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E S B O R R A N Y DE L' A C T A
de la sessió extraordinària de 1ª convocatòria, realitzada pel Ple de la Corporació el deu
de desembre de 2009.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia deu de desembre de dos mil nou. Essent les vinthores trenta minuts, es reuneixen a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, els senyors que
tot seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil,
als efectes de fer sessió pública extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar
reglamentàriament per l'Alcaldia.
ASSISTENTS:
- Alcalde:
JOSEP MARIA DALMAU i GIL
- Regidors:
LLUIS PEROY BENET
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA
JOAN BONETA CARRERA
JORDI BOSCH MASA
JOSEP AMORÓS BATALLA
SERGI GALANO MUÑOZ

NO ASSISTEIXEN:

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL

ORDRE DEL DIA

-

-

APROVACIÓ DE L ACTA ANTERIOR
RESOLUCIONS DE L ALCALDIA
APROVACIÓ DEL CONVENI DE TURISME ENTRE L AJUNTAMENT DE LA
TORRE DE CAPDELLA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
APROVACIÓ DEL CÀNON DE L AIGUA DE L EXERCICI 2009
CONTRACTACIÓ DE L OBRA ELECTRIFICACIÓ RURAL D ENVALL
APROVACIÓ DEL PROJECTES SALA MULTIUSOS I HABITATGE
MUNICIPAL A ASTELL ; PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA SALA
MUNICIPAL I DEL PIS MUNICIPAL A OVEIX; MUSEOGRAFIA DEL
MUSEU DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE CAPDELLA
RESOLUCIÓ D AL·LEGACIONS A LA DECLARACIÓ DE BÉ D INTERÈS
LOCAL AL CONJUNT DE CASES DE FUSTA DE LA CENTRAL DE
CAPDELLA, I A LA MODIFICACIÓ DE NNSS DE L ARTICLE 178 DE LES
NNSS
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-

CERTIFICACIONS D OBRA
RETORN DE FIANCES I AVALS
SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES
FACTURES I PAGAMENTS
INFORMES
PRECS I PREGUNTES

La Sra. Secretària comprova l existència de quòrum suficient per a 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

