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E S B O R R A N Y DE L' A C T A
de la sessió ordinària de 1ª convocatòria, realitzada pel Ple de la Corporació el vint-i-sis
de gener de 2017.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-sis de gener de dos mil disset. Essent les
vint hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors
que tot seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i
Gil, als efectes de fer sessió pública ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar
reglamentàriament per l'Alcaldia.
ASSISTENTS:
- Alcalde:
JOSEP MARIA DALMAU i GIL
- Regidors:
LLUIS PEROY BENET
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA
JOAN BONETA CARRERA
MARC PERÓ AGULLANA
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS
RIEL AFONSO VIDAL

NO ASSISTEIXEN:

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL

ORDRE DEL DIA
-

-

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES
APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS ESTATUTS DE LA
SOCIETAT DE FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ, SA, “JUSSACTIU”
AMPLIACIÓ DE CAPITAL I CANVI DE PARTICIPACIÓ EN LA SOCIETAT
RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS PLANS D’OCUPACIÓ PER
L’ANUALITAT 2017
CERTIFICACIONS D’OBRA
RETORN DE FIANCES I AVALS
SOL·LICITUDS
LLICÈNCIES i COMUNICACIONS
FACTURES I PAGAMENTS
INFORMES
PRECS I PREGUNTES
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La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el Sr.
President declara obert l'acte.
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.
Es tracten els punts i adopten els següents
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el nou de
desembre de 2016, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta
de vint-i-un fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que
composen la Corporació.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Afonso diu que vol fer una esmena, el Sr. Peró li va fer un comentari quan
l’alcalde va dir el nombre de visitants del Parc Nacional d’Aigüestortes i ell va dir que això
era tot i no haver transport públic, el Sr. Peró va dir que ell escombrava cap a casa i
suposa que parlava del taxi. Ell ho veu com una crítica, perquè no ha presentat cap
factura de la seva feina i espera que el Sr. Peró tampoc. Ell va signar un acord amb la
CUP justament per això. Creu que sempre ha estat cordial i per això pensa que es tracta
d’un tema polític de risc i li demana que li demani disculpes per aquest fet.
- El Sr. Peró contesta que si li ha faltat al respecte li demana disculpes a ell i a qualsevol
membre de la taula. Ell no ho recorda, i si ho va fer, va ser sense cap intencionalitat i va
ser doncs un comentari desafortunat. Creu que cadascú se sap la seva ètica. Ell sempre
que pugui escombrarà cap a casa, entenent casa com el territori, i així és perquè fa de
regidor.
- El Sr. Afonso contesta que potser ho va interpretar malament, però és el que va escoltar
i per això ho ha dit.
- El Sr. Peró diu que justament en una reunió per tractar temes del Parc Nacional es va
parlar de l’ús dels taxis per accedir al Parc.
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia següents
- Núm. 51/2016 referent a convocar un concurs per selecció de personal laboral per al
departament de comptabilitat.
- Núm. 52/2016 referent a l’aprovació i pagament d’una relació de factures.
- Núm. 53/2016 referent a la declaració com urgent i inajornable de tasques i declaració
de prioritàries de les mateixes per als plans d’ocupació local, a fi i efecte d’obrir la
convocatòria per un peó.
- Núm. 1/2017 referent a l’adjudicació directa del servei de redacció d’un dictamen pericial
de la finca de Serra Espina a l’empresa Pericia Caminera.
- Núm. 2/2017 referent a l’aprovació d’un marc de col·laboració interadministrativa entre
l’Ajuntament de la Torre de Capdella i el Consell Comarcal del Pallars Jussà.
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.
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En aquest punt intervé:
- El Sr. Dalmau explica que la resolució 1/2017 és per comprovar la superfície de
Serra Espina perquè diferents documents parlen de superfícies diferents
-APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRES
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella disposa dels següents projectes i
memòries titulats:
- PROJECTE MODIFICAT D’ACCÉS RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ (Fase I i Fase
II), redactat per l’enginyer de Ponts i Camins, Sr. Jairo Badia Norai.
- NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRERS D’ASTELL, redactada per
l’arquitecte municipal, Sr. Marc Sentenac Oña.
- MILLORA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE A MOLINOS, redactada per
l’Arquitecte, el Sr. Marc Sentenac Oña.
- CONSTRUCCIÓ D’UNA PASSAREL·LA PEATONAL A LA POBLETA DE
BELLVEÍ, redactada per l’Arquitecte, el Sr. Marc Sentenac Oña.
- URBANITZACIÓ DE LA FONT, CARRER DE LA BAIXADA A LA POBLETA DE
BELLVEÍ, redactada per l’Arquitecte, el Sr. Marc Sentenac Oña.
- URBANITZACIÓ DEL CAMÍ DELS RIBOTS AL NUCLI D’ESPUI redactada per
l’Arquitecte, el Sr. Marc Sentenac Oña.
L'Ajuntament en Ple, per MAJORIA dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar els projectes i memòries descrits anteriorment.
Segon.- Exposar en el Butlletí Oficial de la Província l’aprovació acordada en el punt
primer, durant el termini de trenta dies, als efectes que es puguin presentar reclamacions
i/o al·legacions; en el cas que no se’n presentés, s’entendria aprovada definitivament.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

- APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS ESTATUTS DE LA SOCIETAT DE
FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ, SA, “JUSSACTIU” AMPLIACIÓ DE CAPITAL I
CANVI DE PARTICIPACIÓ EN LA SOCIETAT
Atès que en la sessió extraordinària del Ple de Consell Comarcal del Pallars Jussà de
data 12 de novembre de 2011 es van aprovar la creació i els Estatus de la Societat de
capital mixt anomenada “Societat de Foment del Pallars Jussà, SA”, i la memòria i l’estudi
de viabilitat de la mateixa.
Atès que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i diferents ajuntaments i empreses
privades d’aquesta comarca han manifestat l’interès d’incorporar-se a la Societat de
Foment del Pallars Jussà, SA, amb l’objectiu d’unificar esforços i crear sinergies en
l’àmbit de la dinamització econòmica d’ambdues comarques. La qual cosa comportarà
una ampliació de capital social passant d’ésser de 80.000 € a 151.000€.
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Així mateix, la participació al capital social de l’Ajuntament de la Torre de Capdella que
era de 2 accions que suposava un 2’50%, del capital, passa a ser de 2 accions que
representarà el 1’32% del capital.
Vistos els acords de la Junta General de la Societat de Foment del Pallars Jussà, SA, de
data 31 de gener de 2014, 20 de juny de 2014 i 2 de desembre de 2016, que consten a
l’expedient i es donen íntegrament per reproduïts i que incorporen modificacions als
Estatus de la societat, entre aquestes s’estableix que la Societat passarà a anomenar-se
“Pallarsactiu”, s’amplia el nombre de socis incorporant la comarca del Pallars Sobirà i
s’amplia el capital social.
Vist el text íntegre de la modificació dels Estatuts de la “Societat de foment del Pallars
Jussà, SA” que consta a l’expedient.
Vist l’informe de secretaria i d’intervenció, que consta a l’expedient
Vista la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local, i el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny i la
resta de legislació concordant.
L’Ajuntament en Ple, amb sis vots a favor, i una abstenció del Sr. Afonso, dels set
membres que composen la Corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar l’ampliació de Capital de la “Societat de foment del Pallars Jussà, SA”
que passarà a ser de 151.000€.
SEGON.- Aprovar la modificació de la participació de l’ajuntament de la Torre de Capdella
a la “Societat de Foment del Pallars Jussà, SA” que passarà a ser de 2 accions que
suposa el 1’32% del capital social.
TERCER.- Aprovar les modificacions dels estatuts de la “Societat de Foment del Pallars
Jussà, SA” amb el text que consta a l’expedient.
QUART.- Delegar al Consell Comarcal del Pallars Jussà els tràmits d’informació pública
els acords anteriors, durant un termini de 30 dies des de la darrera publicació de l’anunci
corresponent en el BOPL, DOGC i en el tauler d’anuncis de la corporació, per al seu
examen, presentació d’al·legacions i suggeriments, si s’escau. Determinar que si en
aquest termini no es formulessin reclamacions ni al·legacions, s’entendran definitivament
aprovades les modificacions, sense necessitat de prendre un altre acord.
CINQUE.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
En aquest punt intervé:
-El Sr. Afonso comenta que la seva abstenció és deguda a què no coneix l’activitat de la
societat.
- RATIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA DELS PLANS D’OCUPACIÓ PER
L’ANUALITAT 2017
Atès que aquest Ajuntament va aprovar la contractació d’un pla d’ocupació local per les
necessitats d’un treballador per la brigada municipal, i que per aquesta contractació és
necessari aprovar un expedient de convocatòria per a l’anualitat 2017.
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Vist que l’Ajuntament considera que una de les formes per evitar que els treballadors/res i
les seves famílies es trobin en aquesta situació d’exclusió social o de manca de
possibilitat per exercir una feina remunerada, és creant llocs de treball, amb caràcter
temporal.
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per l’anualitat 2017, es preveu, en el capítol I,
de l’orgànica 3, una aplicació pressupostària destinada al foment de l’ocupació local, a fi i
efecte de procedir a la contractació de personal, creant així un “Pla de Treball Local”, i
supeditat a la correcta aprovació del mateix.
Atès que el Real decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre de Medidas Urgentes en
materia Presupostaria, Tributaria y financiera para la corrección del déficit público en el
seu article 3 menciona que no es podrà procedir a la contractació de personal temporal, ni
al nomenament de personal estatuari temporal o de funcionaris interins llevat de casos
excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors,
funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials.
Vist l’informe de secretaria de 21 de desembre de 2016 i la seva aprovació mitjançant
resolució d’Alcaldia 53/2016 de 27 de desembre de 2016, en què s’informa la declaració
de declarar com a urgent i inajornable
- la neteja del riu o dels camins o senders, que afectarien directament als serveis
púbics essencials de la població del municipi, per manca de seguretat, o prevenció.
- les necessitats objectives d’oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel
tema del turisme, i la millora i ampliació de l’arxiu de l’ajuntament com a part de les
exigències que ha de complir l’ajuntament per donar un correcte servei als seus
usuaris
i la declaració de prioritari:
- la neteja del riu o dels camins o senders,
- oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel tema del turisme, millorar i
ampliar l’arxiu de l’ajuntament
Vist que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té redactades les Bases i aprovades en ple
de 8 de març de 2012, que han de regir les bases de la contractació local de personal,
depenent de l’Ajuntament, per donar llocs de treball, a persones aturades del municipi de
la Torre de Capdella, i/o que hagin esgotat tot tipus de prestació per desocupació.
Atès el que disposa el Títol XX del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 37.2 del Reglament d’obres,
activitats i serveis del ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 15 de juny.
L’Ajuntament en Ple, amb set vots a favor, dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Ratificar la Declaració com a urgent i inajornable:
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-

