

ELECTRICA DE ESPAÑA SL A LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA 

D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 

PÚBLIC LOCAL 
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- CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORTS DE VIATGERS AMB EL 

TELEFÈRIC DE SALLENTE – ESTANY GENTO  

- CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL AL PUNT 

D’INFORMACIÓ DE CAPDELLA 

- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PUNT “INCOMPLIMENT FLAGRANT DEL 

CONVENI DE 1927 PER PART D’ENDESA” 

- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PUNT “CABALS ECOLÒGICS DEL RIU 

FLAMISELL” 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 

- RETORN DE FIANCES I AVALS 

- SOL·LICITUDS 

- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 

- FACTURES I PAGAMENTS 

- MOCIONS 

- 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 19 de 
març de 2018, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
trenta-dos fulls, segellats i numerats, el qual no s'aprova atès que es fan unes esmenes 
en l’acta i es passarà en el proper ple 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Plasencia esmena els següents punts: 1.  A la pregunta sobre si es pagaria la 
defensa legal dels veïns demandats per ENDESA que no volen al Forteza, Peroy va dir 
que ho havien decidit en reunions que feien amb la junta de govern de l'associació, que 
l'equip de govern es reuneix amb la junta de l'associació sense convocar a la resta de 
regidors, i de pas recordar que això incompleix el conveni amb l'associació que parla 
sempre d'ajuntament i no pas d'equip de govern. 
2. vaig demanar al senyor alcalde a on estava empadronat, ell va dir que a la Central i 
jo li vaig demanar que a quina casa, que no en té cap, que era un frau 
d'empadronament i em va contestar que s'hi hauria de posar remei.  
 
- El Sr. Peró comenta que al final de l’acta en la seva intervenció va dir que “te dret a 
tenir les dades, però es responsabilitat de cadascú” 
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- El Sr. Plasencia va dir que l’equip de govern va dir que no es pagaria als veïns i ho 
van decidir en una reunió amb l’Associació i això és un greu perquè no es compleix 
amb el conveni i tampoc surt a l’acta el tema de l’empadronament del Sr. Dalmau i era 
la part més important  
- El Sr. Peroy contesta que és l’Associació qui convoca les reunions i amb qui les fa 
Pel que fa a l’empadronament del Sr. Dalmau és cert que es va dir, però va obtenir les 
dades d’un padró de clavegueres i d’aigua 
-El Sr. Plasencia comenta que va preguntar on era empadronat i li va dir que era a la 
Central i va preguntar en quina casa i no li va contestar. 
-El Sr. Peroy li diu que no és un frau d’empadronament  ja que una persona pot estar 
empadronada on vulgui. 
-El Sr. Plasencia diu que si s’empadrona per gaudir de beneficis és un frau 
d’empadronament. Es podria empadronar al Pla de tuberia i presentar-se per la EMDE. 
-El Sr. Peroy li diu que podria, pot estar empadronat on vulgui. 
-El Sr. Plasencia diu que està empadronat en un edifici en ruïna i d’una immobiliària, 
perquè no té casa aquí. 
- El Sr. Peroy contesta dient que el que fa amb aquest tema perjudica a molta gent de 
la vall. 
 

 

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 

 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia següents 
 
- Núm. 11/2018 referent a la liquidació del pressupost 
- Núm. 12/2018 referent a la contractació de personal 
- Núm. 13/2018 referent a la contractació d’obres  
- Núm. 14/2018 referent a convocar una plaça per a la recepció del Museu Hidroelèctric 
de Capdella 
- Núm. 15/2018 referent a una modificació de pressupost amb altes i baixes en partides 
- Núm. 16/2018 referent a concedir una tarja d’aparcament per a persones amb 
mobilitat reduïda 
- Núm. 17/2018 referent a sol·licitar una ajuda a Diputació de Lleida 
- Núm. 18/2018 referent a la contractació de personal 
- Núm. 19/2018 referent a referent a una avocació per una llicència 
- Núm. 20/2018 referent a concedir una llicència de divisió horitzontal 
- Núm. 21/2018 referent a la resposta a un recurs de reposició 
- Núm. 22/2018 referent al pagament de factures 
- Núm. 23/2018 referent a la delegació de l’alcalde en la primera tinenta d’alcalde 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 

- CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA 

D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA 

COMARCA DEL PALLARS JUSSÀ 
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Que el consell Comarcal del Pallars Jussà ha implantat un pla d’assistència i suport en 
matèria de protecció civil a la Comarca del Pallars Jussà atès que la comarca, per les 
seves característiques geogràfiques, físiques i socioeconòmiques, està sotmesa a 
situacions tant de riscos especials com específics (incendis forestals, nevades, 
ventades, inundacions, etc...), que en ocasions han originat emergències i que sovint 
han afectat a més d’un municipi. 
 
Que la majoria dels municipis de la comarca del Pallars Jussà no disposen de cap 
servei professional de protecció civil, amb una estructura definida, un tècnic i una 
logística organitzada per fer front a la planificació i a les emergències, així com per la 
redacció de plans d’autoprotecció i que hi ha una tendència creixen a l’organització 
d’activitats susceptibles de generar riscos per a la població. 
 
Que el Consell Comarcal fa anys que presta assistència i suport als ajuntaments de la 
comarca en matèria de protecció civil: però aquest suport fins ara s’ha dut a terme 
sense tenir cap acord establert i via petició directa dels alcaldes. 
 
Ple del Consell Comarcal ha aprovat el Pla d’Assistència i Suport als municipis en 
matèria de protecció civil de la comarca del Pallars Jussà (en endavant PAS), en sessió 
del dia 27 de juny de 2017, amb els objectius de prestar suport als Ajuntaments abans, 
durant i després de les emergències. 
 
L’ajuntament per la seva part, es compromet a participar en el finançament de les 
despeses del tècnic de protecció civil contractat d’acord amb les clàusules del conveni, 
per un import fixe de 1300 € i un variable de 1€ per habitant. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de cooperació per a la implantació i execució del Pla 
d’Assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del Pallars Jussà. 
SEGON.- Aprovar la despesa vinculada en l’acceptació del conveni. 
TERCER.- Nomenar com a persona referent del municipi a l’Alcalde i com a suplent el 
tinent d’alcalde 
QUART.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
 

- RESPOSTA AL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER ENDESA 

DISTRIBUCIÓN SL A LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA 

O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 
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VISTO que por parte de Endesa Distribución Eléctrica, S.L., se formula recurso de 

reposición contra las liquidaciones de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento 

especial del dominio público local, notificadas por el Ayuntamiento el 13 de febrero de 

2018, correspondientes a los años 2015 hasta este último año, 2018, alegando en 

síntesis: 

a) Que la empresa tiene como objeto social la distribución de energía como 

suministro de servicios de interés general disponiendo de unos ingresos 

establecidos por la legislación, denominados retribución, siendo la actividad de 

interés general, por la que entiende que tributa de conformidad al art. 24.1.c) con 

el 1,5% de los ingresos brutos de la facturación, y cita doctrina en apoyo de su 

tesis. 

b) Que se trata de una empresa distribuidora de energía eléctrica, de servicios de 

suministro de interés general, cuya tributación solo le es de aplicación la indicada 

del 1,5%. 

c) Acaba suplicando la anulación de las liquidaciones e interesando la suspensión 

de las mismas, presentando el oportuno aval bancario. 

ATENDIDO: Que sin negar la calificación jurídica de la empresa, de conformidad a la 

Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, lo cierto es que la tasa girada, como bien establece la 

ordenanza, tiene como hecho imponible, tanto a las actividades comprendidas en el art. 

24.1.c) como 24.1.a) de la Ley reguladora de Haciendas Locales, texto refundido 

aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

La propia ordenanza establece los sujetos pasivos de la misma, diferenciando 

claramente los que se hallan realizando el hecho imponible con líneas de transporte, en 

este caso, que afectan a las vías públicas, de aquéllas otras que afectan al dominio 

público, conceptos muy distintos que aclaró y diferenció el Tribunal Supremo, basado 

en el concepto de dominio público, que tanto la Ley 7/1985, reguladora de las bases de 

régimen local, en su art. 79.2, como el art. 7 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, y los Reglamentos de bienes de las Entidades Locales, han 

venido diferenciando claramente tras la nueva clasificación de los bienes establecido en 

el art. 132.1 CE,  
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Precisamente son los apartados a) y c) del art. 24.1 del TRLHL, los que no toman en 

consideración la empresa de que se trate y la actividad que desarrolle, sino la 

ocupación que hacen con sus instalaciones, y por tanto la línea que suministra a los 

vecinos, o a la mayor parte de ellos, directamente, está sometida a gravamen del art. 

24.1.c) y las líneas de tránsito por el dominio público, que además no son líneas de 

baja tensión, están sometidas a la tasa del art. 24.1.a) en la parte que ocupan terrenos 

de dominio público. Exponente de ello es la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de 

junio de 2007. 

Con independencia de la actividad jurídica en la que esté incardinada la recurrente, si la 

actividad que lleva a cabo se incardina en el art. 24.1.a), deberá admitir que realiza el 

hecho imponible de la tasa que ahora recurre, considerando además que la 

jurisprudencia que cita en apoyo de su tesis se halla ampliamente superada a fecha 

actual. 

