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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 vint-ivuit de setembre de 2012.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-vuit de setembre de dos mil dotze. 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 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
MARC PERÓ AGULLANA
NEUS BURGUÉS COMA
JOSEP AMORÓS BATALLA

NO ASSISTEIXEN:

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL

ORDRE DEL DIA

-

-

-

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER L’ANUALITAT 2011
DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS DE PERSONAL
REFERENT A LES PAGUES DE NADAL
LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL CORRESPONENT ALS ANYS 2009 – 2010 – 2011 – 2012 DE
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA, A L’EMPRESA ENDESA
ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CREACIÓ
DE DUES PISTES FORESTALS PER ACCEDIR A LES MUNTANYES
D’UTILITAT PÚBLICA, AL TERME MUNICIPAL DE LA TORRE DE
CAPDELLA”
RETORN DE FIANCES I AVALS
CERTIFICACIONS D’OBRA
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-

SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES
FACTURES I PAGAMENTS
INFORMES
PRECS I PREGUNTES

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

ACORDS
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el 2 d’agost
de 2012, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de vint-i-vuit
fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que composen la
Corporació.
En aquest punt intervé:
- La Sra. Burgués comenta que al punt I) d’informes, l’alcalde va dir que el gerent que es
va contractar no tenia estudis, que era una persona que no era titulada.
- El Sr. Dalmau comenta que està d’acord en què es modifiqui aquest punt, però que ell
va dir que no era titulada pel lloc de treball
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia núm. 28/2012, 29/2012,
30/2012, 31/2012, 32/2012, 33/2012 i 34/2012 de l’any 2012, que consten en el llibre de
resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat.
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.

- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER L’ANUALITAT 2011
ACTA DE SESSIO DE LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
Data : 9 d’agost de 2012
Hora : 18 hores
Lloc : Sala de plens de l'Ajuntament de la Torre de Capdella
Hi assisteixen els membres de la Comissió :
- Josep Maria Dalmau Gil
- Lluís Peroy Benet
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- Maria Pilar Juanmartí
- Marc Peró Agullana
- Josep Amorós Batalla
Interventora:
- Eulàlia Balsells Triquell
La secretària comprova l’existència del quòrum necessari per a la realització de la sessió i
la secretària obre l'acte.
1.- COMPTE GENERAL ANUAL DE 2011
Havent donat compte a la Comissió Especial de Comptes del contingut dels Comptes
Generals que inclouen el de la pròpia entitat i el del Patronat Municipal de Turisme de la
Vall Fosca, corresponents a l'exercici de 2011, juntament amb els justificants comptables
corresponents i llibres de comptabilitat, que presenten els següents resums:
PRÒPIA ENTITAT (AJUNTAMENT):
1.-BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU
Immobilitzat material ............................................................ 1.351.005,52
Immobilitzat immaterial ............................................................
0,00
Inversions en infraestructura i bens d'ús gral. ..................... 902.654,39
Deutors............................................................................... 1.321.806,09
Fiances i dipòsits constituïts a curt termini .............................
120,00
Comptes financers............................................................. 1.171.189,99
Ajustos per periodificació ....................................................... 9.872,98
Total ACTIU......................................................................

4.756.648,97

PASSIU
Patrimoni i reserves............................................................ 2.713.226,35
Resultats d’exercicis anteriors............................................. 1.644.688,96
Deutes a llarg termini............................................................... 3.095,20
Deutes a curt termini............................................................ 395.638,46
Total PASSIU..................................................................... 4.756.648,97
2.-COMPTE DE RESULTATS
Vendes i ingressos............................................................... 3.345.317,25
Despeses d'explotació......................................................... 1.570.911,08
Marge explotació................................................................... 1.774.406,17
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Despeses financeres ............................................................
152,98
Amortització i provisió ............................................................ 141.709,58
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI........................... 1.632.543,61
RESULTATS EXTRAORDINARIS..........................................
1.393,27
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS .........................
6.653,97
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS .........................
4.098,11
RESULTATS DE L'EXERCICI.............................................. 1.644.688,96
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
Drets reconeguts nets.......................................................... 3.350.762,90
Obligacions reconegudes netes........................................... 2.516.547,03
Resultat pressupostari.........................................................
834.215,87
Despeses Finançades amb romanent líquid de
tresoreria.................................................................................. 559.620,72
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici .................... 8.076,12
Desviacions de finançament positiu de l’exercici.......................
0,00
Resultat pressupostari ajustat............................................... 1.401.912,71
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
Deutors pendents de cobrar a final exercici........................ 1.321.866,06
Creditors pendents de pagar a final exercici.......................
394.562,66
Fons líquids a la tresoreria final exercici............................. 1.171.189,99
Saldos de dubtós cobrament ..............................................
3.939,97
Excés de finançament afectat ............................................
5.593,20
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL............................ 2.088.960,22
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA:
1.-BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU
Immobilitzat material..............................................................
35.341,87
Deutors ....................................................................................
540,30
Comptes financers.................................................................. 83.266,68
Pèrdua de l’exercici.................................................................
0,00
Ajustos per periodificació .......................................................
8.086,13
Total ACTIU............................................................................ 127.234,98
PASSIU
Patrimoni i reserves ............................................................... 156.695,73
Resultats exercicis anteriors ..................................................
0,00
Subvencions de capital............................................................
0,00
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Resultat exercici .................................................................... -29.460,75
Deutes a curt termini................................................................
0,00
Total PASSIU......................................................................... 127.234,98
2.-COMPTE DE RESULTATS
Vendes i ingressos...............................................................
Despeses d'explotació..........................................................
Marge explotació....................................................................
Despeses financeres..................................................................
Amortització...............................................................................
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI...........................
RESULTATS EXTRAORDINARIS.............................................
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS .........................
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS .........................
RESULTATS DE L'EXERCICI..............................................