la neteja del riu o dels camins o senders, afectarien directament als serveis púbics
essencials de la població del municipi, per manca de seguretat, o prevenció.
les necessitats objectives d’oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel
tema del turisme, i la millora i ampliació de l’arxiu de l’ajuntament com a part de les
exigències que ha de complir l’ajuntament per donar un correcte servei als seus
usuaris

Segon.- Ratificar la Declaració com a prioritari:
- la neteja del riu o dels camins o senders,
- oferir un bon servei d’ajuda als veïns del municipi pel tema del turisme,
- millorar i ampliar l’arxiu de l’ajuntament
Tercer.- Autoritzar a la contractació de personal laboral amb durada determinada, per
executar les tasques considerades urgents i inajornables, i per prioritats que afectin als
serveis públics essencials, per al mes de gener de 2017, supeditat a la ratificació
d’aquestes condicions al proper ple.
Cinquè- Facultar a l’Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per
dur a terme aquest acord i donar compte d’aquesta resolució al ple
- CERTIFICACIONS D’OBRA
A) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER
DE LA TORRE DE CAPDELLA”, amb un import de 13.499,59 € (IVA inclòs), signada pel
tècnic director de l’obra, l’arquitecte Marc Sentenac, amb data 24 de gener de 2017, a
l‘empresa CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, SL.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.
B) Vista i revisada la certificació 3ª de l’obra "OBERTURA DE PISTA DELS OBACS
D’OBEIX” referent a l’adjudicació per l’anualitat 2016, amb un import de 4.735,81 € (IVA
inclòs), a l‘empresa XAVIER FORGA GORDÓ.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament, i en el seu cas, la
justificació de la subvenció demanada.
-RETORN DE FIANCES I AVALS
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXXXXXX
1. Objecte: “Reforma de cuina i bany al primer pis de Casa Batlle de la Plana de
Mont-ros” Expedient 2016/043/LPL.
Import fiança: 150,00 €
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2. Objecte: “Convertir finestra en balcó a Casa Batlle de la Plana de Mont-ros”
Expedient 2016/050/LPL.
Import fiança: 150,00 €
3. Objecte: “Obrir finestra de ventilació i reobertura d’antiga porta amb accés a la
plaça de l’església Casa Batlle de la Plana de Mont-ros” Expedient 2016/049/LPL.
Import fiança: 150,00 €
4. Objecte: “Transformar una finestra en porta a Casa Batlle de la Plana de Montros” Expedient 2016/035/LPL.
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: XXXXXXXXXXXXXX
Objecte: “Repicat de façana a Casa Taurinyà de la Pobleta de Bellveí”. Exp.
2016/034/LP
Import fiança: 150,00 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXXXXXX
Objecte: “Repicar la façana de Casa Sabaté de la Pobleta de Bellveí”. Exp.
2013/019/LP”
Import fiança: 150,00 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXXXXXX
Objecte: “Estabilització i reconstrucció de teulada i forjat intermig a l’Era de Farré”.
Exp. 2015/028/AN
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Import fiança: 150,00 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord
- SOL·LICITUDS
A) CLUB D’ESQUÍ DE LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada pel Sr.
XXXXXXXXXXXXXX com a representant del Club d’Esquí de la Pobla de Segur, amb NIF
G25268087, en escrit de 25.01.2017, amb R/entrada núm. 82 de data 25.01.2017, en el
qual se sol·licita un ajut per tal de poder incloure la Cursa de la Vertical Cabanera 2017
al Circuit Mundial de Verticals que se celebrarà el 15 de juliol, atès que s’ha de signar un
contracte i realitzar un pagament de 2000 € a l’Associació Internacional de curses de
muntanya, la International Skyrunning Association (ISF).
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels set que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 2000 € al Sr. XXXXXXXXXXXXXX com
a representant del Club d’Esquí de la Pobla de Segur, per poder inscriure la Vertical
Cabanera 2017 al Circuit Mundial de Verticals atès que s’ha de signar un contracte amb
l’Associació Internacional de curses de muntanya, la International Skyrunning Association
(ISF).
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
B) XXXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXXXX, amb
DNI XXXXXXXXXXXXXX, en escrit de 02.01.2017, amb R/entrada núm. 9 de data