 

ATENDIDO: Que la recurrente ha presentado en legal forma garantía por el importe de 

los actos recurridos, por lo que procede considerar suspendida la ejecución de los 

actos impugnados de forma automática en aplicación de lo dispuesto por el artículo 

224, 1 de la Ley 58/2003 General Tributaria, en relación a lo dispuesto por el artículo 14 

del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y con los efectos que en dicha 

disposición se establecen. 

 

Por todo lo anterior, el pleno por unanimidad de los siete miembros que componen la 

Corporación, ACUERDA: 

 

1º.- Desestimar en su integridad el recurso de reposición de RED ELÉCTRICA. 

2º.- Acordar la suspensión de ejecutividad de la liquidación recurrida. 

3º.- Notificar esta resolución a la recurrente, haciéndoles expresamente saber que 

agotada la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
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el juzgado de lo contencioso con jurisdicción en esta localidad, en el plazo de DOS 

MESES a contar desde el siguiente al de la presente notificación. 

4º. Autorizar al Alcalde a la firma de cualquier documento para llevar a cabo este 

acuerdo 

 

- RESPOSTA AL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER RED ELECTRICA 

DE ESPAÑA SL A LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’UTILITZACIÓ PRIVATIVA O 

APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 

 

ATENDIDO: Que por parte de Red Eléctrica de España, S.A., (en adelante REE) se 

formula recurso de reposición contra las liquidaciones de la tasa por la utilización 

privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, notificadas el 13 de 

febrero de 2018, correspondientes a los años 2015 hasta este último año, 2018, 

alegando en síntesis: 

a) Que en efecto es propietaria de una línea de alta tensión a la que se le ha 

aplicado la liquidación obtenida de la tasa aprobada por el Ayuntamiento, 

liquidaciones que son objeto de recurso. 

b) Que la ordenanza fiscal fue anulada en su art. 4 por sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Catalunya, de 29 de diciembre de 2016, considerando 

por tanto motivo de impugnación las liquidaciones recurridas por estar viciadas 

de nulidad, según REE. 

c) Que no sabe si los metros de longitud de la línea considerados discurren todos 

por el dominio público de Torre de Capdella, entendiendo que solo el 

Ayuntamiento conoce dicho dato, a quien atribuye debe acreditar los mismos. 

d) Que se pretende que REE pague sin más una deuda tributaria, considerando 

elementos tributarios de imposible verificación para la empresa, por lo que 

considera que no están justificados. 

e) Que las liquidaciones son nulas de pleno derecho en la medida que traen causa 

de la ordenanza fiscal anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.  

Acaba solicitando anule las liquidaciones y pidiendo la suspensión de las mismas, 

aportando aval bancario por la totalidad de la deuda tributaria. 
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ATENDIDO: Que, en cuanto a la nulidad que se pretende, al considerar a su vez 

anulada la ordenanza reguladora, parcialmente, por el TSJ.Cat., sin duda conoce la 

recurrente que contra dicha sentencia se ha interpuesto recurso de casación ante el 

Tribunal Supremo y por tanto aquella sentencia que invoca no es firme, como tampoco 

la nulidad de la ordenanza, y en consecuencia, como acto administrativo goza de la 

presunción de legalidad establecido en el art. 9.3 de la Constitución, y art. 39.1 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

Conoce por otra parte de sobras, la empresa recurrente, el devenir de estas 

ordenanzas en el Tribunal Supremo, así como el cambio de criterio jurídico del propio 

TSJ.Cat.  

No existe por ello vicio de nulidad alguno en las liquidaciones. 

 

ATENDIDO: Que en cuanto a los metros de la línea, que no niega ser titular de ella 

REE, constan detallados en las liquidaciones y en los inventarios que han servido de 

justificación a los metros de línea tenidos en cuenta y que conforman el gravamen por 

la ocupación a su vez del dominio público, siendo como es un acto administrativo 

procede la misma invocación de presunción de legalidad y es el administrado el que 

debe acreditar lo contrario, ya que este Ayuntamiento ha contado con el informe del 

técnico correspondiente para establecer las mediciones oportunas dentro de la 

legalidad y aplicar la ordenanza vigente, aprobada en su día y no anulada, como consta 

en la liquidación, que se hace tomando como referencia el detalle técnico. 

Corresponde acreditar al que niega y no al que afirma, y más tratándose de un acto de 

la Administración pública, por lo que fácilmente REE puede comprobar la afectación de 

sus líneas acudiendo en primer lugar a su propio proyecto de tendido, que para serle 

autorizado en su día precisó de un expediente de ocupación, autorizado por los 

organismos competentes, y en lo que no afectaba al dominio público, expropiado en su 

caso a los particulares. 

Toda la legislación del Sector Eléctrico, que deriva concretamente de la Ley 24/2013 de 

26 de diciembre, describe y obliga a las empresas del sector a conocer sus propios 
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activos que por otra parte deben de tener en todo momento perfectamente legalizados, 

y muestra de ello, a título de ejemplo, es el Real Decreto 337/2014 por el que se 

aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión, cuyo cumplimiento de la legalidad debe ser 

prioritario para la recurrente, lo que choca con la supuesta ignorancia de los bienes que 

tienen y dónde los tienen. 

 

ATENDIDO: Que la recurrente ha presentado en legal forma garantía por el importe de 

los actos recurridos, por lo que procede considerar suspendida la ejecución de los 

actos impugnados de forma automática en aplicación de lo dispuesto por el artículo 

224, 1 de la Ley 58/2003 General Tributaria, en relación a lo dispuesto por el artículo 14 

del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y con los efectos que en dicha 

disposición se establecen. 

 

Por todo lo anterior, el pleno por unanimidad de los siete miembros que componen la 

Corporación, ACUERDA: 

 

1º.- Desestimar en su integridad el recurso de reposición de RED ELÉCTRICA. 

2º.- Acordar la suspensión de ejecutividad de la liquidación recurrida. 

3º.- Notificar esta resolución a la recurrente, haciéndoles expresamente saber que 

agotada la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 

el juzgado de lo contencioso con jurisdicción en esta localidad, en el plazo de DOS 

MESES a contar desde el siguiente al de la presente notificación. 

4º. Autorizar al Alcalde a la firma de cualquier documento para llevar a cabo este 

acuerdo 

 

 

- CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORTS DE VIATGERS AMB EL 

TELEFÈRIC DE SALLENTE – ESTANY GENTO  

 



 

 

10 

 

Atès que com cada any s’ha de treure a contractació els llocs de treball per a la 
prestació del servei de transports de viatgers amb el telefèric de Sallente – Estany 
Gento, es proposo l’anunci per l’anualitat 2018 amb el següent contingut: 
 

A N U N C I 

 
Atès que aquest Ajuntament de la Torre de Capdella per a l’any 2018 preveu la contractació del personal 
laboral per a la prestació del servei de transport de viatgers amb el TELEFÈRIC VALL FOSCA (Sallente-
Estany Gento). 
El servei s’iniciarà el dia 30 de juny 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: 

Núm.- de llocs de treball: TRES 

Durada del contracte: TEMPORADA (30.06.18 al 30.09.18) 

Sou Brut: 1.100 € inclosos tots els conceptes salarials 

L’horari dels torns serà: juny, 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 (30.06.18 al 30.09.18) 

Sou Brut: 980 € inclosos tots els conceptes salarials 

L’horari dels torns serà: juny, 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 (30.06.18 al 30.09.18) 

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: juny, 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. 
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b).- Informació i atenció als passatgers. 
 
CONDICIONS GENERALS (d’aplicació per a tots els llocs de treball): 

- Cada treballador ha d’acceptar el reglament de règim intern de funcionament.  
- L’horari es podrà variar per necessitats del servei. 
- L’ampliació d’horari en cas d’urgència o avaria del telefèric està inclosa en el sou. 
- El lloc de treball és a Sallente.   
- Es valorarà l’experiència personal. 
- El sol·licitant haurà d’haver superat satisfactòriament el curs d’aptitud de conductor de telefèric.  

 
TERMINI I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR: 
Tots els interessats en algun d’aquests llocs de treball podran presentar a les oficines de l’Ajuntament de 

la Torre de Capdella i fins al dia 25 de maig de 2018 a les 12 h, la seva sol·licitud que consistirà 
en: 

a)  Instància adreçada a l’alcalde en la qual hi constarà expressament el lloc de treball que sol·licita. 
b)  Fotocòpia del DNI. 
c)  Fotocòpia de la cartilla d’afiliació a la Seguretat Social, si en té. 
d)  Currículum personal i d’experiència laboral. 
e)  Declaració responsable de no tenir cap causa d’incapacitat ni incompatibilitat per a prestar serveis 

en l’administració pública. 
f)  Tota aquella documentació rellevant per ocupar aquests llocs de treball. 

Es valorarà la documentació presentada segons l’experiència laboral, nocions de mecànica i coneixement 

de l’entorn.  