ACORDS
- APROVACIÓ DE L ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es dóna compte de l acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el vint-i-nou
d octubre de 2009, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de
vint fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que composen la
Corporació.
- RESOLUCIONS DE L ALCALDIA.
Seguidament es dóna compte de les Resolucions de l Alcaldia núm. 58/2009, 59/2009,
60/2009, 61/2009, 62/2009, 63/2009, 64/2009, 65/2009, 66/2009, i 67/2009, de l any
2009, que consten en el llibre de resolucions de l Alcaldia d aquesta Entitat.
L Ajuntament en Ple en queda assabentat.
- APROVACIÓ DEL CONVENI DE TURISME ENTRE L AJUNTAMENT DE LA
TORRE DE CAPDELLA I EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ
Atès que el Consell Comarcal del Pallars Jussà ha redactat un Conveni per establir
un marc de col·laboració interadministrativa entre els Ajuntaments d Isona i Conca
Dellà, la Pobla de Segur, la Torre de Capdella i Tremp i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà per activitats de promoció turística de la comarca i en contret la
representació del Pallars Jussà mitjançant l assistència a les fires turístiques que
indiqui el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
Atès que aquest conveni ja va ser aprovat pel Ple del Consell Comarcal reunit el 18
de maig de 2009, i atès ates l article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d abril pel
qual s aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
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Atès que l Ajuntament de la Torre de Capdella és una de les parts signants d aquest
conveni, ja que està interessat en el desenvolupament de l actuació de potenciar el
sector turístic de la Comarca.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar el contingut del conveni en què es pretén establir un marc de
col·laboració interadministrativa entre els Ajuntaments d Isona i Conca Dellà, la Pobla
de Segur, la Torre de Capdella i Tremp i el Consell Comarcal del Pallars Jussà per
activitats de promoció turística de la comarca i en contret la representació del Pallars
Jussà mitjançant l assistència a les fires turístiques que indiqui el Patronat de Turisme
de la Diputació de Lleida.
Segon.- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Tercer- Facultar l Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Galanó, vol manifestar que és un conveni absurd, ja que la feina del Consell
Comarcal és justament el que diu al Conveni. No es menciona si hi ha pressupost o
no per la realització del que marca el Conveni.
- El Sr. Dalmau li diu que sí que potser és fluix, però més val aprovar-ho per tenir
alguna cosa. És una manera d adherir-se a alguna cosa.
Diu que ell lluita pel turisme de la Comarca i al Consell Comarcal a nivell de
ramaderia no s hi posen a l igual que amb el turisme.
- APROVACIÓ DEL CÀNON DE L AIGUA DE L EXERCICI 2009
Vist i revisat el Padró de la Taxa del Cànon de l Aigua, corresponent a l exercici 2009 amb
un import total de 24.6718,44 .
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar-lo a tots els efectes i que s exposi al públic en la forma reglamentària
als efectes d examen i reclamacions. Cas de què no se n presentin s entendrà
definitivament aprovat.
SEGON.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Galanó diu que no hi està d acord però el seu motiu no és per la taxa en sí, sinó
per altres motius.
- El Sr. Peroy explica la taxa de l ACA, dient que l Ajuntament sols és l intermediari. La
funció de l Ajuntament és recaptar la taxa i ingressar-la íntegrament a l ACA, també
explica com s aplica aquesta taxa.
- El Sr. Dalmau comenta que des de l ACA s està pressionant perquè es posin comptadors
d aigua.
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- CONTRACTACIÓ DE L OBRA ELECTRIFICACIÓ RURAL D ENVALL
Atès que en el Pressupost municipal vigent, hi figura inclosa l'obra titulada
ELECTRIFICACIÓ RURAL D ENVALL , d'aquesta corporació local, amb un pressupost
de 161.667,29 sense IVA (187.534,00 IVA inclòs).
Atesa la normativa vigent en matèria de Plans d'obres i serveis i Contractació
Administrativa, en especial, la llei 7/1985, de 2 d'abril, i 2/2003, de 28 de Juliol; el R.D.L.
781/1986, de 18 d'abril; i la Llei 30/2007, de 30 d octubre, de Contractes del Sector Públic.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Contractar mitjançant concurs negociat sense publicitat de l'obra titulada
ELECTRIFICACIÓ RURAL D ENVALL .
Segon.- Aprovar el plec de condicions administratives particulars que haurà de regir la
contractació de les obres pel procediment esmentat.
Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci
publicat al B.O.P, el plec de condicions a l'efecte de possibles reclamacions, atès el que
disposa l'article 277 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d abril, i que s anunciarà
simultàniament el concurs públic a què fa referència.
Quart.- Nomenar com a tècnic director de l obra l arquitecte tècnic Sr. xxxxxxxxx
Cinquè.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la
tramitació i execució del present acord.
- APROVACIÓ DEL PROJECTES SALA MULTIUSOS I HABITATGE MUNICIPAL
A ASTELL ; PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL I DEL
PIS MUNICIPAL A OVEIX; MUSEOGRAFIA DEL MUSEU DE LA CENTRAL
HIDROELÈCTRICA DE CAPDELLA
Atès que l Ajuntament de la Torre de Capdella disposa dels següents projectes titulats:
-

SALA MULTIUSOS I HABITATGE MUNICIPAL A ASTELL , redactat per
l Arquitecte municipal, el Sr. xxxxxxxxx.
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA SALA MUNICIPAL I DEL PIS
MUNICIPAL A OVEIX, redactat per l arquitecte municipal el Sr. xxxxxxxxx
MUSEOGRAFIA DEL MUSEU DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE
CAPDELLA , redactat per l empresa Gili i Serch GO Arquitectes S.C.Prof.

Primer.- Aprovar els projectes tècnic descrit 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 de què es puguin presentar
reclamacions i/o al·legacions; en el cas de què 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.
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- RESOLUCIÓ D AL·LEGACIONS A LA DECLARACIÓ DE BE D INTERÈS LOCAL
AL CONJUNT DE CASES DE FUSTA DE LA CENTRAL DE CAPDELLA, I A LA
MODIFICACIÓ DE NNSS DE L ARTICLE 178 DE LES NNSS.