200.316,48
202.345,02
-2.028,54
577,80
26.863,35
-29.469,69
0,00
8,94
0,00
-29.460,75

3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
Drets reconeguts nets............................................................. 200.325,42
Obligacions reconegudes netes.............................................. 208.418,38
Resultat pressupostari.............................................................
-8.092,96
Despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria............................................................................................ 0,00
Resultat pressupostari ajustat.................................................
-8.092,96
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
Deutors pendents de cobrar a final exercici.............................
540,30
Creditors pendents de pagar a final exercici............................
0,00
Fons líquids a la tresoreria final exercici..................................
83.266,68
Romanent de tresoreria afectat a desp. finalistes... .....................
0,00
Romanent de tresoreria per despeses generals..................... 83.806,98
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL................................. 83.806,98

Vist tot el qual i trobant-ho conforme, la Comissió Especial de Comptes, quatre membres
dels cinc, amb l’abstenció del Sr. Amorós, acorda:
PRIMER.- INFORMAR favorablement els Comptes Generals de la pròpia entitat,
Ajuntament de la Torre de Capdella i del Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca,
corresponents a l'any 2011.
SEGON.- EXPOSAR-LOS al públic durant el termini de quinze dies mitjançant la
corresponent publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d'anuncis de
la Corporació.
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TERCER.- TRAMETRE'LS, un cop formalitzat el tràmit anterior i resoltes les possibles
reclamacions per aquesta Comissió, si se'n produeixen, al Ple de l’Ajuntament per a la
seva aprovació.
I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor president aixeca la sessió quan són les
18:35 hores del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta. Jo, la
Secretària, en dono fe.
En aquest punt intervé:
- La Sra. Burgués comenta que el seu grup s’absté en aquest punt.

- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DELS CRÈDITS DE PERSONAL
REFERENT A LES PAGUES DE NADAL
Atès que la llei 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, i la Llei 2/2012 de pressupostos generals per l’exercici
2012, estableix que, per l’anualitat 2012, el personal del sector públic “veurà reduïda les
seves retribucions en les quanties que corresponguin percebre al mes de desembre com
a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària, com de la paga addicional
de complement específic o pagues addicionals equivalents a dit mes”.
Atès que segons l’article 2.4 del RD 20/2012, diu “les quanties derivades de la supressió
de la paga extraordinària y de les pagues addicionals de complement específic o pagues
addicionals equivalents d’acord amb el disposat en aquest article, es destinaran en
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança
col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció a
l’establert a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
en els termes i amb l’abast que es determini en les corresponents lleis de pressupost”.
Atès que aquest article estableix l’obligació d’immobilitzar els crèdits previstos per
l’abonament d’aquestes pagues, i que per l’Ajuntament de la Torre de Capdella es tracta
d’un import de 24.000,00 €.
Atès l’article 33 del Real Decret 500/1990 de 20 d’abril, “correspondrà la declaració de no
disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició a disponible, al ple de l’Entitat”
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
PRIMER.- Declarar la no disponibilitat dels crèdits previstos per l’abonament de les
pagues extraordinàries de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, per import de 24.000,00
€, en base a la llei 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, i la Llei 2/2012 de pressupostos generals per l’exercici
2012.

7

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

- LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
CORRESPONENT ALS ANYS 2009 – 2010 – 2011 – 2012 DE L’AJUNTAMENT DE
LA TORRE DE CAPDELLA, A L’EMPRESA ENDESA
A) LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA DE LA TASA ESTABLECIDA EN LA
ORDENANZA FISCAL NÚM. 11 DEL AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE CAPDELLA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL, correspondiente al ejercicio de 2009

SUJETO PASIVO: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.

HECHO IMPONIBLE: La utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público municipal con líneas eléctricas y torres, para el transporte en Alta y
Media Tensión.

CONCEPTO IMPOSITIVO: La presente liquidación se hace en atención al contenido
y en aplicación de la ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA
TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DEL DOMINIO
PÚBLICO

MUNICIPAL,

A

LAS

EMPRESAS

QUE

LLEVAN

A

CABO

EL

TRANSPORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO POR TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO
MUNICIPAL, en función de las tarifas aprobadas en la Ordenanza y teniendo en
cuenta les mediciones y datos del inventario de los servicios técnicos municipales,
ante la falta de liquidación de la empresa.

PERIODO IMPOSITIVO: Ejercicio 2009

CUOTA TRIBUTARIA en aplicación de las tarifas anexas a la ordenanza e informe
de mediciones del técnico municipal:
1) Línea LAT 110 Kv: 4.426 ml = 8.852m² x 96,64€/m² = 855.457,28€
2) Línea Estany Gento: 405 ml = 810m² x 96,64€/m² =

78.278,40€
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3) Línea Ext. Sant Quiri: 25 ml = 50m² x 96,64€/m² =

4.832,00€

4) Línea Ext. Senterada: 31 ml = 62m² x 96,64€/m² =

5.991,68€

5) Torres metálicas de <12 m2 base: 35 x 367€/torre =

12.845,00€

6) Postes de madera: 2 x 386,56 €/poste =

773,12€

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA: 958.177,48€

El pago de la cuota se hará a las oficinas municipales o bien mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente del Ayuntamiento núm. 2100 0113 04 0200131880 de
“la Caixa de d’Estalvis i Pensions de Barcelona”, en el plazo de un mes.

B) LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA DE LA TASA ESTABLECIDA EN LA
ORDENANZA FISCAL NÚM. 11 DEL AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE CAPDELLA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL, correspondiente al ejercicio de 2010.

SUJETO PASIVO: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.

HECHO IMPONIBLE: La utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público municipal con líneas eléctricas y torres, para el transporte en Alta y
Media Tensión.

CONCEPTO IMPOSITIVO: La presente liquidación se hace en atención al contenido
y en aplicación de la ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA
TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DEL DOMINIO
PÚBLICO

MUNICIPAL,

A

LAS

EMPRESAS

QUE

LLEVAN

A

CABO

EL

TRANSPORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO POR TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO
MUNICIPAL, en función de las tarifas aprobadas en la Ordenanza y teniendo en
cuenta les mediciones y datos del inventario de los servicios técnicos municipales,
ante la falta de liquidación de la empresa.

PERIODO IMPOSITIVO: Ejercicio 2010
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CUOTA TRIBUTARIA en aplicación de las tarifas anexas a la ordenanza e informe
de mediciones del técnico municipal:
7) Línea LAT 110 Kv: 4.426 ml = 8.852m² x 96,64€/m² = 855.457,28€
8) Línea Estany Gento: 405 ml = 810m² x 96,64€/m² =

78.278,40€

9) Línea Ext. Sant Quiri: 25 ml = 50m² x 96,64€/m² =

4.832,00€

10) Línea Ext. Senterada: 31 ml = 62m² x 96,64€/m² =

5.991,68€

11) Torres metálicas de <12 m2 base: 35 x 367€/torre =

12.845,00€

12) Postes de madera: 2 x 386,56 €/poste =

773,12€

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA: 958.177,48€

El pago de la cuota se hará a las oficinas municipales o bien mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente del Ayuntamiento núm. 2100 0113 04 0200131880 de
“la Caixa de d’Estalvis i Pensions de Barcelona”, en el plazo de un mes.

C) LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA DE LA TASA ESTABLECIDA EN LA
ORDENANZA FISCAL NÚM. 11 DEL AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE CAPDELLA
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO
PÚBLICO LOCAL, correspondiente al ejercicio de 2011.

SUJETO PASIVO: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.

HECHO IMPONIBLE: La utilización privativa o el aprovechamiento especial del
dominio público municipal con líneas eléctricas y torres, para el transporte en Alta y
Media Tensión.

CONCEPTO IMPOSITIVO: La presente liquidación se hace en atención al contenido
y en aplicación de la ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA
TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DEL DOMINIO
PÚBLICO

MUNICIPAL,

A

LAS

EMPRESAS

QUE

LLEVAN

A

CABO

EL

TRANSPORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO POR TERRENOS DE DOMINIO PÚBLICO
MUNICIPAL, en función de las tarifas aprobadas en la Ordenanza y teniendo en
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cuenta les mediciones y datos del inventario de los servicios técnicos municipales,
ante la falta de liquidación de la empresa.

PERIODO IMPOSITIVO: Ejercicio 2011

CUOTA TRIBUTARIA en aplicación de las tarifas anexas a la ordenanza e informe
de mediciones del técnico municipal:
13) Línea LAT 110 Kv: 4.426 ml = 8.852m² x 96,64€/m² = 855.457,28€
14) Línea Estany Gento: 405 ml = 810m² x 96,64€/m² =