 

Una comissió, designada per l’alcalde, avaluarà les sol·licituds i els currículums presentats i convocarà a 

una entrevista personal només a aquelles persones que hagin superat l’avaluació inicial.  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la contractació de personal laboral de durada determinada per la 
temporada 2018 al servei de transport i etiquetatge del Telefèric de Sallente - Estany 
Gento, així com l’anunci de la contractació i autoritzar la seva publicació fins el dia 25 
de maig de 2018. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 

 

- CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL AL PUNT 

D’INFORMACIÓ DE CAPDELLA 

 
Atesa la necessitat de contractar laboralment un treballador/a, per a la recepció i 
atenció al públic al punt d’informació de Capdella, suport al Museu Hidroelèctric de 
Capdella i a actes culturals de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, per a la temporada 
2018, amb caràcter laboral i de durada determinada. 
  
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, 
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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, i que no implica un augment del nombre 
de personal de l’ajuntament, atès que es tracta d’una contractació d’urgència i amb 
caràcter temporal. 
 
L’Ajuntament en Ple, amb set vots a favor, dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 

Primer.- Convocar el concurs d’un treballador/a per a la recepció i atenció al públic al 
punt d’informació de Capdella, suport al Museu Hidroelèctric de Capdella i a actes 
culturals de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, per a la temporada 2018 amb 
caràcter laboral i de durada determinada. 

Segon.- Exposar l’anunci al públic fins el dia 25 de maig de 2018, d’acord a les bases 
elaborades i que s’adjunten a l’expedient. 

Tercer.- Facultar l’alcaldia per a signar qualsevol document per donar valides a aquest 
acord. 

 

- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PUNT “INCOMPLIMENT FLAGRANT DEL 

CONVENI DE 1927 PER PART D’ENDESA” 

 
Atès que el Sr. Plasencia, regidor de la CUP, ha presentat una proposta d’acord  per a 
la inclusió en l’ordre del dia del Ple, es transcriu literalment aquesta proposta per a 
procedir a la seva valoració i, si s’escau, la seva aprovació:  
 

“L’any 1990 FECSA es ven el salt i la central de Molinos i les servituds  a BENJAC Hidraulica 

SA amb el nou nom de Molinos Hidraulica SA  lliure de càrregues per  2.125 milions de 

pessetes. En l’escriptura de compravenda i documents annexes no hi consta la servitud que la 

central i les seves ocupacions públiques tenen amb el municipi, obviant-se el conveni de 1927 

del qual la central i salt de Molinos en forma part, quedant transferit definitivament 

l’aprofitament el 1994. L’Ajuntament de la Torre de Capdella no es va personar en el 

procediment. Posteriorment  l’any 1999 la central de  Molinos es ven a HDRODATA SA. 

Al 1991 FECSA es ven el salt auxiliar de Capdella i la minicentral a l’empresa SP INVESTMENT 

SA per quaranta milions de pessetes (240.000 euros). Posteriorment es sol·licita la 

transferència l’any 1996 FECSA a Minicentrales Energèticas SA. Aquesta transferència s’anota 

de manera provisional ja que existeix un informe negatiu de la divisió hidràulica del 1978 

revalidat el 1996 ja que  la concessió d’aquest salt va ser anul·lada per sentència del Tribunal 

Suprem el 19 d’octubre de 1916, i tot i així ha estat en funcionament des d’aleshores 

suposadament en període de prova.  Al 1997 el salt i la concessió queda registrada a favor de 

Minicentrales energèticas SA que posteriorment transferirà a l’empresa BENJAC SA per 
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prescripció de incompliment de la sentència de 1916. En cap moment l’Ajuntament de la Torre 

de Capdella es va personar en el procediment. 

Segons registres aquesta central ha estat produint 270.000 kwh anuals, malgrat les 

irregularitats, a partir de la venda aquesta producció queda totalment neta per a la nova 

empresa propietària perquè no es troba com a titular del conveni de 1927 malgrat gaudeix 

d’ocupacions de terrenys públics.  

Així mateix passa amb els dos grups auxiliars de la central de Capdella que es venen l’any 1996 

a l’empresa G3T SL, empresa que  es beneficia de les ocupacions i concessions de la central 

de Capdella i no forma part del conveni de 1927. En concret FECSA els ven el dret d'usdefruit 

de part de la concessió del Salt de Capdella 230 l/s concretant-se en un dret d’úsdefruit per 30 

anys que havia venut de forma privada a Minicentrales Energèticas el 1995. ME SA va vendre a 

Caixalising SA (La Caixa) aquest usdefruit i aquesta el cedeix a l’empresa G3T en concepte 

d’arrendament financer. 

Per últim el mateix passa amb la Central de la Plana que va transferir-se a l’empresa BENJAC 

SA un salt i una central que formen part del conveni de la llum i que amb la seva venda 

s’explota lliure de càrregues sense que l’empresa estigui subjecta al conveni. 

Així bona part de les empreses productores d’energia del municipi que es beneficien de les 

ocupacions que en el seu dia van motivar el conveni de 1927 i les seves posteriors 

modificacions no formen part del conveni ni hi estan obligades, com tampoc forma part del 

conveni l’empresa comercialitzadora. 

Totes aquestes causes constitueixen un incompliment flagrant del conveni i uns perjudicis i 

riscos molt notables per a l’Ajuntament i els beneficiaris, ja que en el supòsit que l’únic titular del 

conveni hereu d’EEC SA avui en dia és ENDESA Generación desaparegués tindríem diverses 

empreses productores al municipi beneficiant-se d’ocupacions públiques sense estar subjectes 

al conveni. 

La única titular del conveni ENDESA Generación, empresa privada depenent d’un grup 

multinacional de capital italià ENEL, que la seva estratègia és vendre’s els actius poc rentables i 

les centrals petites,  com està passant ja a la Vall Fosca des dels anys 90, es ven centrals 

lliures de càrregues ( molt difícils de vendre amb les càrregues d’un conveni públic amb un preu 

fixat a perpetuïtat) i fins hi tot grups dins les centrals, podent arribar a quedar-se amb la mínima 

expressió com a titular del conveni. En aquesta lògica i veient que ENDESA ja s’ha venut la 

majoria de centrals del municipi pot arribar el dia en  que aquesta desaparegui  o es vengui 

més actius i no es pugui subrogar el conveni a cap empresa productora del municipi ja que han 

comprat a títol onerós unes centrals i unes concessions lliures de càrregues. 

El Ple de l’Ajuntament  de la Torre de Capdella ACORDA denunciar aquest incompliment i 

vulneració flagrant del conveni de la llum de 1927 i reclamar els danys i perjudicis i les 

responsabilitats que se’n puguin derivar a l’empresa ENDESA generación, titular del 

conveni públic amb l’Ajuntament i veïns de la Torre de Capdella.” 
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Ateses les valoracions que s’han fet al text de la proposta d’acord, l’Ajuntament en ple, 
per un vot a favor, tres vots en contra dels Srs. Dalmau, Juanmartí i Boneta tres 
abstencions dels Sr. Peroy, Peró i Llorente, s’acorda: 
 
Primer.- No aprovar el punt d’incompliment flagrant del conveni de 1927 per part 
d’ENDESA. 
Segon.- Notificar l’acord als interessats 
Tercer.- Facultar l’alcaldia per a signar qualsevol document per donar valides a aquest 
acord. 
 
En aquest punt intervé: 

- El Sr. Dalmau demana que s’expliqui per la inclusió d’aquest punt, ja que han fet una 
explicació de les vendes de les Centrals a diferents empreses que no són les del 
conveni. 
- El Sr. Plasencia s’explica dient que hi ha 3 centrals que no són de la titular del 
Conveni. Al vendre sense demanar permís a l’Ajuntament estan utilitzant uns béns que 
no estan al conveni i sense aportar res. 
Endesa ara depèn d’un grup comercial italià que es ven les centrals petites i pot donar-
se el cas que totes les centrals del municipi tanquin o no responguin del conveni. 
Creuen que s’hauria de denunciar a Endesa i demanar danys i perjudicis.  
A més a més dels perills que pot implicar aquestes vendes.  
Cap equip de govern s’hi ha posat i les centrals les han comprar lliures de càrregues. 
- El Sr. Peró comenta que creu que està carregat de bones intencions, però el conveni 
del 27 dóna unes condicions per l’ús dels terrenys per aquesta part no hi ha hagut 
incompliment del conveni, diferent és amb l’IVA. Les centrals les ven lliures de 
càrregues però el compromís de l’ajuntament és amb ENDESA. 
Ells s’abstindran perquè no diu enlloc del conveni que es puguin vendre les centrals 
sinó, que no es pot vendre la concessió. 
- El Sr. Plasencia discrepa perquè s’ha d’imaginar que ENDESA tanqui les Centrals, 
llavors s’acaba el conveni. 
- El Sr. Peró diu que en la proposta d’acord parla de denunciar a Endesa, no ho creu 
correcte 
- El Sr. Plasencia li contesta que es pot canviar la redacció de l’acord. 
- El Sr. Peroy explica que la central de Molinos i la Plana es signa el conveni amb 
l’Ajuntament de Mont-ros, que desapareix al 1927. Hi podria haver un conflicte perquè 
hi ha un conveni que es va caducar per agafar-ne un altre. 
La central de la Plana era de l’ajuntament de Mont-rós, i l’ajuntament de la Torre té un 
conveni de les centrals de dalt. 
- El Sr. Dalmau comenta que hi ha dades coherents en la seva redacció, però creu que 
al punt hi votaran en contra perquè creu que ara no toca, però ell ho anirà mirant per 
conèixer-ho. 
- El Sr. Plasencia diu que entén que per treballadors i ex treballadors d’ENDESA no 
toqui tocar aquest punt, però no entén l’abstenció. Es denuncia a la empresa que 
incompleix 
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- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PUNT “CABALS ECOLÒGICS DEL RIU 

FLAMISELL” 

 
Atès que el Sr. Plasencia, regidor de la CUP, ha presentat una proposta d’acord  per a 
la inclusió en l’ordre del dia del Ple, es transcriu literalment aquesta proposta per a 
procedir a la seva valoració i, si s’escau, la seva aprovació:  

 
“L’1 d’abril de 1911 la jefatura d’obres públiques publica la concessió d’aigües del Riu Flamisell 

de data 13 de març de 1911 per la regularització dels llacs de Capdella per destí de producció 

elèctrica. Si bé el peticionari sol·licità 3500 l/s un veí presenta al·legacions perquè es conservi 

un cabal mínim de 100 l/s per a destí de regs. 