02.01.2017, en el qual se sol·licita el retorn dels rebuts de l’IBI d’una finca urbana de la
Pobleta de Bellveí ates que s’ha detectat un error en el cadastre i la finca que s’ha cobrat
els rebuts és de propietat de l’ajuntament.
Que els impostos que es demanen en la sol·licitud són a partir del 2008, però la llei sols
preveu el retorn dels últims 4 anys, segons l’article 66 de la Llei General Tributària, sols
se li pot retornar els imports del 2012 al 2016, i pel que fa al 2017, també se li abonarà,
atès que la modificació del cadastre es realitzarà durant aquest any en curs.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels set que composen la Corporació,
acorda:

9

Primer.- Retornar els rebuts d’IBI al Sr. XXXXXXXXXXXXXX, per import de 1.106,56 €
referents als imports des de 2012 a 2016, així com, arribat el rebut del 2017, ens ho faci
saber, atès que no s’haurà produït la modificació del cadastre.
Segon.- Iniciar el tràmit de modificació de les dades cadastrals en base a la
documentació aportada a tal efecte.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord
C) ESCOLA ELS RAIERS I ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES. Vista la
sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXXXXXX com a directora del CEIP ELS
RAIERS i la Sra. XXXXXXXXXXXXXX com a presidenta de l’AMPA, en escrit de 19 de
desembre de 2016, amb R/entrada núm. 6 de data 02.01.2017, en el qual es sol·licita un
ajut per la celebració de la 35a Olimpíada Escolar Flamicell el dia 11 de març del 2016,
amb el principal objectiu de fomentar la convivència tot fent esport gaudint d’una jornada
festiva entorn de l’atletisme.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 350 € al CEIP ELS RAIERS I
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES, per la celebració de la 35a Olimpíada
Escolar Flamicell el dia 11 de març del 2016.
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
D) CLUB ESQUI POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada pel Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, amb DNI XXXXXXXXXXXXXX, en representació del Club d’Esquí
Pobla de Segur, segons instància presentada en data 17 de novembre de 2016, amb
R/entrada núm. 930 de 17.11.2016 en que sol·licita se li atorgui una ajuda per la XIV
edició de la Travessa d’esquí alpinisme Open Vall Fosca Millet que es pretén realitzar el
dia 18 de Febrer de 2017.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels set que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir un ajut de 4.500 € a XXXXXXXXXXXXXX, en nom del Club d’Esquí de
la Pobla de Segur, per tal de finançar la XIV edició de la Travessa d’esquí alpinisme Open
Vall Fosca Millet que es pretén realitzar el dia 18 de Febrer de 2017.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i fer efectiu l’ajut el pagament.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord
E) CLUB D’ESQUÍ DE LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada pel Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, en nom del CEPS Club d’Esquí de la Pobla de Segur, amb NIF
G25268087, en escrit de 12 de gener de 2017, amb R/entrada núm. 37 de data
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12.01.2017, en la qual se sol·licita una ajuda per sufragar les despeses de la 7a Vertical
Cabanera que es va celebrar el passat 9 de juliol de 2016, per import de 4.000 €.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar i fer efectiu el pagament de l’ajuda per import de 4.000,00 € per sufragar
les despeses de la 7a Vertical Cabanera celebrada el passat 9 de juliol de 2016.
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.
F) CONSORCI ESCOLA ITINERANT DE MÚSICA I DANSA DEL PALLARS. Vista la
documentació presentada pel Consorci escola itinerant de música i dansa del Pallars,
segons instància presentada en data 17 de novembre de 2016, amb R/entrada núm. 1004
de 29.11.2016 en que sol·licita l’aportació financera anual al Consorci escola itinerant de
música i dansa del Pallars per al curs 2016-2017, per un import de 794,50 €
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiva l’aportació econòmica de 794.50 € al Consorci escola itinerant de
música i dansa del Pallars per al curs 2016-2017.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats i fer efectiu l’ajut el pagament.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord

- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS
A) XXXXXXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra.
XXXXXXXXXXXXXX, amb document d’identitat núm. XXXXXXXXXXXXXX, en què
demana la llicència municipal d’obres menors per la construcció d’una caseta de fusta
tipus galliner de 3m x 3m a l’hort d’Arturo, al nucli de la Pobleta de Bellveí, amb referència
cadastral núm. 20013072C, segons sol·licitud de data 11.01.2017, R/entrada núm.- 36 del
dia 12.01.2017. Expedient núm.- 2017/002/LP.
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 exempta de la liquidació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24.01.2017 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics.
Pressupost d’execució material :
Aval de runes :

600,00 €
150,00 €
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CONCLUSIÓ:
Que s’informa favorablement la llicència per la implantació d’una caseta de fusta tipus
galliner de 3.00x3.00m a l’Hort de Casa Arturo.”

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.
- FACTURES I PAGAMENTS
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 1/2017, amb un import total de
59.357,48 €.
Vista i revisada la factura presentada per XXXXXXXXXXXXXX, del 20.01.2017, en
concepte de desplaçaments de desembre, per un import de 92,52 €; vista i revisada la
factura presentada per XXXXXXXXXXXXXX, del 20/01/2017, en concepte de
desplaçaments de desembre, per un import de 185,04 €; vista i revisada la factura
presentada per XXXXXXXXXXXXXX, del 20/01/2017, en concepte de desplaçaments, per
un import de 1.375,85 €; vista i revisada la factura presentada per Calçats Villaverde, del
20/01/2017, en concepte de material per la brigada, per un import de 399,00 €; vista i
revisada la factura presentada per Jordi Porta, del 28/12/2016, en concepte de reparació
canonada a Aguiró, per un import de 121,00 €; vista i revisada la factura presentada per
Elektra Catalunya XXI, SL, del 20/01/2017, en concepte de material de la brigada, per un
import de 4.170,65 €; vista i revisada la factura presentada per Pirineu Emoció, del
23/01/2016, en concepte de desplaçaments del Sr. Alcalde, per un import de 85,00 €;
vista i revisada la factura presentada per A&B Laboratori Biotecnologic SAU, del
20/01/2017, en concepte de tractament de desgel, per un import de 3.666,30 €; vista i
revisada la factura presentada per Acustilec, del 24/01/2017, en concepte de dvd museu i
micròfons sala de plens, per un import de 351,02 €; vista i revisada la factura presentada
per Llum Verda, SL, del 25/01/2016, en concepte de treballs quadre de llum escola la
Plana, per un import de 461,01 €; vista i revisada la factura presentada per Llum Verda,
SL, del 25/01/2016, en concepte de treballs quadre de llum de Beranui, per un import de
1.287,28 €; vista i revisada la factura presentada per Llum Verda, SL, del 25/01/2016, en
concepte de treballs quadre de llum d’Astell, per un import de 1.002,33 €;
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentats i/o
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures i
pagaments pel Ple fins aquesta data.
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L'Ajuntament en Ple, per set vots a favor dels set assistents que composen la Corporació,
acorda aprovar-los a tots els efectes.
- INFORMES
A) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada per l’Ajuntament de Tremp
referent a sol·licitar al Parlament de Catalunya que dins les partides ordinàries del
pressupost 2017, n’hi hagi una de suficient per promoure un Pla d’Obres i Serveis, amb
especial atenció als municipis rurals i plurinuclears.
El Consistori en queda assabentat.
B) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada per l’Ajuntament de Tremp
referent a sol·licitar al Parlament de Catalunya que dins les partides ordinàries del
pressupost 2017, n’hi hagi una de suficient per promoure el projecte constructiu de la
carretera C-1412 Artesa de Segre-Isona per millorar l’accessibilitat al Pallars a través del
Pas de Comiols.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada per l’Ajuntament de Tremp
referent a sol·licitar al Parlament de Catalunya que dins les partides ordinàries del
pressupost 2017, n’hi hagi una de suficient per recobrar la confiança de la comarca en el
Reg de la Conca de Tremp.
El Consistori en queda assabentat.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció referent a recuperar les
places residencials per a gent gran i centres de dia als municipis.
Cal que el Govern de la Generalitat recuperi la universalitat de les Prestacions vinculades
a Residència, retallades des del 2014, per poder donar resposta a la meitat de les més de
6700 places buides que existeixen actualment a molts municipis catalans. A més a més
és necessari accelerar els Plans Individuals d’Atenció (PIA) per a les persones de grau II i
III de dependència i fer un estudi que permeti reduir les llargues llistes d’espera de les
revisions i estableixi criteris més justos quan es redueix el grau de dependència.
S’ha d’instar al Govern de la Generalitat a que garanteixi la llei de promoció de
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència per tal de
recuperar la seva universalitat i els terminis de gestió previstos a la Llei.
El Consistori en queda assabentat.
E) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció referent a l’inici urgent dels
processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d’ocupació. L’atur és el
principal problema de la nostra societat, com recullen les enquestes del CEO. La
Generalitat exerceix les competències referents a les polítiques d’ocupació per mitjà dels
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Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i aquest és el gestor del Fons Europeu a
Catalunya.
S’insta a que el Servei d’ocupació iniciï urgentment els processos de concertació territorial
i les estratègies territorials amb col·laboració amb els ajuntaments i Consell Comarcals
per tal de fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic i que coordinin les
iniciatives públiques i privades destinades a la creació d’ocupació.