78.278,40€

15) Línea Ext. Sant Quiri: 25 ml = 50m² x 96,64€/m² =

4.832,00€

16) Línea Ext. Senterada: 31 ml = 62m² x 96,64€/m² =

5.991,68€

17) Torres metálicas de <12 m2 base: 35 x 367€/torre =

12.845,00€

18) Postes de madera: 2 x 386,56 €/poste =

773,12€

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA: 958.177,48€

El pago de la cuota se hará en las oficinas municipales o bien mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente del Ayuntamiento núm. 2100 0113 04 0200131880 de
“la Caixa de d’Estalvis i Pensions de Barcelona”, en el plazo de un mes.
- ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CREACIÓ DE
DUES PISTES FORESTALS PER ACCEDIR A LES MUNTANYES DE UTILITAT
PÚBLICA, AL TERME MUNICIPAL DE LA TORRE DE CAPDELLA”
Atès que en el pressupost municipal hi figura l’obra titulada “MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
PER LA CREACIÓ DE DUES PISTES FORESTALS PER ACCEDIR A LES MUNTANYES
D’UTILITAT PÚBLICA, AL TERME MUNICIPAL DE LA TORRE DE CAPDELLA”,
d'aquesta corporació local, amb un pressupost de 75.494,79 € sense IVA, 91.348,69 €
(IVA inclòs).
Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb
càrrec a la partida 4522709 del vigent pressupost de l’Ajuntament de la Torre de Capdella
per l’anualitat 2012 amb un import de 50.000,00 €. La resta de l’import (41.348,69 €)
s’aplicarà al pressupost de l’anualitat 2013, en la mateixa partida, o en aquella que sigui
oportú la seva aplicació.
Vist i revisat l'expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat per a
l’execució de l'obra titulada “MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER LA CREACIÓ DE DOS
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PISTES FORESTALS PER ACCEDIR A LES MUNTANYES D’UTILITAT PÚBLICA, AL
TERME MUNICIPAL DE LA TORRE DE CAPDELLA”.
Atesa la Resolució d’Alcaldia 32/2012 de 31 d’agost, per la qual es decidí procedir a
l'esmentada contractació.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 24 de setembre de 2012, on de 6
invitacions es van presentar 4 propostes, amb les següents valoracions:
- Miquel Rius, SA: 12 punts
- XXXXXXXX: 18.4 punts
- XXXXXXXX: 12.5 punts
- Fco. Vela, SL: 17.5 punts
Vist la llei 34/2010 de 5 d’agost de modificació de la llei 30/2007 de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
L’Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr.
Amorós, dels set que composen la Corporació, acorda:
Primer.- ADJUDICAR definitivament l’execució de l'obra titulada “MEMÒRIA
JUSTIFICATIVA PER LA CREACIÓ DE DUES PISTES FORESTALS PER ACCEDIR A
LES MUNTANYES D’UTILITAT PÚBLICA, AL TERME MUNICIPAL DE LA TORRE DE
CAPDELLA”, a l’empresa XXXXXXXX, amb N.I.F. núm. XXXXXXXX, pel preu de
SETANTA DOS MIL QUATRE CENTS EUROS (72.400,00 €), IVA exclòs, amb subjecció
al Plec de Condicions, al document tècnic aprovats i a les millores presentades pel
licitador.
Segon.- REQUERIR l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals després de
la notificació del present acord acrediti haver constituït la garantia definitiva, xifrada en
3.620,00 €.
Tercer.- APLICAR la despesa amb càrrec a la partida núm. 4522709 del vigent
pressupost de l’Ajuntament de la Torre de Capdella per l’anualitat 2012 amb un import de
50.000,00 €. La resta de l’import (41.348,69 €) s’aplicarà al pressupost de l’anualitat 2013,
en la mateixa partida, o en aquella que sigui oportú la seva aplicació..
Quart.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
En aquest punt intervé:
- La Sra. Burgués comenta que s’absté a l’adjudicació.
Pregunta si hi ha imprevistos, qui els assumirà, ja que considera que el pressupost de
l’obra és baix.
- El Sr. Peroy comenta que tret d’un dels contractistes que es va invitar que finalment no
es va presentar, tots van estar amb aquest preu.
El problema que es pot trobar són els permisos de pas d’una finca.
- La Sra. Burgués diu que ella es refereix a imprevistos del projecte i execució.
- El Sr. Dalmau diu que no hi ha d’haver imprevistos.
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- El Sr. Amorós comenta que ell va estar a l’obertura de pliques però no a la valoració que
van fer els tècnics, en referència a què ell coneixia el projecte ja que va assistir a
l’obertura.
- El Sr. Peroy diu que sempre són els tècnics qui han de valorar les millores. A tot arreu
poden sortir problemes, pot passar a totes les obres, no sols en aquesta.
- La Sra. Burgués explica que als plànols es veuen unes pendents del 20%.
- El Sr. Peroy diu que hi ha gent que no vol els camins.

- RETORN DE FIANCES I AVALS
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXX XXXXXX XX
Objecte: “Reforma d’una part de l’edifici existent del paller de Casa Bernatxo de
Paüls de Flamisell. Exp. 2011/049/P
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: XXXXXX XXXXXX XX
Objecte: “Manteniment d’era i substitució de bigues malmeses del Paller de
Bernatxo, al nucli de Paüls de Flamisell. Exp. 2011/029/P
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: XXXXXX XXXXXX XX
Objecte: “Rejuntar la façana de “Casa San, al nucli d’Astelll”, Expedient:
2012/017/AS
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.
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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: XXXXXX XXXXXX XX
Objecte: “Reformes al bany de casa Xic a Paüls de Flamisell”. Expedient
2012/034/P
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.
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.
Objecte: “Projecte d’enderroc de la Quadra, al nucli de la Central de Capdella”,
Expedient: 2012/029/CC.
Import fiança: 2.347,95 € (mitjançant aval bancari)
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.
F) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.
Objecte: “Projecte d’enderroc de la Piscifactoria, al nucli de la Central de Capdella”,
Expedient: 2012/028/CC.
Import fiança: 3.882,67 € (mitjançant aval bancari)
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.
- CERTIFICACIONS D’OBRA
A) Vista i revisada la certificació 6ª de l’obra "REHABILITACIÓ DE SALA-PIS MUNICIPAL
A ASTELL”, amb un import de 24.525,17 €, signada pel tècnic director de l’obra Sr.
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XXXXXX XXXXXX XX, amb data 30 de juliol de 2012, a l‘empresa CONSTRUCCIONS
CANAL LLIMIÑANA, S.L..
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació
aprova la certificació.
B) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "PROJECTE COMPLEMENTARI NÚM. 1 DE
LES OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE DIVERSOS CAMINS ALS TTMM
DE LA TORRE DE CAPDELLA I SARROCA DE BELLERA. CLAU XA-07923-C1”, amb un
import de 17.699,74 €, signada pel tècnic director de l’obra Sr. XXXXXX XXXXXX XX,
amb data 25 de juny de 2012, a l‘empresa MIQUEL RIUS, S.A.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació
aprova la certificació.
C) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL NUCLI DE
LA PLANA DE MONT-RÓS”, amb un import de 99.503,32 €, signada pel tècnic director de
l’obra Sr. XXXXXX XXXXXX XX, amb data 30 d’agost de 2012, a l‘empresa
CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L..
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació
aprova la certificació i la seva justificació per la subvenció del PUOSC.

- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES
- SOL·LICITUDS
A) MARIA MORA CAMP. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXX XXXXXX
XX, amb DNI XXXXXXXX, alcaldessa pedània del nucli d’Aguiró, en escrit de 9 d’agost de
2012, amb R/entrada núm. 870 de data 09.08.12 en què es demana l’ajut de 150,00 €
corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats
recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat 4 d’agost al nucli d’Aguiró.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar el 4 d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Capdella, a la Sra. XXXXXX
XXXXXX XX, com alcaldessa pedània del nucli d’Aguiró.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
B) XAVIER GIL GIL. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXX XXXXXX XX, amb
DNI XXXXXX XXXXXX XX, alcalde pedani del nucli de Capdella, en escrit de 30 d’agost
de 2012, amb R/entrada núm. 931 de data 03.09.12 en la que es demana l’ajut de 150,00
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€ corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i
activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat mes d’agost al nucli de
Capdella.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar al mes d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Capdella, al Sr. XXXXXX
XXXXXX XX, com alcalde pedani del nucli de Capdella.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
C) XXXXXX XXXXXX XX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXX XXXXXX XX,
amb DNI XXXXXX XXXXXX XX, com a membre de l’equip de futbol sala de la Vall Fosca,
en escrit de 21 de setembre de 2012, amb R/entrada núm. 1005 de data 24.09.2012 en
què es demana un ajut per fer front a les despeses resultants de participar al campionat
de futbol sala 2012 de la Pobla de Segur, on hi va participar l’equip de la Vall Fosca.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 200,00 € per fer front als costos
resultants de la participació al campionat de futbol sala 2012 de la Pobla de Segur, on hi
va participar l’equip de la vall Fosca, al Sr. XXXXXX XXXXXX XX.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
D) XXXXXX XXXXXX XX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXX XXXXXX XX,
amb DNI XXXXXX XXXXXX XX, alcalde pedani del nucli d’Astell, en escrit de 30 d’agost
de 2012, amb R/entrada núm. 923 de data 30.08.2012 en què es demana l’ajut de 150,00
€ corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i
activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat 14 d’agost al nucli d’Astell.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar al 14 d’agost per import de 150,00 € al nucli d’Astell, al Sr. XXXXXX XXXXXX
XX, com alcalde pedani del nucli d’Astell.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

16

E) ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per
l’Associació de Puntaires de la Vall Fosca, amb NIF G-25640699, en escrit de 23 d’agost
de 2012, amb R/entrada núm. 904 de data 23.08.12, en la qual es demana un ajut per la
VIII Trobada de Puntaires de la Vall Fosca, al nucli d’Espui en data 2 de setembre de
2012.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per a la VIII Trobada de Puntaires Vall Fosca del
passat 02.09.12 al nucli d’Espui, per import de 448,49 €, l’Associació de Puntaires de la
Vall Fosca, segons factures aportades
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.
F) XXXXXX XXXXXX XX. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXX XXXXXX
XX, amb DNI XXXXXX XXXXXX XX, alcaldessa pedània del nucli de la Torre de
Capdella, en escrit de 5 de setembre de 2012, amb R/entrada núm. 934 de data
05.09.2015 en la qual es demana l’ajut de 150,00 €, corresponents a les festes populars
dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel sopar que es va
realitzar al nucli de la Torre de Capdella.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar al nucli de la Torre de Capdella, per import de 150,00 €, a la Sra. XXXXXX
XXXXXX XX, com alcaldessa pedània del nucli de la Torre de Capdella.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
G) XXXXXX XXXXXX XX. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXX XXXXXX
XX, alcaldessa pedania de Mont-rós, amb DNI XXXXXX XXXXXX XX, en escrit de 10
juliol de 20112, amb R/entrada núm. 782 de 12.07.2012, en què es demana l’ajut de
150,00 € per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel dinar que es va
realitzar al nucli de Mont-rós.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per realitzar actes de germanor i activitats
recreatives, pel dinar que es va realitzar al nucli de Mont-rós, per import de 150,00 € al
nucli de Mont-rós, a la Sra. XXXXXX XXXXXX XX, com alcaldessa pedània del nucli de
Mont-rós.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
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Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
E) XXXXXX XXXXXX XX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXX XXXXXX XX,
amb DNI XXXXXX XXXXXX XX, com alcalde pedani del nucli d’Espui, en escrit de 22
d’agost de 2012, amb R/entrada núm. 902 de data 22.08.2012 en què es demana l’ajut de
150,00 € corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i
activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar al nucli d’Espui.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar al nucli d’Espui per import de 150,00 €, al Sr. XXXXXX XXXXXX XX, com alcalde
pedani del nucli d’Espui.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord
I) XXXXXX XXXXXX XX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXX XXXXXX XX,
amb DNI 43730919-F, en escrit de 7 de setembre de 2012 amb R/entrada núm. 951 de
07.09.2012, en què se sol·licita un ajut per la realització d’una cursa de muntanya
puntuable per al Campionat de Catalunya de curses verticals, que se celebrarà el dia 28
de juliol de 2011 al nucli de Capdella, III vertical Cabanera.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per la realització d’una cursa de muntanya
puntuable per el Campionat de Catalunya de curses verticals, que se celebrarà el dia 28
de juliol de 2012 al nucli de Capdella, per import de 696,11 € a Sr. XXXXXX XXXXXX XX.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
- LLICÈNCIES
A) XXXXXX XXXXXX XX. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXX XXXXXX
XX amb NIE núm. XXXXXX XXXXXX XX, en què demana un canvi de nom de la
comunicació ambiental per l’activitat de Bar-restaurant, classificada en l’Annex III, epígraf
12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació
específica que regula aquesta matèria, al Carrer Únic s/n de la Torre de Capdella, Bar les
Mines, del Sr. XXXXXX XXXXXX XX al Sr. XXXXXX XXXXXX XX, segons sol·licitud de
data 17.09.2012, amb R/entrada núm.- 966 del dia 11.09.2012. Expedient núm.125/201/LT.
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Atès que la comunicació ambiental estava a nom del Sr. XXXXXX XXXXXX XX,
classificada en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats
recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria, l Carrer
Únic s/n de la Torre de Capdella, Bar les Mines, no es troba inclosa en l’àmbit d’aplicació
de la Llei 11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 17.09.2012 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Dades del promotor:

XXXXXX XXXXXX XX
Casa Isidre
25510. La Pobleta de Bellveí. Lleida
NIF:X7884076R
Nou titular:

XXXXXX XXXXXX XX
Casa Murrier, s/n
25515. La Torre de Capdella Lleida
NIF: 40857759F

Dades de l’activitat:
Activitat
Bar.
Classificació
Segons la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental
de les activitats:
Annex III. Epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats
recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta
matèria, en els termes que s’estableixi per reglament.
Vist que a data de l’emissió del present informe es disposa d’una reglamentació específica,
s’aplicarà aquesta, que és la Llei 11/2009, de 6 de Juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’Agost, pel qual s’aprova
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
Vist això l’activitat queda classificada dintre del règim de comunicació prèvia:
“Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150
persones, sempre i quan no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire
lliure.”
Règim d’inspecció Control periòdic als 4 anys
CONCLUSIÓ
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera FAVORABLE
a favor de la Sr. XXXXXX XXXXXX XX.
Segons les condicions establertes a la llicència d’obertura de l’establiment, un cop estigui
l’activitat en funcionament, caldrà aportar declaració responsable de disposar d’una pòlissa
d’assegurances adequada a l’establiment. Els titulars i els organitzadors han de subscriure un
contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en què puguin incórrer, amb l'abast i
en els termes que es determinen per reglament.
D’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010, de 31 d’Agost pel qual s’aprova el Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, els controls periòdics s’han d’efectuar cada quatre
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anys. Aquest termini es computa des de la data de l’atorgament de la llicència, de l’autorització i
de la comunicació prèvia davant l’Administració o des de la darrera acta de control. L’acta de
control s’ha d’aixecar un mes abans que finalitzi aquest termini.
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el domini
públic, el servei públic o els béns col·lectius”

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 l’activitat de BarRestaurant, Bar les Mines, classificada en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats
d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que
regula aquesta matèria, l Carrer Únic s/n de la Torre de Capdella, del Sr. XXXXXX
XXXXXX XX al Sr. XXXXXX XXXXXX XX amb les condicions establertes per l’informe
tècnic.
Segon.- Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en l’annex III,
epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la
legislació específica que regula aquesta matèria, als efectes de la concessió de la
comunicació de l’activitat ambiental.
Tercer.- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a
totes les que expedeix aquest Ajuntament.
Quart-.-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.
Cinquè.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
B) XXXXXX XXXXXX XX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXX XXXXXX
XX, amb document d’identitat núm. XXXXXX XXXXXX XX, en què demana de la llicència
municipal d’obres menors per repara el teulat de la casa sita a la Carretera de
Montcortés, s/n de la Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral núm.
2201803CG3920S0001YM, segons sol·licitud de data 28.082012, R/entrada núm.- 908
del dia 28.08.2012. Expedient núm.- 2012/045/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 exempt de la liquidació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27.09.2012 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Incidències observades:
Que se sol·licita reparar una teulada amb escata de pissarra
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Que s’observa que l’emplaçament es troba subjecte a suspensió de llicències donat la revisió
de les Normes, però que es pot acceptar la reforma o reparació de la teulada
Conclusió:
Que s’informa favorablement la reparació de la teulada vist que no hi ha moviment
estructural.
PEM: 4.186 €
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes, de 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 a dur
a terme aquest acord.
C) XXXXXX XXXXXX XX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXX
XXXXXX XX, amb document d’identitat núm. XXXXXX XXXXXX XX, en què demana de la
llicència municipal d’obres menors per la reconstrucció d’una escala de formigó i ferro al
garatge de la Cantina, al nucli Molinos, amb referència cadastral núm.
25284A00800537000FQ, segons sol·licitud de data 14.08.2012, R/entrada núm.- 882 del
dia 14.08.2012. Expedient núm.- 2012/044/M.
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.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26.09.2012 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Que s’informa favorablement vist que es tracta de una reparació en un edifici existent
PEM: 1.180,00€
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 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.
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Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes
les que expedeix aquest Ajuntament.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
D) XXXXXX XXXXXX XX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXX
XXXXXX XX, amb document d’identitat núm. XXXXXX XXXXXX XX, en què demana la
llicència municipal d’obres menors per pintar la façana de Casa Agulló, al nucli de
Pobellà, amb referència cadastral núm. 4561501CG3946S0001RK, segons sol·licitud de
data 05.09.2012, R/entrada núm.- 936 del dia 05.09.2012. Expedient núm.- 2012/049/PO
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.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 19.09.2012 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Que se sol·licita pintar la façana de Casa Agulló de Pobellà
PEM: 850€
Conclusió:
Que s’informa favorablement vist que no es genera moviment estructural. No es demanaran
plànols signats pel facultatiu competent sempre que els andamis siguin inferior a 6,00m.
L’edifici adaptarà la façana al cromatisme determinat pel nucli de Pobellà.”