El Governador Civil, en conseqüència concedeix segons l’article tercer de la concessió 2.500 l/s 

que es podran augmentar sempre que quedi garantit un cabal mínim de 2500 l/s per a ús de 

regs en èpoques d’estiatge d’estiu i hivern. 

Posteriorment i per al·legacions del concessionari, es modifica aquesta condició el 3 de juliol 

del 1911 i es publica el 8 de juliol on es precisa; 

“3º El caudal que el concesionario podrá utilizar será de 2.500 litros por segundo. Este caudal 

se podrá aumentar utilizando en todo momento y por el tiempo que lo exijan las necesidades de 

la industria las reservas almacenadas en los lagos. 

Para poder aumentar en todo tiempo el caudal que se tome de los lagos por encima de 2.500 

litros será condición precisa que, sumando al agua que el concesionario tome directamente de 

los lagos por las presas i canal de derivación, la cantidad que debajo de los lagos nazca en el 

cauce del rio entre la presa i la casa de máquinas y además la que aporte el emisario de los 

lagos de Rus, queda garantizada  una circulación por debajo de la casa de máquinas de este 

salto un caudal no inferior a 1000 litros por segundo aún en las épocas de mayor estiaje” 

El 6 d’abril de 1911 es pública la concessió de 3.500 l/s d’aigua per al Salt de Molinos, que 

estableix que el cabal màxim que podrà derivar del riu Flamisell serà de 3.500 l/s sense que 

l’administració hagi de garantir que aquest estigui disponible, i cal retornar al riu per un mòdul 

immediat a la presa un cabal de 50 l/s. 

L’anunci de la sol·licitud d’aigües d’Energia Elèctrica de Catalunya de la mini central, de 30 

d’abril de 1912 autoritza a derivar 700 litres per segon dels quals es destinaran 300 l/s a regs i 

els 400 restants a la creació d’un salt de 50 metres. Publicat el 10 de maig de 1912. La 

concessió definitiva s’anuncia l’11 de març de 1913. 

Posteriorment el 25 d’octubre de 1916 s’amplia la concessió de EECSA en 250 l/s per la 

regularització de les captacions dels barrancs de la Coma d’Espós i altres de la falda del 

Montsent. I finalment s’accepta per resolució Governativa de 11 de març de 1920 pel que 

s’atorga la concessió dels barrancs laterals les aigües sobreres d’aquest barrancs. No obstant 

posteriorment i sense modificar-se la concessió només la captació de la Coma d’Espós es fa de 
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350 l/s i es complementa amb la resta de barrancs laterals directes al canal amb 250 l/s 

construint-se una capacitat segons projecte de 600 l/s. 

Posteriorment, el 19 de desembre de 1918 s’amplia la concessió del salt de Molinos a 7.000 l/s 

amb la incorporació de diferents barrancs. 

Per tant les concessions que existeixen de la zona del Flamisell i els llacs de Capdella són 

2.500 l/s (ampliables sempre que quedi un cabal al riu per sota de la central de 1000 l/s) + 700 

l/s (dels quals 300 són per a regs)+ 250 l/s dels barrancs de la Coma d’Espos, Lori, etc. 

A més, el riu ha de portar almenys 1000 l/s per sota de la casa de maquines. La mateixa 

concessionària, EECSA té una concessió 200 m aigües avall de la confluència del riu Flamisell i 

Riquerna de com a màxim 3500 l/s tornant-n’hi 50 l/s, (més la resta fins a 7000 l7s que 

incorpora d’altres afluents) i sempre ha de quedar 1000 l/s al Riu per sota de la sala de 

màquines del Salt de Capdella. 

Per tant d’aquí es deriva que el riu Flamisell ha de portar sempre almenys 1000 l/s per sota de 

la central de Capdella, i que la concessionària i titular del conveni  pot derivar fins a 3.500 litres 

(menys 50) cap al Salt de Molinos i que si ho vol pot aprofitar més de 2.500  l/s dels llacs de 

Capdella garantint el cabal ecològic. No obstant la captació del Salt de Molinos es troba aigües 

amunt de la central però agafa les aigües de la central de Capdella, pel que els 3.500 l/s per 

segon han de venir del desaigüe de la Central de Capdella, dels quals 1000 l/s han d’anar al riu, 

del desaigüe del Salt auxiliar, i del que porta el riu aigües amunt de la central de Capdella, 

depenent en bona part del desaigüe de la central.  

L’any 1930 s’autoritza la captació de 7000 l/s al riu Flamisell al desaigüe de Molinos i 500 al 

barranc d’Astell per a la central de la Plana de Mont-rós, amb una concessió a EECSA per 75 

anys. 

A partir de la transferència a FECSA el 1962, però,  al registre d’aigües apareix a nom de 

FECSA la primera concessió al riu Flamissell de 3.500 l/s (i no 2.500) + 700 + 250 sense que es 

modifiquin les concessions, i s’agrupen en una sola inscripció de 4.450 l/s  

En motiu de la concessió sol·licitada per FECSA per al Salt reversible d'Estany Gento l’enginyer 

tècnic de la divisió hidràulica amb la conformitat del cap de la Divisió Hidrològica de l’Ebre 

detecten aquestes irregularitats i adverteixen que cal corregir el registre d’aigües perquè no 

s’ajusta a les concessions.  A partir de la construcció de la Reversible Sallente- Estany Gento 

durant uns anys FECSA va respectar el cabal ecològic del riu Flamisell, fins que comença a 

vendre’s centrals que estan dins del conveni . 

En concret la concessió de la central Reversible Sallente –Estany Gento , publicada el 1982 

estableix un cabal mínim de 125 l/s a la sortida de Sallente de juny a octubre inclosos per 

garantir el cabal ecològic, i la resta de l’any un cabal de 56 l/s, podent-se modificar les 

condicions per l’administració. A instància de l’administració ambiental la vàlvula de fons es 

deixa sempre oberta ja que depèn del nivell de l’embassament, que varia dràsticament cada 
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dia, per garantir que quan han bombejat i Sallente està buit surtin els 125 l/s mínims, i quan 

està ple en surten més. 

FECSA- ENDESA es ven les centrals i les concessions (que formen part del conveni) a 

empreses alienes al contracte i que no repercuteixen res al municipi tot i tenir transferides unes 

ocupacions de sòl públic subjectes a un conveni (incompliment flagrant del conveni).  

Aquí es torna a generar un problema greu, a més de perpetrar-se un frau claríssim al municipi  

ia als veïns de la Vall Fosca, venent-se centrals, subjectes a un contracte amb càrregues per a 

aquestes, al tractar-se de diferents empreses titulars actuals de les concessions que es van 

expedir a un mateix concessionari, la gestió de les mateixes no garanteix que es deixin els 

1.000 l/s al riu  aigües avall de la central de Capdella com passa des de fa anys. 

El ple de l’ajuntament ACORDA sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua el control del 

compliment de les condicions concessionals i garantir que sempre baixi pel riu aigües 

avall de la central de Capdella 1000 l/s que estableix la concessió de 1911.” 