A) Atès que en ple municipal de 6 d agost de 2009, es va procedir a prendre els
acords de Incoació del procediment de declaració de béns culturals d interès local del
conjunt de cases de fusta de la Central de Capdella i l aprovació de la modificació
puntual de l article 178 de les NNSS.
Atès que en data 28 d octubre de 2009 es va presentar recurs de reposició a l acord
de la Declaració de bé d interès local i a la modificació puntual de normes, per part de
ENDESA DISTRIBUCION ELÈCTRICA, S.L., amb R/entrada núm. 1337 de
02.11.2009. en la qual es fa la sol·licitud perquè s anul·li l acord del Ple de 6.08.2009
que acordà endegar els tràmits per a la declaració del conjunt conegut com a cases
de fusta de la central de Capdella com a béns culturals d interès local afirmant que la
definició genèrica que s atorga als immobles de la recorrent (cases de fusta) és
inexacta; afegeix que la protecció jurídica que cerca l Ajuntament no és clara ni quan
a la seva descripció ni pel que fa a la ubicació.
Atès que la identificació dels béns susceptibles d encabir-se en el procediment de
declaració de béns culturals d interès local (BCIL) és perfectament delimitada en
l acord. Són els mateixos immobles relacionats com a element número 37 a incloure
en el pre-catàleg de modificació puntual de l art 178 NNSS què fou també fou
aprovada inicialment en sessió plenària de 6.08.2009. La declaració del conjunt de
les edificacions originals existents en l àmbit del Pla Especial PE-CC.1 com a bé
cultural d interès local BCIL, i la seva inclusió en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català (art.15,16, i 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural
català), abasta els següents béns:
bcil 1- Casa de la Direcció o Residència (13)
bcil 2- Central Hidràulica de Capdella (1)
bcil 3- Taller (6) i magatzem auxiliar (6 )
bcil 4- Central auxiliar primitiva (16)
bcil 5- Magatzem Oficines Dispensari Barberia (2)
bcil 6- Casa per a 4 famílies (5)
bcil 7- Hotel i Cooperativa (8)
bcil 8- Casa per a 4 famílies (9)
bcil 9- Casa per a 5 famílies (10)
bcil 10- Església (11)
bcil 11- Casa per a dues famílies (12)
bcil 12- Casa per a dues famílies (17)
bcil 13 Habitatges de fusta (19)
bcil 14 Habitatges de fusta (20)
bcil 15 Petita capella (21)
bcil 16 Casa per a 1 família (22)
bcil 17 Casa per a 1 família (23)
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En conseqüència, els béns son perfectament identificats en l expedient incoat a
l efecte i, en l expedient de modificació puntual de l art 178 de les NNSS,
Atès que l Ajuntament és un òrgan impulsor que pren la iniciativa per raons de
coherència i que actua inspirat pels principis d eficàcia i objectivitat inherent a totes
les administracions locals (art 7 LlMRLCat); dicta un acte de tràmit que no posa fi a la
via governativa donat que no finalitza el procés, i per tant no és susceptible
d impugnació aïllada. Des de aquesta perspectiva, l acord impugnat no posa fi a la via
governativa i no es donen els requisits objectius de revisió previstos a l art 109
LRJAPC.
Atès que l art 39 de la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català diu clarament que la
declaració d un immoble com a bé cultural d interès local comporta l aplicació
immediata del règim jurídic que aquesta llei estableix per als béns catalogats.
Qualsevol altra norma addicional de protecció d aquests béns s ha d establir
mitjançant els instruments determinats en la legislació urbanística, l acte d aprovació
inicial de la modificació puntual de l art 178 NNSS és un acte de tràmit no susceptible
d impugnació aïllada i que no posa fi a la via governativa (art 109) atès que no
finalitza el procés urbanístic tot i que hagi estat dictat pel Ple.
Atès que la sol·licitud també sol·licita l anul·lació de l aprovació inicial de la modificació
puntual de l art 178 NNSS de Planejament per a incloure un nou element al precatàleg (Conjunt conegut com a cases de fusta de la central de Capdella).- Tots els
operadors accepten avui que el tràmit d aprovació inicial d un instrument d ordenació
del planejament general, o bé la seva modificació puntual, és un acte de tràmit que no
finalitza el procés i, per tant, no és susceptible de impugnació aïllada a través de
recurs governatiu ni judicial.
Atès que la Memòria què justifica la modificació de l art 178 NNSS introdueix una
motivació amplia de la finalitat que hom persegueix: mantenir en la mesura del