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció de Unió de Pagesos que es
transcriu literalment:
“PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA
DAVANT LA NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE
DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La Pagesia,
sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és necessari renovar
el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell
Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una
concentració a Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa amb la
lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual
conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la
societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de
país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera
marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual
cal fer front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i forestal
és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria de
reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han d’incorporar al seu
text fonamental les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
c)L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del sector
agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista
a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un
conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç es
fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta de
competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la normativa concordant
amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social
de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats
agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.
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• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos de
Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana, en les
darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als dos
terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i
normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a
representant àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es
manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i
altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya,
formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació
socioeconòmica de determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària
Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial en
l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que ens
porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests dos
aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el
comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials
suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i
d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i
fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la
competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un
paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els
contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la
regulació de les llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les mesures
que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar la
justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 %
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant això,
la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes prioritats
en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les
inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia
ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la desatenció de
l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, mitjançant una llei, cal
deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució del PDR de Catalunya, així
com, la revocació de les retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més a
capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els recursos
humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais
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cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les
comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a les
zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures
excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels llindars
d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda
demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per
minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la capacitat
del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic i, si s’escau, es
prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi,
es reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin
les accions a emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del
qual estan creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i
provoquen importants conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el
territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la
fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc
actual.
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està aplicant la
Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora de les normes, o
no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a
l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en
matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar
actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius,
estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin,
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals,
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i
arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus
plans de gestió.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, per unanimitat dels seus membres
aprova:
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista logístic
o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter voluntari.
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
-

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
Plaça de Sant Jaume, 4
08002 BARCELONA
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-

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA”