Ateses les valoracions que s’han fet al text de la proposta d’acord, l’Ajuntament en ple, 
per un vot a favor, tres vots en contra dels Srs. Dalmau, Juanmartí i Boneta tres 
abstencions dels Sr. Peroy, Peró i Llorente, s’acorda: 
 
Primer.- No aprovar el punt referent als cabals ecològics del riu Flamisell 
Segon.- Notificar l’acord als interessats 
Tercer.- Facultar l’alcaldia per a signar qualsevol document per donar valides a aquest 
acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau li dui al Sr. Plasencia que si que ho ha comentat en altres plens, però 
les dades que porta no són correctes. 
- El Sr. Plasencia li demana que ho demostri 
- El Sr. Dalmau explica que al 2012 es va presentat una al·legació conjuntament amb 
altres ajuntaments de la vora al Pla hidrogràfic que es volia aprovar al seu moment. La 
secretaria passa a llegir l’escrit d’al·legacions. 
A la llicència ambiental es parla del caudal de 50 l/s 
Al final de la seva instància posa que s’ha d’instar a l’ACA a demanar el tema dels 
caudals, però el Flamisell és de la Confederación Hidrográfica del Ebro, no de l’ACA. 
-El Sr. Plasencia vol explicar el punt perquè ja fa temps que demana que es posi el punt 
a l’ordre del dia però no s’ha posat fins ara. En el punt parla de les concessions i es 
tracta que utilitzen uns cabals molt més alts que els previstos, inclús amb avisos per 
part dels tècnics de la CHE per aquest fet. 
Després de temps demanant-ho, resulta que les concessions són a internet. Demana 
que es llegeixi el text del punt. 
- El Sr. Peró comenta que es veu un text documentat però demanar a l’ACA el control 
no crec que sigui correcte.  
- El Sr. Plasencia comenta que si no és competència de l’ACA, se suposa que ho 
passaran a la CHE però l’ACA té el control de les concessions. 
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-El Sr. Dalmau diu que el que s’ha comentat del Barranc d’Astell, de 500 l/s, no en 
baixen mai 
- El Sr. Plasencia diu que ell ha transcrit el que diu a les concessions. Ho diu ben clar 
que han de deixar 1000 l/s al riu. 
-El Sr. Dalmau diu que no és cert i li ho demostrarà 
-El Sr. Plasencia li demana que a qui defensa a ENDESA o al municipi. 
-El Sr. Dalmau li demana que el deixi parlar. Diu que ell sempre ha treballat pels veïns i 
que ha fet denúncies a la empresa ENDESA per anar a favar del veïns. 
- El Sr. Peró diu que la seva abstenció és per falta d’informació 

 

- 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:  CARLOS DE MENDOZA SANS 

Objecte: “Construcció d’un bany i treballs varis a Casa Escales, d’Antist. 
Expedient 2018/001/AN”  

 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 
 

B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: MARINO FRANCH CIERCO 

Objecte: “Canvi de finestres a Casa Bordalé, al nucli de Capdella, EXP. 
2017/048/C”.  

 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 

 
No hi ha punt a tractar. 
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- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
 

A) JOSEP MARIA BERNACHO BERNACHO. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del 
Sr. Josep Maria Bernacho Bernacho, amb DNI 40813802A, en què demana llicència 
municipal d’obres per la construcció i instal·lació d’un elevador a la Mola de Castell, 
segons sol·licitud de data 27 de febrer de 2018, R/entrada núm.- 500 del dia 
28.03.2018 i Memòria per la instal·lació d’un elevador a la Mola de Castell, redactada 
per l’enginyer industrial, el Sr. Joan Antoni Garcia Carmona, de març de 2018. 
Expedient núm.- 2018/015/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 17 d’abril de 2018 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. 
 

Observacions sobre la documentació presentada: 
 
Es tracta de construir i instal·lar un ascensor a la Casa de la Mola de Castell.  
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 

 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 

PEM :                               23.083,00 € 

AVAL DE RUNES:               150,00 € 

 

Conclusió: 

 

Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la construcció i la 

instal·lació d’un ascensor a Casa de la Mola de Castell..” 

 

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 461,66 €.  

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 
Aragones Angós, amb DNI 16581349M, en representació de l’empresa ENDESA 
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GENERACIÓN SA, amb NIF A82434697, en què demana llicència municipal d’obres 
per la millora de la presa i desaigüe del llac de Morera, segons sol·licitud de data 13 
d’abril de 2018, R/entrada núm.- 500 del dia 23.04.2018 i Proyecto constructivo de 
mejora de presa y desagüe del lago de Morera, redactada per l’enginyer de camins, 
canals y ports, Sr. Antonio Vaquero Herandez,  visat pel Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y puertos de Madrid, núm 153273/PR/61 de 13 d’abril de 2018. 
Expedient núm.- 2018/021/C. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 23 d’abril de 2018 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“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’infraestructures 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 la millora i 
desaigües  de la presa de Morera, amb les següents prescripcions: 

 

-  Informe favorable del Parc Nacional 

 

-  Aportació de l’aval de runes, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de Juny , i 

Decret 105/2008 per un import de 532,75 €.   

 

-  PEM: 81.394,51 €..” 

 

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 1.627,89 €.  

Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
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C) XAVIER CASTRO MORA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Xavier Castro 
Mora, amb DNI 52306861P, en què demana llicència municipal d’obres pel canvi de 
pissarra de la teulada de Casa Ramonet del nucli d’Aguiró amb referencia cadastral 
0862423CG3906S0001RW, segons sol·licitud de data 19 de març de 2018, R/entrada 
núm.- 452 del dia 19.03.2018. Expedient núm.- 2018/011/G. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 14 d’abril de 2018 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es tracta de canviar les pissarres de la coberta de Casa Ramonet.  
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 

 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 

PEM :                               18.131,70 € 

AVAL DE RUNES:               150,00 € 

 

Conclusió: 

 

Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per el canvi de pissarres de 

la teulada de Casa Ramonet..” 

 

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 362,62 €.  

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

D) SONIA FONT BIGORDÀ.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Sonia font 
Bigordà, amb document d’identitat núm. 43727470P, en què es demana la llicència 
municipal d’obres menors a l’interior, enderroc de focs a terra i paret de càrrega i 
col·locació de biga d’acer a  CMB Mont-ros 4, al nucli de Mont-ros, amb referència 
cadastral núm. 4466605CG3946N0001IP, segons sol·licitud de data 19.03.2018, 
R/entrada núm.- 445 del dia 19.03.2018 i memòria valorada de substitució de paret de 
càrrega per biga IPE, I, redactat per l’arquitecte tècnic, el Sr. Jordi Soro Cansado 
Expedient núm.- 2018/010/MT. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
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Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 24.01.2018 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Es tracta de reformar l’interior del edifici i treure part d’una paret de carrega substituint-la 
per un perfil metàl·lic. 
   
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 

Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 

 
Pressupost d’execució material :        1.705,00 € 
Aval de runes :                  150,00 € 

 

CONCLUSIÓ: 

 

Que s’informa favorablement la llicencia per la reforma interior i modificació 

estructural puntual en el edifici existent.” 

 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres 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 
dur a terme aquest acord. 
 

E) MIQUEL ESPOT VIVES. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Miquel Espot 
Vives, amb DNI 37614908H, en què demana llicència municipal d’obres per la 
construcció de la coberta d’una garatge annex a un habitatge unifamiliar a carretera 
d’Envall s/n, al nucli de la Pobleta de Bellveí,  amb referencia cadastral 
2203801CG3920S0001ZM, segons sol·licitud de data 26 de març de 2018, R/entrada 
núm.- 485 del dia 26.03.2018 i projecte bàsic i d’execució per la construcció de la 
coberta d’un garatge annex, redactat per l’arquitecte, Sr. Benjamí Borrell Oliva, de 
febrer de 2018. Expedient núm.- 2018/013/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 23 d’abril de 2018 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“La superfície total de la parcel·la es de 2.357,00 m² . L’ edificabilitat total permesa segons les 
Normes Subsidiàries de Planejament de la Torre de Capdella, és de 1414,00 m². 
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La superfície computable del projecte i els edificis existents és inferior a la permesa pel 
planejament, son inferiors. 

 

6.- Documentació a aportar per l’obtenció de la llicència: 

    
- Plànol acotat de l’ocupació de via pública per a emmagatzematge de materials si 

és necessari, definint zona acotada per la tanca i amples de vial en una zona de 
50 metres al costat de l’obra. 

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

- Aval  generat pel compliment del decret 89/2010 de 29 de juny, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció. 11,00 €/m3 en runes i residus de 
construcció (mínim 150,00€). 

- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols  

 

7-Conclusió: 
 

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

 

Tipus edifici.    Garatge  

Superfície del solar  2.357,00 m² 

Referència cadastral solar 2203801CG3920S0001ZM 

Superfície construïda  362,76 m2 

 

PEM                      8.932,96 € 

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 178,66 €.  

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

E) DOLORS TOLO CIERCO. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Dolors 
Toló Cierco, amb NIF núm. 78076375T, en què sol·licita una ampliació dels productes 
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de venda a l’activitat legalitzada d’agrobotiga, “Casa Antema”,  segons sol·licitud de 
data 12.04.2018, amb R/entrada núm.- 584 del dia 12.04.2018. Expedient núm.- 
2006/040/LP. 
 

Atès que els serveis tècnics municipals amb data 19.042018 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 l’ampliació de l’activitat. 
 

Agrobotiga per una superfície útil de 53,41 m2.  
 

Classificació i qualificació del sòl: 
 

Sòl urbà.  Zona de nuclis històrics.  Clau 1. 
Tipologia: Cases. 

 

Conclusió: 
 

S’informa favorable a la comunicació de venda de pa a l’Agrobotiga ja legalitzada a nom de 
la Sra. Dolors Tolo Cierco. 

 

Agrobotiga per una superfície útil de 53,41 m2. 

 
A més, s’ha procedit a actualitzar el Registre que estableix el Reial Decret 191/2011, que 
modifica les condicions d’inscripció de les industries alimentàries en el Registre General 
Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments, que exclou de la inscripció de la majoria de les 
activitats de venda minoritària, i tenint en compte el que preveu la Llei 18/2009, del 22 
d'octubre, de salut pública, aquest Ajuntament ha procedir a inscriure-us en el Registre 
Municipal d’Establiments Minoristes d’Alimentació, específic per a la venda de pa, codificat 
amb el número 2522706010000017.” 