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 a
dur a terme aquest acord.
E) XXXXXX XXXXXX XX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXX
XXXXXX XX, amb document d’identitat núm. XXXXXX XXXXXX XX, en què demana
llicència municipal d’obres menors per pavimentar la zona de trànsit davant de la
construcció del femer de Casa Teixidó, al nucli de la Plana de Mont-rós, amb referència
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cadastral núm. 25284A007001220000FM, segons sol·licitud de data 27.08.2012,
R/entrada núm.- 909 del dia 28.08.2012. Expedient núm.- 2012/046/LPL.
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.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27.09.2012 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Sòl no urbanitzable agrícola, Clau SA
L’ús global és agrícola. S’admet com a compatible l’ús ramader.
S’admeten les construccions de magatzems agrícoles i les construccions agroramaderes
sotmeses a les disposicions generals.
CONCLUSIÓ:
Que s’informa favorablement la pavimentació de la zona de trànsit davant de la construcció
de femer, entenent que és un benefici de cara a la impermeabilització de la zona per evitar
possibles fuites de lixiviats.
PEM: 9.000 €
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes, de 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 a dur
a terme aquest acord.
F) XXXXXX XXXXXX XX. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXX XXXXXX
XX, amb DNI núm. XXXXXX XXXXXX XX en què demana llicència municipal d’obres per
la substitució i alineació de coberta en edifici existent a Casa Perot, del nucli de Beranui,
amb referència cadastral núm. 2735301CG3923N0001UB, segons sol·licitud de data
01.08.2012, R/entrada núm.- 829 del dia 01.08.2012, i “Projecte de substitució i alineació
de coberta en edifici existent a Beranui, Vall Fosca” redactat per l’arquitecte, Sr. XXXXXX
XXXXXX XX, de data 26 de juliol de 2012. Expedient núm.- 2012/042/B.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26.09.12 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
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“L’edificabilitat no es modifica vist que es refà la coberta alineant-la. S’augmenta únicament
el gruix del cèrcol.
Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics.
PEM :
25.500,00 €
AVAL DE RUNES:
228,14 €
6-Conclusió:
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT als efectes de la concessió de llicència
urbanística d’obres per a la substitució de coberta en edifici existent d’un habitatge
unifamiliar.
Caldrà portar l’assumeix de l’obra”

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 510,00 €.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
- FACTURES I PAGAMENTS
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 7/2012 que comprèn del núm.
222 al 283, ambdós inclosos, amb un import total de 58.390,71 €.
Vista i revisada la factura presentada per M&M Grup Lleidatà informàtica, SL, del
02.07.2012, en concepte d’instal·lació de wifi a Sallente, per un import de 6.969,38 €;
Vista i revisada la factura presentada per Gràficas Barcino 3000, SL, del 27.08.2012, en
concepte de butlletí 500 exemplars, per un import de 1.100,94 €; Vista i revisada la
factura presentada per Construccions Espot Cardós, SA, del 31.08.2012, en concepte de
tala d’arbres a la Central de Capdella, per un import de 5.369,00 €; Vista i revisada la
factura presentada per XXXXXX XXXXXX XX, del 01.06.2012, en concepte addicional a
les obres del mur d’Oveix, per un import de 6.012,86 €; Vista i revisada la factura
presentada per XXXXXX XXXXXX XX, del 01.06.2012, en concepte addicional a les
obres del camí de Beranui, per un import de 1.604,22 €
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 cinc i l’assabentat de dos, dels set membres que composen la
Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes.
- INFORMES
A) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per part de l’AEMDEC, per la
defensa de les EATIM o Entitats Municipals Descentralitzades a Catalunya, ja que en
l’avantprojecte de llei de Racionalització i sostenibilitat de l’administració local, preveu la
seva supressió, amb el següent literal:
“MOCIÓ CONTRA LA SUPRESSIÓ DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES
(EMD), ANOMENADES ENTITATS D’ÀMBIT TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI (EATIM) A
LA RESTA D’ESPANYA, PREVISTA EN L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL”
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 13 de juliol el consell de ministres va aprovar l’informe sobre l’avantprojecte de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que modifica la Ley 7/85 de 2 de abril,
LRBRL i la LOREG. Cal destacar que l’Estat es planteja suprimir les EMD, anomenades
Entidades de Ámbito Inferior al Municipio (EATIM) a la resta d’Espanya, a més de d’altres
mesures com la supressió de Mancomunitats, reduir el nombre de consellers dels ajuntaments en
un 30% i la desaparició de competències i serveis dels Ajuntaments de menys de
20.000habitants.
TENINT EN COMPTE:
Que la Ley 7/1985 reconeix les entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi com las pedanías,
concejos, caseríos, parroquias, etc., segons la denominació històrica de cada zona.
Que a Catalunya les Entitats Municipals Descentralitzades estan reconegudes per la LLEI
ORGÀNICA 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és la norma fonamental de l’ordenament jurídic català,
així com una llei orgànica, reconeguda en l’article 147 de la Constitució Espanyola de 1978. Dins
de la Constitució, els Estatuts seran la norma bàsica de cada Comunitat Autònoma, i l’Estat els
reconeixerà i els empararà com a part integrant del seu ordenament jurídic.
Que entre les competències reconegudes hi ha "l’administració i conservació del seu patrimoni,
inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals. La vigilància,
conservació i neteja de vies urbanes, camins rurals, fonts, safarejos i abeuradors. Podran, així
mateix, executar les obres i prestar els serveis que els delegui expressament l’Ajuntament.
Que les juntes veïnals són l’òrgan gestor dels ens coneguts com a Entitats Municipals
Descentralitzades.
Que una forma de gestió és en format de Consell Obert, és a dir, existeix la figura d’un alcalde
pedani i una assemblea veïnal formada por tots els electors, que és l’òrgan administratiu.
CONSIDERANT:
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1. Que les Juntes Veïnals són part essencial de la nostra història, necessàries per al
funcionament dels nostres pobles, exemple de democràcia directa i mostra de com moltes
persones treballen de forma totalment altruista en benefici dels seus pobles.
2. Que moltes Entitats Municipals Descentralitzades són institucions centenàries a Catalunya. Són
l’entitat més democràtica que existeix, ja que els ciutadans es reuneixen en assemblees i adopten
les decisions de forma conjunta.
3. Que la gestió del seu patrimoni natural genera uns ingressos que beneficien directament la
seva població, sense que ningú cobri ni un sol cèntim.
MANIFESTANT:
1. Que no és veritat que amb la seva eliminació s’estalviï res, ja que la majoria de presidents i
vocals no cobra, al contrari, normalment dediquen el seu temps i els seus diners per a representar
i defensar els interessos dels seus veïns.
2. Que és un atemptat contra la democràcia més pura, essència dels pobles petits, i que en canvi
els seus habitants es quedaran sense representants per defensar els seus interessos i
necessitats, i perdran la seva capacitat de decisió.
3. Que es perdrà gran part del treball voluntari i altruista de presidents, vocals i veïns, i resulta
difícil de creure que els serveis que es puguin prestar des dels Ajuntaments o Diputacions,
donada la distància i dispersió dels nuclis rurals, seran millors o més barats.
4. Que es generaran conflictes per l’adjudicació dels seus béns als Ajuntaments, ja que es podria
entendre com una expropiació encoberta de béns que els pobles han adquirit, conservat i cuidat
per a l’interès comú dels veïns durant segles, i que han contribuït al manteniment del patrimoni
natural, cultural i artístic de valor incalculable i de projecció universal.
5. Que si desapareixen les Entitats Municipals Descentralitzades, aquests pobles poden tenir els
seus dies comptats (i molt probablement a continuació vindrien els petits municipis). La reforma
proposada neix de la ignorància sobre el món rural i generaria conflictes, augmentant els costos i
creant buits de poder que repercutirien en un pitjor servei a la ciutadania.
7. Que qualsevol ordenació territorial, i més en zones despoblades, ha de procurar una estructura
identitària que representi els petits nuclis de població, i el millor exemple d’aquesta estructura
bàsica d’ordenació són les Entitats Municipals Descentralitzades i el seu òrgan de govern, les
Juntes de Veïns o Consells Oberts.
Por tot el que més amunt s’ha exposat, el Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, amb el vot
unànim de tots els assistents,
ACORDA:
1. Manifestar el rebuig a l’avantprojecte de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local proposada pel Consell de Ministres, en la seva pretensió de suprimir les
EMD i EATIM.
2. Traslladar aquesta moció de rebuig a:
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La Subdelegació del Govern de l’Estat, com a representant en la província de l’Estat central, per
tal que la trameti al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
La Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, per tal que tinguin en consideració el
paper fonamental que juguen les EMD en l’articulació del territori i siguin justament regulades en
l’Ordenació Territorial, així com en la LLei de Governs Locals i en la Llei d’Hisendes locals.
La Diputació Provincial per tal que promogui iniciatives en defensa de las Entitats Municipals
Descentralitzades.
El Congrés de Diputats, per tal que sigui considerada pels diferents grups parlamentaris.
L’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya”