possible les construccions existents en l àmbit del PE-CC.1, mirant de garantir el seu
manteniment correcte i la seva conservació multidisciplinar. Alhora, la protecció que
representa la inclusió dels elements en el pre-catàleg no suposa limitacions al dret de
propietat privada.
En darrer terme cal tornar a insistit en que, ni la declaració de BCIL, ni la modificació
puntual de les NNSS, són un obstacles a la viabilitat de futurs Convenis de Gestió
Urbanística pel desenvolupament del Pla Especial de la central de Capdella
Campament FECSA. S han fet algunes aproximacions en aquest sentit per tal de
donar una solució global i res no treu que els contactes perdurin en el futur. Les
mesures de protecció singular amb tramitació inicial aprovada pel Ple de 6.08.09 són
més una oportunitat que no pas un obstacle; ara bé, els propietaris de sòl i
edificacions mai poden oblidar el contingut social del dret de propietat en el marc del
principi de desenvolupament sostenible amb la preservació de valors paisatgístics i
històrics o culturals que se n desprèn dels arts. 3 i 5 del DL 1/2005 què aprova la Llei
d urbanisme de Catalunya.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Desestimar els motius de recurs formulats i confirmar en tots els seus punts
l acord del Ple de data 6 d agost de 2009 en aquella part que ha estat impugnada.
Segon.- Aprovar la tramitació de la l aprovació provisional de l acord de modificació
de les NNSS de l art 178, per a incloure un nou element al pre-catàleg (Conjunt
conegut com a cases de fusta de la central de Capdella) i trametre la documentació
a la Comissió Territorial d Urbanisme per duplicat i en format digital i en format
tractament de textos, en compliment de l article 7 del Decret 287/2003 de 4 de
novembre, pel qual s aprova el Reglament de la Llei d Urbanisme, i l expedient
administratiu, per a que procedeixin a l aprovació definitiva
Tercer: Notificar aquest acord a les parts i als al·legants, i lliurar a la recurrent còpia
de l ANNEX Proposta per a la Declaració com a Bé d Interès Local (BCIL) del conjunt
de les edificacions originals existents en el Campament de la Central de Capdella
que s acompanya al procediment per la modificació puntual de l art 178 NNSS atès
que hi ha descripció patrimonial dels edificis, la seva ubicació i elements que
constituïen el campament de la Central Hidroelèctrica de Capdella
Quart: Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
B) Atès que en ple municipal de 6 d agost de 2009, es va procedir a prendre els acord
referent a l ordre d execució de conservació del sector del conjunt de les cases de
fusta de la Central de Capdella.
Atès que en data 27 d octubre de 2009 es va presentar recurs de reposició a l acord
de l ordre d execució de conservació del sector, amb R/entrada núm. 1338 de
02.11.2009.
Atès que l ordre d execució de conservació que es formula ho és a l empara del deure
genèric inclòs a l art 189 del Decret-Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, què aprovà el
text refós de la Llei d Urbanisme de Catalunya (en endavant LlUCat) i que en el propi
acord plenari de 6.08.09 que ara s impugna s adoptaren altres mesures paral·lels per
a garantir la conservació d aquest conjunt les quals són objecte d un altre recurs de
reposició fortament vinculat a aquest.
Atès que en la Memòria elaborada per a la modificació puntual de l art 178 NNSS es
recull una descripció dels antecedents i motius que avalen l interès municipal en la
conservació singular del conjunt conegut com a cases de fusta de la central de
Capdella. Heus ací una breu transcripció que dóna justificació addicional a l actuació
de l Ajuntament i què escampa qualsevol sospita d arbitrarietat.
L any 1.912, fruit dels treballs de construcció de les grans infraestructures a l entorn
de l estany Gento, es va formar un campament industrial, que pot ser definit com a
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una colònia obrera, amb seu principal a l àmbit del actual Pla Especial PE-CC1, al
tenir com a centre d activitat la pròpia Central Hidroelèctrica de Capdella. Actualment
es conserven nombroses edificacions que constituïren el primitiu campament. Segons
estudis especialitzats realitzats en relació amb aquest campament industrial o colònia
les característiques del conjunt son susceptibles de protecció, donat que es tracta
d una successió de construccions força rellevants i acreditades, amb valors històrics,