 

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

Primer.- Aprovar l’ampliació dels productes de venda a l’activitat d’agrobotiga ja 
legalitzada de Casa Antema, a nom de Dolors Toló Cierco, amb les condicions 
establertes per l’informe tècnic. 

Segon.- codificar l’establiment al Registre Municipal d’Establiments Minoristes amb el 
número 2522706010000017. 

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

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

F) MARCEL·LI LLEVOT ROLLAN.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Marcel·li Llevot Rollan, amb document d’identitat núm. 78040716Z, en què es demana 
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la llicència municipal d’obres menors pel manteniment de l’empedrat de l’era i 
canalització de les aigües pluvials del baixador de l’entrada de l’era a Casa Gallego, al 
nucli de Castell Estaó, segons sol·licitud de data 22.11.2017, R/entrada núm.- 13515 
del dia 22.11.2017  i 10 d’abril de 2018 R/entrada 563 de 10.04.2018.Expedient núm.- 
2018/019/CE. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Que aquesta obra es en part en vial públic, per la qual cosa, l’ajuntament accepta 
aquesta obra i en costejarà la meitat del pressupost de l’obra 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 24.04.2018 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 

“El present expedient s’informa FAVORABLEMENT als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per el manteniment de l’empedrat de l’era i la canalització de les aigües 
pluvials del baixador de l’entrada de l’era de Casa Gallego, Castell Estao. 
 

PEM                      1.190,36 € 

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 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 
dur a terme aquest acord. 
 

G) L’ERA DEL MARXANT, SL. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Montané Figuera, amb NIF núm. 78053809C en representació de l’empresa ERA DEL 
MARXANT SL (NIF B25365412), en què sol·licita el canvi de nom de la comunicació 
ambiental per l’activitat d’establiment hoteler amb modalitat Refugi de Muntanya amb 
una capacitat de 17 places, classificat en l’Annex III, anomenat REFUGI TACITA, de la 

Central de Capdella, de la Sra. Alejandra Luque Florido, a L’ERA DEL MARXANT, SL, 
segons sol·licitud de data 01.04.2018, amb R/entrada núm.- 603 del dia 16.04.2018. 
Expedient núm.- 422/2004/CC. 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 19.04.2018 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 

“Dades del promotor: 
Peticionari:    L’ERA DE MARXANT, SL 
    Plaça del Portal, 25  
    25513. La Pobleta de Bellveí 
    CIF: B25365412   

Dades de l’activitat: 

Activitat  Refugi 

Classificació Activitat Hotelera – Annex III 
 

CONCLUSIÓ: 

 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera  

FAVORABLE a favor de L’ERA DE MARXANT, SL. Per a l’establiment Hoteler amb 
modalitat de Refugi de Muntanya amb una capacitat de 17 places. 
 
Caldrà notificar al Departament de Turisme el canvi de titularitat..” 

 

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

Primer.- Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per d’establiment hoteler 
amb modalitat Refugi de Muntanya amb una capacitat de 17 places, classificat en 
l’Annex III, anomenat REFUGI TACITA, de la Central de Capdella de la Sra. Alejandra 

Luque Florido, a L’ERA DEL MARXANT, SL, amb les condicions establertes per 
l’informe tècnic. 

Segon.- Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 

pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros, en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal 

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

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

H) GERARD ROCA TARTERA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Gerard 
Roca Tartera, amb DNI 78090353V, en què comunica modificació de la capacitat d’una 
activitat ramadera extensiva equina, al polígon 2 parcel·la 510,  anomenada Casa 
Peche, del nucli d‘Espui, marca Oficial 8240BQ i codi REGA ES252270036277, per 7 
egües, 1 mascle, 6 cries, 2 d’engreix, segons sol·licitud de data 27.03.2018, amb 
R/entrada núm.- 492 del dia 27.03..2018. Expedient núm.- 2017/070/E. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 05.04.2018 informen favorablement 
l’assabentat de llicència, amb les següents prescripcions: 
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“L’Ajuntament es dóna per ASSABENTAT, de la modificació de capacitat de l’explotació, 
sent actualment la capacitat de: 
 
Capacitat autoritzada 7 Femelles 
 1 Mascle 

6 Cria 
2 Engreix.” 

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

Primer.- Donar l’ASSABENTAT de la modificació de la capacitat de l’activitat ramadera 
extensiva equina, al polígon 2 parcel·la 510,  anomenada Casa Peche, del nucli 
d‘Espui, marca Oficial 8240BQ i codi REGA ES252270036277, per 7 egües, 1 mascle, 
6 cries, 2 d’engreix amb els requisits que consten en l’informe tècnic, al Sr. GERARD 
ROCA TARTERA,. 

Segon.- Les condicions de la present llicència seran les establertes en la documentació 
tècnica presentada i en l'informe dels serveis tècnics municipals. 

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

I) HIDRODATA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Iñigo gortazar Sánchez-
Torres en nom de l’empresa HIDRODATA SA, amb DNI 78090353V, en què sol·licita 
que es s’aprovi el control quinquennal de la Central Hidroelèctrica de Molinos, segons 
sol·licitud de data 21.03.2018, amb R/entrada núm.- 466 del dia 21.03.2018. i acta de 
control d’activitats de l’empresa ECA Buerau VEritas Expedient núm.- 2004/015/M. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 05.04.2018 informen favorablement 
l’assabentat de llicència, amb les següents prescripcions: 
  
“Respecte a les manifestacions que es reflecteixen en l’escrit presentat per Hidrodata, indicar: 

 
Primer: L’aprofitament hidroelèctric de Molinos no es troba incurs en cap dels supòsits del punt 4 
de l’article 62. 

 
El punt 4b de l’article 62 de la Llei 20/2009 diu: 

b) Si hi ha una variació important del medi receptor respecte de les condicions que 
presentava en el moment que es va atorgar l'autorització o la llicència. 

 
En la pàgina 21 del control complementari presentat, diu: 

“... La realitat de l’establiment no s’ajusta al descrit al document d’avaluació 
ambiental verificada, on s’indicava que l’aigua es captava del Flamisell, i que es 
retornava al riu. 
 
S’ha sol·licitat a l’establiment documentació corresponent a permisos de captació 
d’aigua procedent de la CH Capdella i d’abocament a la CH La Plana enlloc de 
totalment al Flamisell, però atesa l’antiguitat de les instal·lacions, aquesta 
distribució no es troba documentada en permisos de la CHE ni de l’ACA. Es fa 
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evident que els diferents punts de captació i abocaments d’aigües són existents 
des d’abans de la concessió de la llicència ambiental, i que no van quedar 
correctament descrits en el document d’avaluació ambiental verificada.  
 
No obstant, s’informa a l’Ajuntament d’aquesta circumstància, per si els Serveis 
Tècnics consideren necessari aportar documentació complementària d’aquest 
aspecte.” 

 

En quan aquest aspecte, l’Ajuntament en compliment de l’article 62.4b sol·licita a Hidrodata 

que presenti la documentació en la qual es justifica els permisos i condicionants de les 

autoritzacions de captacions i abocaments de les aigües utilitzades per a la producció 

d’energia elèctrica. 
 
Segon: Reiterament de que la llicència es troba en plena vigència. 
 
El títol setè de la Llei 20/2009 conté les disposicions legals comunes a tots els règims 
d'intervenció ambiental regulats per la llei, entre les quals destaquen les disposicions referents 
a la intervenció administrativa de les modificacions, la caducitat i la revisió de l'autorització i la 
llicència ambientals.  
 

Entenent que el Control Periòdic favorable dona compliment al control que estableix la 

Llei 20/2009.  
 

Tercer: Sembla ser que l’Ajuntament pretén condicionar l’emissió de la resolució 
manifestant que Hidrodata ha passat el control periòdic previst per la pròpia llicència 
ambiental a que es compleixin les exigències que l’Ajuntament té planejades a aquesta 
societat fora de l’àmbit de la llicència ambiental, entenent que aquestes exigències no 
deuen ser condicionades a la emissió del control presentat favorable. 
 
Tal com estableix la Llei 20/2009, en l’article 36, estableix que la llicència ambiental  te com 
a objectiu: 
 de la  

a) Prevenir i reduir a l'origen les emissions contaminants a l'aire, l'aigua i el sòl que 
produeixen les activitats i que són susceptibles d'afectar el medi ambient, a més a 
més de prendre en consideració el consum de recursos naturals i energia 

b)  Garantir que les activitats sotmeses a la Llei en compleixen l'objecte mitjançant un 
procediment que asseguri la coordinació de les distintes matèries, inclosa 
l'autorització dels abocaments al sistema públic de sanejament d'aigües residuals 
existent, i la participació de les altres administracions públiques que han d'intervenir 
en l'atorgament de la llicència ambiental. 
 

La llicència atorgada, tal com estableix el control periòdic, no s’ajusta al descrit al document 
d’avaluació ambiental verificada, on s’indicava que l’aigua es captava del Flamisell, i que es 
retornava al riu. Per tant, es considera segona l’article 59, és una modificació amb 
possibles efectes al medi ambient (en aquest cas medi receptor) i per tant han d’ésser 
sotmeses per la persona o empresa titular de l’activitat a l’òrgan ambiental per tal que 
avaluï si la modificació es considera substancial o no substancial.  
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En cas de ser modificació substancial serà la Ponència Ambiental que informarà al 
respecte. En cas contrari, si la modificació no es substancial, caldrà que quedi reflectida en 
la propera acta de control complementari de l’activitat. 
 