El Consistori en queda assabentat.
G) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 13.01.2017 es va celebrar la Comissió Executiva
de la Federación de Municipios a Madrid pel tema dels BICES de totes les Comunitats
Autònomes. A la Conca de l’Ebre es continua treballant per cobrar-les correctament. Es
va demanar que a altres comunitats també s’havia de pagar bé, però encara hi ha
inventaris de BICES que falten completar.
Les empreses tenen l’obligació de presentar els informes de seguretat de les preses dels
municipis. Ell ho va recordar i va demanar que s’entreguessin.
El Consistori en queda assabentat.
H) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència al Fons de Cooperació Local encara hi
ha deute tot i que han ingressat el 2013 i 2014. Els diners que s’han ingressat per aquests
conceptes els està avançant la Diputació de Lleida.
El Consistori en queda assabentat.
I) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha concedit l’ajuda per arreglar la xarxa d’aigua de
Molinos. Aquesta ajuda és de 20.000 € i s’ha d’executar a l’anualitat 2017.
El Consistori en queda assabentat.
J) El Sr. Alcalde dóna compte que s’han passat els mapes dels camins als alcaldes
pedanis, si s’hi veu alguna cosa que pot estar malament o que s’hi troba a faltar, ho
poden fer saber a l’ajuntament.
El Consistori en queda assabentat.
K) El Sr. Alcalde dóna compte que el tema de les línies de transport elèctric, finalment el
Tribunal Suprem ja ha dictat que el 100% de les ordenances són correctes. Aquest tema
el va portar el Sr. Gonzalo.
El dia 24/01/2017 el TSJ de Catalunya ha dictat que les ordenances de Catalunya no
estan bé, però el Tribunal Suprem va dictaminar abans en sentit contrari.
L’ajuntament liquidarà la taxa dels anys 2015, 2016 i 2017. Endesa no recorre les
ordenances sinó les liquidacions de les taxes. S’ha de dir que els inventaris del municipi
estan bé, tot i això es revisarà per evitar que s’impugnin les liquidacions perquè hi
haguessin incorreccions en l’inventari.
La Federación de Municipios con Centrales Hidroelèctricas instarà al Ministre a què
expliqui com està la situació.
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Vol fer un esment en aquest punt, ja que a vegades es parla que ell fa viatges i molts
quilòmetres, però aquests són necessaris per aconseguir coses com aquesta. Al mateix
temps amb aquests fets s’apreta a les elèctriques perquè paguin el que toca.
El Consistori en queda assabentat.
L) El Sr. Alcalde dóna compte que el GEOPARC encara no se sap com està, ara s’ha
demanat un estudi geològic per part de la UNESCO
El Consistori en queda assabentat.
M) El Sr. Alcalde dóna compte que va assistir a una jornada el 17 de gener amb la
Confederación Hidrográfica del Ebro i l’Agència Catalana de l’Aigua, per tractar temes
d’inundabilitat. A Catalunya hi ha ajudes a les conques de l’ACA, però a les de l’Ebre no, i
es va demanar que l’ACA repartís les ajudes per tots els municipis del territori, sobretot
perquè hi ha temes com els càmpings que són molt especials.
El Consistori en queda assabentat.
N) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ACM i la FMC s’han ajuntat per demanar la renovació
de les llicències ambientals de les empreses elèctriques. La llei catalana s’ho va deixar de
regular en la darrera modificació de la llei.
Va parlar amb el Diputat Ordeig i ho van portar al Parlament, i s’ha fet una esmena de la
llei, a la qual li han donat suport tots els grups polítics.
El Consistori en queda assabentat.
O) La Sra. Juanmartí pren la paraula per agrair a l’AMPA de l’escola la col·laboració amb
una monitora de menjador, ja que van ajudar al servei.
El Consistori en queda assabentat.
P) El Sr. Peroy pren la paraula per recordar que a la reunió de la llum es va dir que tot el
que es fes és voluntari, que la setmana vinent ja es posaran en contacte amb els veïns
que han demanat finançament.
Quan es va tallar la llum a un veí va ser el desencadenant del moment que estem ara,
que es el de recomanar pagar. Al veí que li van tallar la llum va ser perquè des de
l’ajuntament es recomanava no pagar i se li va posar un grup electrogen. Un cop ara es
recomana fer el pagament, des de l’ajuntament no es posarà cap grup electrogen als
veïns que voluntàriament no vulguin pagar.
El Consistori en queda assabentat.