tipològics i socials per a ser bens integrants del patrimoni cultural català.
Atès que les edificacions afectades per l ordre d execució de conservació que ara
s impugna són les mateixes que s inclouen en l àmbit del PE-PCC1 i qué formen part
de la relació d immobles sobre els quals es promou un doble protecció addicional: a)
la seva declaració com a bé cultural d interès local BCIL (art.15,16, i 17 de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català) i, b) la seva inclusió com a
element número 37 a incloure en el pre-catàleg de modificació puntual de l art 178
NNSS què fou també fou aprovada inicialment en sessió plenària de 6.08.2009.
Abasta els següents béns:
bcil 1- Casa de la Direcció o Residència (13)
bcil 2- Central Hidràulica de Capdella (1)
bcil 3- Taller (6) i magatzem auxiliar (6 )
bcil 4- Central auxiliar primitiva (16)
bcil 5- Magatzem Oficines Dispensari Barberia (2)
bcil 6- Casa per a 4 famílies (5)
bcil 7- Hotel i Cooperativa (8)
bcil 8- Casa per a 4 famílies (9)
bcil 9- Casa per a 5 famílies (10)
bcil 10- Església (11)
bcil 11- Casa per a dues famílies (12)
bcil 12- Casa per a dues famílies (17)
bcil 13 Habitatges de fusta (19)
bcil 14 Habitatges de fusta (20)
bcil 15 Petita capella (21)
bcil 16 Casa per a 1 família (22)
bcil 17 Casa per a 1 família (23)
Atès que la modificació de l art 178 NNSS introdueix una motivació amplia de la
finalitat que hom persegueix: mantenir en la mesura del possible les construccions
històrics existents a l àmbit del Pla Especial de la central de Capdella, mirant de
garantir el seu manteniment correcte i la seva conservació multidisciplinar. Alhora, la
protecció ordinària que representa l ordre d execució de conservació dels immobles
troba aixopluc en el deure genèric que la normativa urbanística imposa els propietaris
(art 189 LlUCat); obligació que un constatada la defectuosa conservació- ningú pot
vorejar atès que té vocació universal i generalitzadora.
Atès que l ordre d execució de conservació no és pas un obstacle a la viabilitat de
futurs Convenis de Gestió Urbanística pel desenvolupament del Pla Especial de la
central de Capdella Campament FECSA.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Desestimar els motius de recurs formulats i confirmar en tots els seus punts
l acord del Ple de data 6 d agost de 2009 què ordenà l ordre d execució de
conservació que ha estat impugnada.
Segon.- Atorgar un termini no superior a 15 dies perquè es doni compliment a l ordre
d execució de conservació imposada respecte del conjunt conegut com a cases de
fusta ubicades en l àmbit territorial del PE-CC.1. En cas d incompliment d aquesta
ordre d execució s adverteix de la possibilitat d execució subsidiària per l Ajuntament a
càrrec de la propietat i/o imposició de multes coercitives en els termes previstos a l art
189 LlUCat.
Tercer.- Notificar als interessats aquest acord i lliurar a la recurrent còpia de l ANNEX
Proposta per a la Declaració com a Bé d Interès Local (BCIL) del conjunt de les
edificacions originals existents en el Campament de la Central de Capdella que
s acompanya al procediment per la modificació puntual de l art 178 NNSS atès que hi
ha descripció patrimonial dels edificis, la seva ubicació i elements que constituïen el
campament de la Central Hidroelèctrica de Capdella. Aquests són els edificis afectat
per l ordre d execució de conservació.
Quart: Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
- CERTIFICACIONS D OBRES.
A) Vista i revisada la certificació 1ª de l obra "URBANITZACIÓ DE LA UALPL3 AL NUCLI
DE LA PLANA DE MONT-RÓS. FASE II , amb un import de 62.082,96 , signada pel
tècnic director de l'obra Sr. xxxxxxxxx, amb data 7 de desembre de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació aprova la
certificació.
B) Vista i revisada la certificació 2ª i última de l obra "MEJORA DE LA CARRETERA DE
ACCESO A LOS NÚLCEOS DE AGUIRÓ I OVEIX , amb un import de 57.036,87 ,
signada pel tècnic director de l'obra Sr. xxxxxxxxx, amb data 10 de desembre de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació
aprova la certificació I realitzar la justificació als efectes del cobrament de l ajut del Fondo
Estatal de Inversión Local..
- RETORN DE FIANCES I AVALS.
A) Vist l expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: xxxxxxxxxxxx.
Objecte: Canvi de coberta de Casa Vicenç de Mont-rós .
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Import fiança: 120,20