En l’acta de Control Complementari presentada, tot i que es reflecteix la modificació 

en la captació i abocament d’aigua, queda justificada dita modificació, considerant-la 

com a canvi no substancial. 
 

Conclusió: 

 

Vista l’acta de Control Complementari presentat, amb resolució favorable es dona per 
correcte el Control Periòdic de l’Activitat.  
 
Tot i això, caldrà que en el proper control periòdic a presentar, en data setembre de 2023 
reflecteixi els següents requeriments, i que amb aquesta comunicació s’inclouen als 
condicionants de la llicència atorgada: 
 

- Residus: Caldrà afegir a la gestió actual de residus que general la CH de Molinos 
que es contempli la correcta gestió de la retirada de fulles de la reixa d’accés al 
canal. En cap cas es podran retornar al cabal del riu. 

- Canal de descàrrega de la càmara de càrrega. Com a element que forma part de 
la instal·lacions del CH de Molinos, i posat que es un element amb un potencial 
perill per a la segureta de les persones i de la fauna, des de l’Ajuntament s’ha 
sol·licitat el vallat del mateix. Així mateix, s’ha sol·licitat a la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre que faci el requeriment, com a òrgan competent. 

 
Indicar que aquests requeriments són d’obligat compliment a partir de la data de notificació 
i per tant, d’acord amb l’exposat l’Ajuntament tot i que es resol com a favorable el control 
complementari presentat caldrà que Hidrodata comuniqui a l’Ajuntament l’execució de les 
actuacions que donin compliment dels nou requeriments que s’inclouen en les conclusions 
d’aquest informe.” 

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

Primer.- Acceptar amb caràcter favorable el control Periòdic de l’Activitat de la Central 
Hidroelèctrica de Molinos gestionada per l’empresa HIDRODATA, SA, segons consta 
en l’informe tècnic,  

Segon.- Les condicions de la present llicència seran les establertes en la documentació 
tècnica presentada i en l'informe dels serveis tècnics municipals. 

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

G) L’ERA DEL MARXANT, SL. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Montané Figuera, amb NIF núm. 78053809C en representació de l’empresa ERA DEL 
MARXANT SL (NIF B25365412), on en el ple de 19 de març es va aprovar el canvi de 
nom de la llicència d’activitats de l’Era del Marxant a l’Era Grup SCCL sol·licita el 
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número de RSIPAC, segons sol·licitud de data 16.04.2018, amb R/entrada núm.- 602 
del dia 16.04.2018. Expedient núm.- 1993/014/LPL. 
 

Atès que el número d’RSIPAC va vinculat al nom de l’establiment i no al nom del titular, 
el codi de l’ERA DEL MARXANT és el ja existent: 2522711020600003- 
 

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

Primer.- Donar el número  de codi de RSIPAC de l’Era del Marxant segons el registre 
municipal d’Establiments Minoristes de l’Ajuntament de la Torre de Capdella següent: 
2522711020600003 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 

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

- FACTURES I PAGAMENTS 
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 3/2018, amb un import total de 
30.221,36 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Jordi Porta Rey, del 09.04.2018, en concepte 
de drenatge a l’escola d’Obeix”, per un import de 4.818,22 €; Vista i revisada la factura 
presentada per Würth España SA, del 19.04.2018, en concepte de material per la 
brigada, per un import de 101,11 €; Vista i revisada la factura presentada per Bernadó - 
Bernadó SL, del 11.04.2018, en concepte de substitució de termo elèctric en pis 
municipal d’Obeix, per un import de 603,79 €; Vista i revisada la factura presentada per 
Garatge Espot, del 31.03.2018, en concepte de reparació IVECO, per un import de 
1.783,36 €;  
 
 
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. 
 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Peró pregunta sobre una factura de Cadena Pirenaica, per saber si surt a 
compte pagar-la ja que no té corresponsal i no sortim al canal. Són 1800 €/any. 
El Sr. Dalmau considera que accepta i està d’acord amb la pregunta, ja que ell va tenir 
una reunió amb el director per aquest tema. Es va arribar a la conclusió de pagar 
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perquè els altres ajuntaments també paguin alguna cosa, perquè sols paguem Tremp, 
la Pobla i la Torre, i a canvi es busqués un bon corresponsal. 
El Sr. Peró comenta que van reduir la plantilla i els caps de setmana no treballen, que 
és quan hi ha activitats.  
  

- MOCIONS 

A) MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS 

EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE 

L’ESTAT ESPANYOL 

 

Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de 

Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. 

L’onada repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol 

està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per 

tal d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat 

de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants 

públics, tots ells gent de pau.  

 

El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un 

nou dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades 

Carme Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta 

Rovira tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou 

episodi fosc de repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un 

escenari que queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, 

Carles Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional. 

 

Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 

vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 

bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 

civilitzat. 

 

Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 

intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de 

l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per 

dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà 

prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 

estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del 

mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
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I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor 

de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació, 

amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una 

autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  

 

Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 

Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara 

Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell 

Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i 

dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i 

ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa 

més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  

 

Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita 

és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans 

i no com a súbdits.  

 

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de la Torre de Capdella, per set vots a favor dels 

set membres que composen la Corporació, ACORDA: 

 

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, 

Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 

Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 

 

SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 

Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 

Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 

humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 

 

TERCER. 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, de la 

vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 

estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 

 

QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així 

com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 

 

CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 

pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 

manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
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SISÈ.- Instem a totes les entitats a defensar els drets fonamentals, civils, polítics, la 

llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits democràticament 

del Parlament de Catalunya. 

 

SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 

Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 

President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a 

objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els 

drets i llibertats de la ciutadania”. 

 

VUITÈ.- L’Ajuntament de la Torre de Capdella denuncia i es mostra totalment contrari a 

la persecució de l'estat, a través dels cossos policials i judicials, contra els Comitès de 

Defensa de la República, atemptant directament contra els drets civils, polítics i humans 

dels ciutadans de Catalunya. Així mateix, es posiciona a favor de la llibertat de reunió, 

d'expressió, d'associació i ideològica i reclama el respecte a la voluntat popular a favor 

de la construcció de la República Catalana. 

 

NOVÈ .- 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) 

així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 

 
En aquest punt intervé: 
-El Sr. Plasencia comenta que la CUP també ha presentat una moció en aquest sentit i 
pregunta si es considerarà. 
- El Sr. Peroy diu que en la Moció que s’ha passat s’ha parlat dels CDRs, tal com es 
demanava en la moció de la CUP, i ja s’ha aprovat la de l’AMI i ACM. 
- El Sr. Dalmau comenta que l’Ajuntament està a l’AMI des del principi, i creu que si 
aproven la de la pròpia entitat és millor que la d’un partit 
- El Sr. Peró diu que si l’haguessin retirat no hagués dit res, però a Tremp es va acordar 
que aquesta moció es presentaria conjuntament totes les entitats i els partits, per això 
l’ha sorprès que arribi a través de la CUP, perquè l’havien de presentar tots junts, com 
es va quedar al CDR del Pallars 
- El Sr. Plasencia comenta que no sap perquè és sorprèn que la CUP ho presenti a 
l’Ajuntament, és perquè l’Ajuntament decideixi si està d’acord o no, però si la presenten 
les altres entitats ja estarà aprovada.  
No es poden negar a donar suport a les mocions 
- El Sr. Peró diu que en aquests moments és millor anar de forma unitària i conjunta. Hi 
ha gent imputada i per suport a aquesta gent, es va quedar en donar suport unitari. 
- El Sr. Plasencia diu que hi ha un CDR a la vall fosca, i no els hi ha arribat cap 
informació del de la Pobla 
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-El Sr. Peró li diu que sembla que vagin a la seva 
-El Sr. Plasencia comenta que es pot retirar i quan la presentin, que es passi 
 
Es procedeix a la votació de la moció de la CUP: 
 

“ MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR 

PER DONAR SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA  

DE LA REPÚBLICA I LA RESISTÈNCIA CIVIL ACTIVA I NO VIOLENTA  

 

Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat massives, 

constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no violenta ha estat un principi bàsic 

irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials desbocades que no han mostrat 

dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició. La defensa de les escoles 

el passat 1 d’octubre són un bon exemple d’aquest compromís amb la resistència civil activa i no violenta, 

i de la seva efectivitat.  

En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat, 

l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de Catalunya, els 

llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una eina clau en la contenció i en la 

defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i centres de votació.  

L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del moviment 

independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justificar la repressió sense límits, al 

més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims amb les sentències redactades abans de 

començar. Aquesta estratègia d'Estat no és nova, fa dècades que s'aplica arreu on la dissidència qüestiona 

els fonaments antidemocràtics de l’Estat.  

Les darreres setmanes s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències contra els 

Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel·lió (delicte castigat amb penes 

de fins a 30 anys de presó). Pocs dies després hi ha hagut les primeres detencions d’activistes de diferents 

CDR. Volem recordar que els Comitès en Defensa de la República no tenen cap altre objectiu que 

treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on vingui, 

pensi com pensi i parli la llengua que parli.  