- PRECS I PREGUNTES
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- El Sr. Llorente pregunta pel tema de les línies de transport: com es calcula l’import?
Paga tothom el mateix?
- El Sr. Dalmau li contesta que no, es calcula segons el tipus de categoria de la línia. El
que és igual per tothom és l’ordenança.
-El Sr. Peroy vol preguntar al Sr. Peró dos preguntes:
1- Té algun informe d’Indústria o de la Generalitat que la factura de la llum que no s’ha
pagat ho s’hagi de pagar encara que això no impliqui tallar la llum?
El Sr. Peró contesta que no
2- Té programada alguna reunió amb Indústria, i sí és així, ha donat la informació a
l’Associació tal com es va quedar? Ha invitat a l’Associació?
El Sr. Peró contesta que sí que té reunions programades i que si d’aquestes reunions surt
alguna cosa, que ja ho explicarà a l’Associació.
Ell informarà a qui li ha demanat informació, si on ha anat dóna resultat es posarà damunt
la taula, i si no, no cal que es digui res.
No és que es vagi contra l’ajuntament ni a buscar res. És sols la resposta a la petició que
li ha fet algun veí. Mentre es pugui fer alguna cosa, ell ho farà i si hi ha resultat, ho dirà i si
no també, dirà que les reunions no han sortit efecte.
Convidar a l’Associació quan ella i l’Ajuntament ja han arribat a un acord amb la
companyia i es recomana pagar, ell, si algú li pregunta per no pagar ho preguntarà, sols
per no quedar-se amb el que hagués pogut ser.
Hi ha coses de l’acord que no li acaben d’agradar i per aquest motiu ell creu que es pot
mirar.
El Sr. Peroy li diu que ha incomplert un pacte amb l’Associació quan ja es va arribar a un
acord i pacte entre tots.
Li pregunta al Sr. Peró si ha trucat a algú de la vall per dir que no es pagui
El Sr. Peró contesta que no.
-El Sr. Peroy pregunta al Sr. Llorente: si està amb la postura de la vall i de l’Associació o
va amb el Sr. Peró que va ell sol?
El Sr. Llorente contesta que el Sr. Peró és company de partit i també té el seu criteri. Està
d’acord en part amb la seva postura. Es va tots a una, si, però si un veí pregunta per anar
per una altra via, no cal acudir a l’Associació, es pot mirar i si resulta explicar-ho. No tan
sols amb el tema de la llum.
El Sr. Peroy li diu que ha parlat de la gent que l’ha votat i justament la premissa de
l’Associació és anar a una sense partits polítics pel mig. A ells també els truca molta gent
i es parla del problema i se surt amb una solució unànime. Al Sr. Llorente li diu que o s’hi
està o no s’hi està, aquest tema és molt important per la vall i així s’hauria d’entendre.
El Sr. Llorente comenta que no sap si s’ha explicat bé, quan ha parlat de votants no parla
dels seus, sinó de tots, no creu que perquè no tingui benefici no el defensi, perquè no és
així.
El Sr. Peroy diu que el que ha dit és que no entén lo important que és pels de la vall
perquè no ho han vist des de petits, s’ha de ser reflexiu amb la gent de la vall explicant la
veritat.
El Sr. Peró diu que és conscient que en aquesta taula li van posar els veïns, comenta a
“motu propi” de regidor, que un cop passades les eleccions els vau com a votants de
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qualsevol partit, però si li ve un veí i li diu que un acord té una sèrie de punts que no
veuen bé pel que fa al contracte de la llum, ell demanarà i tocarà els fils que calguin per
estudiar-ho i conèixer els fets. Ell no té comptador però el seu pare sí i li diria que no
pagués perquè hi ha punts que no veu bé. Ell es mou però a les reunions ja va dir que no
donaria explicacions fins que tingués un resultat.
Ara que no li preguntin que està fent però evidentment no va en contra de l’ajuntament, és
sols perquè puguin mirar pels veïns.
El Sr. Peroy diu que mentre sigui a favor del veïns l’incompliment de l’acord amb
l’associació potser ja no valdrà, el que preocupa és que la informació que es passi a les
reunions sigui la que hi ha i no altres informacions. El dia que es va tallar la llum hi eren
els que hi eren. Si ara hi ha talls de llum potser hi haurà problemes, però ja es veurà. Li
sap més greu que hagi trencat el pacte que es va signar en aquesta taula on es deia que
s’havia d’informar a l’Associació en un termini de 48 hores quan se sabés alguna cosa,
com a mínim a l’Associació es pot avisar o explicar.
El Sr. Dalmau diu que aquí es va arribar a un pacte i es va acordar treballar l’associació i
l’ajuntament conjuntament pel bé dels veïns, però ell es va desmarcar del pacte i li sap
greu.
Les portes a vegades s’obren de diferents maneres, no li recriminarà que ell vagi per una
altre via, però si sap coses que les expliqui a l’Associació o als seus membres.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una
hores quaranta minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.
L'ALCALDE,

LA SECRETARIA