(mitjançant aval bancari)

L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, 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: xxxxxxxxxxxx.
Objecte: Canvi de lloses de la coberta de Casa Teresa de San al nucli d Astell
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, 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: xxxxxxxxxxxx.
Objecte: Canvi de material de la coberta de Casa Llaó al nucli de Pobellà. Exp.
109/09/PO
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, 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: xxxxxxxxxxxx
Objecte: Canvi de material de la coberta de la Borda de Can Juangran d Oveix.
Exp. 095/09/O
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, 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.
E) Vist l expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: xxxxxxxxxxxx.
Objecte: Reparació de juntes i tractament impermeable a casa Reyes a Molinos.
Exp. 027/09/M
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l aprofitament descrit.
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SEGON.- Facultar l Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
F) Vist l expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: xxxxxxxxxxxx
Objecte: Canvi de finestres a Casa Coll de la Central de Capdella. Exp.
010/09/CC
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, 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.
G) Vist l expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: xxxxxxxxxxxx
Objecte: Canvi del material de la coberta a Casa Arnau de Mont-rós. Exp.
067/09/MT
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, 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.
H) Vist l expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: G3T OPYCE
Objecte: Reparació d esquerdes del canal de la Central Hidroelèctrica de
Capdella. Exp. 053/07/C
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, 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.
I) Vist l expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: xxxxxxxxxxxx
Objecte: Rehabilitació de la façana de Casa Ramón a Capdella. Exp. 024/07/C
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, 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 I LLICÈNCIES.
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- SOL·LICITUDS
A) xxxxxxxxxxxx. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. xxxxxxxxxxxx, en qualitat d Alcalde
de Barri d Antist amb DNI xxxxxxxxxxxx, en escrit de 14 de novembre de 2009, amb
R/entrada núm. 1409 de data 17.11.09 en la que es demana l ajut corresponent a les
obres complementàries a la que el Consell Comarcal, en el tram de la carretera d arribada
a Antist, per instal·lar-hi els serveis de passos soterrats d aigua de reg i ramadeira i
electricitat, per import de 3.764,00 segons nota de desepeses 2/2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic corresponent a les obres complementàries a la que
el Consell Comarcal, en el tram de la carretera d arribada a Antist, per instal·lar-hi els
serveis de passos soterrats d aigua de reg i ramadeira i electricitat, per import de 3.764,00
segons nota de desepeses 2/2009, al Sr. xxxxxxxxxxxx, com Alcalde de Barri d Antist.
Segon.- Notificar aquest acord a les parts.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
B) OPEN VALLFOSCA 2010. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. xxxxxxxxxxxx, en
nom del Centre d Esquí Pobla de Segur (CEPS), amb data 10 de novembre de 2009, en
el qual presenten la nova edició de la Travessa d esquí alplinisme de la Vall Fosca que es
pretén realitzar el proper 20 de Febrer de 2010, i que aquest any s arriba a la 11a edició,
sol·licita un ajut a l Ajuntament de la Torre de Capdella per tal de poder realitzar aquesta
travessa.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Concedir un ajut de 4.000 a xxxxxxxxxxxx, en nom del Club d Esquí de la
Pobla de Segur, per tal de finançar la XIª Travessa d Esquí Alpinisme OPEN VALL
FOSCA 2010, condicionat a que l organització del club presenti un estat de liquidació de
despeses i ingressos, de tal manera que en cas d haver-hi beneficis, aquests es tindrien