Tanmateix, no ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol (Règim del 78) no tolera la pluralitat, la 

solidaritat i l'autoorganització de base popular. Així les coses, per la part que ens toca, i des de la més 

absoluta humilitat, volem recordar que la repressió i l'existència de presos polítics no ens espanta sinó que 

ens reafirma en la nostra decisió. En d’altres paraules, la repressió contra el moviment independentista no 

ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la política del passat, 

construïm un projecte de futur. No tenim res més que un projecte esperançador: la construcció d’un país 

millor, des de baix i per a totes. També ens tenim les unes a les altres, colze a colze i allò que més els 

espanta: el futur.  

 

Per tots aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular de La Vall Fosca proposem els següents acords:  

Primer.- L’Ajuntament de La Torre de Capdella considera una forma d’acció política absolutament 

legítima, la protesta, les mobilitzacions, la desobediència i resistència civil activa i no violenta, pròpia 

d’una democràcia madura.  

Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de La Torre de Capdella als Comitès de Defensa de la 

República i les seves accions a les accions de desobediència i resistència civil activa i no violenta, arran 

de la ràtzia repressiva de l’Estat espanyol.  

Tercer.- L’Ajuntament de La Torre de Capdella denuncia i es posiciona clarament en contra de les 

operacions de l’estat que utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions 
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dels Comitès de Defensa de la República. En aquest sentit, exigeix l’arxivament de totes les causes 

obertes contra activistes dels Comitès de Defensa de la República.  

Quart.- L’Ajuntament de La Torre de Capdella denuncia la criminalització de la protesta social, la 

repressió i la violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica 

i la llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l’autodeterminació i la construcció 

d’un país millor, des de baix i per a totes en forma de República.  

Cinquè.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de La Torre de Capdella en col·laborar en la defensa 

dels veïns i veïnes del municipi que vegin vulnerats els seus drets polítics.  

Sisè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la 
Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana i a 
Òmnium Cultural.” 

 
L’Ajuntament de la Torre de Capdella, per 3 vots a favor i 4 abstencions dels Sr. 
Dalmau, Peroy, Boneta i Juanmarti 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

B) AMNISTIA INTERNACIONAL, LA TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS 

HUMANS A COLOMBIÀ I EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 

DESENVOLUPAMENT. 
 
 Presenten una moció de suport i per la protecció dels defensors dels drets Humans a 
Colòmbia on es demana 
- que es facin les gestions necessàries perquè les Missions d’Observació i de 
Verificació de Nacions Unides a Colòmbia estiguin dotades d’un component de drets 
humans per tal de reforçar les funcions de vigilància de l’Oficina de l’Alt Comissionat de 
les Nacions Unides per als Drets Humans 
- instar al Govern colombià perquè adopció mesures més efectives per garantir la 
seguretat dels grups i les comunitats de risc 
- traslladar aquesta declaració i instar el Govern Espanyo la prendre mesures pel 
compliment dels punts anteriors 
 
El consistori en queda assabentat. 
 

C) FEDERACIÓ D’EDUCACIÓ DE COMISSIONS OBRERES. Presenta una moció 
sobre la problemàtica dels tancaments d’aules de P3 i la sobresaturació a les aules de 
secundaria fruits de dues decisions polítiques preses durant la darrera dècada: 
- la manca de planificació educativa per entoma la reducció demogràfica als primers 
anys d’escolarització i el gran increment a l’educació secundària 
- les brutals retallades en els pressupostos destinats a educació 
 
Per tot això es demana que en defensa de la qualitat educativa dels sistema català i als 
grups parlamentaris:  
Que de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les ratis 
de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent, així com les noves aules 
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d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes sigui de 20 i 25 a la secundària 
obligatòria, així com que no es produeixi el tancament d’aules de P3. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 

- INFORMES 
 

A) El Sr. Alcalde dona compte que al Parc Nacional d’Aigüestortes s’han batut records 
de visitants aquest any. La torre de Capdella ja és un municipi Star Light, i som els 
primers en complir la normativa de la contaminació lumínica i ara es mira el tema de la 
contaminació acústica. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 

B) El Sr. Alcalde dóna compte  que la Societat de Foment del Pallars Jussà ara s’hi ha 
afegit el Pallars Sobirà. El pressupost de la Societat és de 122000 € 

 
El Consistori en queda assabentat. 
 

C) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 6 d’abril es va reunir amb el Sr. Benet del 
Departament de Carreteres i li va comentar diferents punts: 
- que la carretera està plena de forats i les senyals són a terra.  Però li va contestar que 
no hi havia partida econòmica. Ell creu que haurien de fer un esforç per arreglar-la. 
- també li va demanar que posin cartells i propaganda de les centrals de cara al 
turisme. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

D) El Sr. Alcalde dona compte que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha creat una 
plaça d’arquitecte. L’ha guanyat un de fora del Pallars. No troben correcta la funció 
d’aquest tècnic ja que el 73% de la jornada estarà a l’Ajuntament de Tremp, i la resta 
del temps entre els altres municipis. 
L’Ajuntament de la Torre de Capdella, de moment, no s’hi adherirà. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
En aquest punt la Sra. Juanmarti pregunta com s’ha de fer per demanar el servei, però 
el Sr. Dalmau contesta dient que no hi h el conveni de moment. 
 

E) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ajuntament tindrà una nova secretaria. Una noia 
que ha aprovat les oposicions i ha demanat la Torre de Capdella. Ara està de baixa per 
maternitat i no es podrà incorporar fins a finals de juliol 
De moment la baixa la cobreix la secretaria que hi ha hagut fins ara, tal com ha 
autoritzat el Departament de Governació. 
La nova secretaria es diu Eulàlia Mazarico. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 

F) El Sr. Alcalde dóna compte que ja som GEOPARC Mundial de la Unesco. Hi ha una 
jornada el 12 de maig al tren de la Pobla de Segur. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 

G) El Sr. Alcalde dóna compte que les ajudes del Pla d’Inversions de la Diputació ja 
estan aprovades i l’ajuntament de dos ajudes, una per l’obra d’urbanització de Beranui i 
una altra pel Reguerot de la Plana de Mont-ros”. 
 
El Consistori en queda assabentat. 

 

H) El Sr. Alcalde dóna compte que el Sr. Gonzalo està treballant en les concessions, es 
va demanar un pagament per part de la CHE i ara els hi van arribant els documents. 
Quan ho tinguin tot el advocat farà un informe. 
 
El Consistori en queda assabentat. 

 

I) El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Plasencia que presenta el següent informe: 
Referent a l’accident de la Central de Capdella que va petar una vàlvula dins la central 
que fa afectar a dos cases, la denúncia es va presentar a Indústria i els hi van dir que 
no eren competents i van remetre a l’ACA. 
Vol saber si ENDESA ha demanat llicència per arreglar el teulat i la paret. 
 
- El Sr. Dalmau contsta que s’ha parlat molt de les juntes i de l’accident. No és veritat 
que afectés a dos cases. Una si, l’altra res. 
Endesa es va personar immediatament al lloc. Una avaria es pot donar en qualsevol 
lloc 
- El Sr. Plasencia diu que l’ACA ha enviat l’acta, i pregunta que li sembla que ENDESA 
hagi mentit en l’acta d’inspecció pública 
- La Sra. Juanmartí diu que no en tenim constància d’aquest extrem 
- El Sr. Plasencia li demana que llegeixi l’acta d’inspecció. No és el que va passar. 
-El Sr. Dalmau li torna a repetir que en una central hi pot haver accidents 
- La Sra. Jaunmartí diu que no s’hi ha de posar en aquesta acta. 
 

- PRECS I PREGUNTES 
 
- El Sr. Plasencia formula una pregunta per l’alcalde: vol saber que diu a les escriptures 
de Sarraspina, de quin pobles tenen dret. 
El Sr. Peroy contesta que son 4 els pobles: Beranui, la Plana, Envall i Gramanet. El que 
no diu és que parla de termes, no de pobles. 
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Donat la història que s’ha muntat es vol demanar que es marquin els termes del 
municipi i es grafiin. Ara es vol defensar allò que no és i s’han de defensar tots els veïns 
de la vall. El tema d’anar a Sarraspina ja fa temps que es tracta. 
-El Sr. Plasencia diu que la Plana de Mont-ros és una borda 
-el Sr. Peroy comenta que que la Central de Capdella hi tenen dreta a anar les cases 
antigues, com casa Peche o Casa Auliva. 
Si creuen que no és així s’ha de denunciar, però això és història de la vall 
 
El Sr. Plasencia també fa una pregunta en referència a l’obra d’Aguiró, a la variant, 
voldria saber que ha passat, si hi ha garantia i qui ho va netejar. 
-El Sr. Peroy contesta que es va gravar inclús com queia la paret. Es cert que va caure, 
ha plogut molt, tot i que no és excusa. 
Va venir l’empresari, el tècnic i l’enginyer de camins i es va quedar que el problema el 
resoldrà l’empresari i ho arreglaran. 
Si que és possible que s’hagi de fer una millora i posar pedres més grans i més 
pesades per fer escullera. 
-El Sr. Dalmau diu que n’han caigut de parets, per això hi ha la garantia. 
 
 
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, 24 d’agost de 2018 
 
Vist i plau, 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