en compte en la concessió de l ajut de l any 2012.
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.
C) xxxxxxxxxxxx. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. xxxxxxxxxxxx, com alcalde pedani
de Beranui, en escrit de 2 de desembre de 2009, amb R/entrada núm. 1474 de
03.12.2009 en la que es demana un ajut econòmic per la celebració del sopar de
germanor realitzat durant la Festa Major del nucli de Beranui el dia 10 d octubre de 2009
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
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Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 per fer front a les despeses
per la celebració del sopar de germanor realitzat durant la Festa Major del nucli de
Beranui el dia 10 d octubre de 2009, al Sr. xxxxxxxxxxxx.
Segon.- Notificar aquest acord a les parts.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord
- LLICÈNCIES
No hi ha llicències a tractar en aquest ple
- FACTURES I PAGAMENTS.
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 8/2009 que comprèn del núm.
282 al 334, ambdós inclosos, amb un import total de 227.647,26 .
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentades 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 unanimitat dels membres que composen la Corporació, acorda
aprovar-los a tots els efectes.
- INFORMES.
A) ACM I FMC. Atès que s ha fet una declaració conjunta de la Federació de Municipis de
Catalunya i l Associació Catalana de Municipis i Comarques expressant el suport a
l editorial conjunta que, amb el títol la Dignitat de Catalunya, redactada per diversos
mitjans de comunicació en defensa de Catalunya i de l Estatut.
Amb aquesta editorial es vol sumar a l esperit que ha caracteritzat els 30 anys de
democràcia local, el compromís amb les institucions i amb el poble de Catalunya.
L aprovació de l Estatut va marcar un abans i un després en la manera d expressar la
voluntat pública del nostre país.
Atès que portem tres anys esperant la sentència del Tribunal constitucional davant les
demandes d inconstitucionalitat interposades.
L Ajuntament s adhereix i reitera el suport a l editorial i a l esperit que emprèn.
El Consistori en queda assabentat.
B) El Sr. Alcalde dóna compte que en data 1 de desembre de 2009 es va inaugurar la
càmera de Capdella. Va venir el Mauri de la TV3 , i va fer el temps des de Capdella, fent
una mica d història del municipi.
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Hi ha una instal·lació de dades de meteorologia a Capdella i una altra a la càmera. Es
traurà la que hi ha a l escola per passar-la a la Pobleta. També s ha fet una instal·lació a
Estany Gento.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte de les visites que han rebut durant l any 2009 les pàgines
web del Patronat de Turisme de la Vall Fosca: 36.000 (aprox.) i de l Ajuntament de la
Torre de Capdella: 14.000 (aprox.).
El Consistori en queda assabentat.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que la Generalitat va posar iberbanda a tots els nuclis de la
vall, però tot i això, quedaven punts foscos. L Ajuntament està donant més senyal en
aquests punts foscos, per a que tots els nuclis tinguin accés a internet.
També es posarà wifi a la plaça de l Ajuntament, i també es posarà, al Museu de la
Central, a les antigues escoles d Espui, i al local social de la Pobleta.
Aquests espais wifi estaran controlats, es bloquejaran determinades pàgines, i per
accedir-hi s haurà d estar registrat.
El Consistori en queda assabentat.
E) El Sr. Alcalde dóna compte que s han realitzat dos neteges del riu per part de l ACA,
una al pont de la Torre de Capdella, i l altra al barranc d Envall, uns 900 metres en total.
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s han extret 13.000 m2 d uralita de cobertes dels
nuclis afectats per les excepcional pedregada del passat 1 de setembre de 2009. aquest
import és la meitat del que es va preveure que s havia de treure.
El Consistori en queda assabentat.
G) El Sr. Alcalde dóna compte que el Conseller d Administracions Públiques va assistir a
Tremp a la inauguració de l Oficina d atenció ciutadana que s ha obert a Tremp
El Consistori en queda assabentat.
H) El Sr. Alcalde dóna compte que s està acabant de redactar el projecte bàsic per la
nova Escola Bressol del municipi, per tal d explicar com serà aquesta nova construcció es
convocarà una reunió amb els alcaldes pedanis.
El Consistori en queda assabentat.
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I) El Sr. Alcalde dóna compte que el 9 de desembre hi va haver una reunió a Tremp amb
el coordinador territorials de l Alt Pirineu i Aran per coordinar amb una empresa la creació
de llocs de treball al municipi. Es podria crear potser entre 2 i 12 llocs de treball, per
començar a partir del 15 de gener.
L Ajuntament sols ha de posar a disposició de l empresa un local, es tracta d un treball
amb ordinadors.
El Consistori en queda assabentat.
En aquest punt intervé:
- La Sra. Capdevila comenta que si algú està interessat en treballar per aquesta empresa
ha de deixar el nom a l Ajuntament.
- El Sr. Dalmau comenta que farà falta un local
- El Sr. Galanó pregunta si s informarà d això.
- El Sr. Dalmau diu que encara no es tenen les bases, ja que la reunió va ser el dia abans
de fer el ple, i fins la setmana vinent no hi haurà les reunions informatives. Per aquestes
reunions s hauria de tenir dos persones interessades.
- El Sr. Galanó celebra aquesta opció ja que ells ja ho tenien previst al seu programa
electoral, ja que utilitza la nova tecnologia.
- El Sr. Peroy diu que ells ho han portat a través d ERC, a través de l Ardanuy; però ha
estat l alcalde qui ho ha anat a buscar i també ha ofert el local.
- El Sr. Galanó comenta que amb aquestes noticies es veu que no s han fet cas a les
propostes que ells han presentant ja amb anterioritat.
- El Sr. Peroy diu que a dia d avui aquestes empreses no venen així com així, ara es fa a
través de governació i s han signat uns convenis.
- El Sr. Dalmau comenta que en dos anys d estar a l Ajuntament hagués pogut portar una
empresa a l Ajuntament per crear aquesta oferta de treball.
Això és una cosa nova a tot el Pirineu, i ara comença.
- El Sr. Galanó diu que des de que ell ha entrat a l Ajuntament ha presentat propostes per
alternatives de futur i a dia d avui, i sense les pistes en marxa està tot parat. El seu
projecte pel futur de la vall és el que plantejà en la seva proposta electoral.
- el Sr. Peroy comenta que sols li interessa el turisme, no sap res de ramaderia i
ramaderia, no es pot basar sols en el telefèric.
- El Sr. Dalmau li comenta que en les seves propostes no es parla mai del sector primari.
J) El Sr. Alcalde dóna compte que a la Pobleta es farà un concurs per dos places de
pàrquing
El Consistori en queda assabentat.
K) El Sr. Alcalde dóna compte que s ha detectat que moltes de les cobertes que han
canviat la uralita per xapa, que no tenen paraneus, són un perill per als vianants. S hauria
de procurar posar paraneus als teulats, o demanar-ho als contractistes.
El Consistori en queda assabentat.
- PRECS I PREGUNTES
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- El Sr. Galanó comenta que vol fer una afirmació i una pregunta, pel que fa a la afirmació
diu que no ha vist cap projecte de l Ajuntament de com plantejar les coses, simplement
s executa. No sap quin és el projecte de futur de l equip de govern referent a la vall. La
pregunta és sobre quina proposta es preveu per al 2010?
- El Sr. Peroy contesta que es fa el museu, els miradors..., s està arreglant els pobles, es
fan dipòsits d aigua, i s han alquitranat totes les carreteres del municipi i diu que això és
promoció turística perquè hi pot arribar la gent. No només es parla de projecte turístic.
- el Sr. Galanó diu que són incapaços de donar la raó per coses que ho han fet ells, ell
sempre ha reconegut quan ho han fet bé. comenta que ell no ha dit mai que no facin
coses però ell sempre parlarà de promoció turística, perquè si la gent no coneix la vall
fosca no vindrà. Arreglar una església no és promoció turística.
- El sr. Dalmau li diu que no està d acord amb ell, perquè fer turisme és arreglar el
municipi.
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les nou hores
quaranta-cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.
L'ALCALDE,

LA SECRETARIA