El Consistori en queda assabentat.
B) El Sr. Alcalde dóna compte que des de la Diputació de Lleida ha arribat una proposta
de resolució d’adhesió al Pacte d’alcaldes amb el compromís d’una energia sostenible
local. Per aquest motiu, aprova la següent proposta:
“PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES/ESSES
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de
les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra
l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb
moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i
cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de la Torre de Capdella té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un
20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de la Torre de Capdella fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per
cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies
renovables.
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Segon.- L’Ajuntament es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un termini
màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les
directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i
inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els
objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat
mitjançant conveni, de la Diputació de Lleida, coordinadora territorial del Pacte a les Terres de
Lleida)
Tercer.- L’Ajuntament es compromet també a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i
verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en
acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència
d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea
(en els termes del model establert ) i al President Delegat de l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la
província que s’hi adhereixin.”

El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte que la Federació de Municipis de Catalunya, ha presentat
una moció referent al Fons de Liquiditat Autonòmica, atès que arrel de l’aprovació de la
Llei Orgànica 2/2012 d’Estabilitat pressupostària, on es preveu que el deute financer, els
interessos i les amortitzacions, passin davant dels pagaments prioritaris per a les
administracions públiques com són nòmines o deutes a proveïdors.
Els ajuntaments tenen prohibit d’incórrer en dèficit, i això afegeix un problema més a la ja
malmesa situació de les Corporacions. I també s’ha d’incloure en aquesta situació, el fet
que la Generalitat no paga els deutes que té amb les pròpies Corporacions.
Per aquest motiu se sol·licita demanar a la Generalitat de Catalunya que actuï amb
lleialtat institucional cap als ajuntaments i negociï amb l’estat destinar una part dels
recursos del Fons de Liquiditat per pagar deutes, concerts i convenis amb els
Ajuntaments.
El Consistori en queda assabentat.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que l’Associació Catalana de Municipis ha presentat una
moció referent a la Modificació de la Llei de Bases de Règim Local, en la qual es preveu
regular de forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista,
el sistema de prestació de serveis públics, introduït de forma arbitrària la xifra de 20.000
habitants, sense tenir en compte la tipologia dels municipis.
Per aquest motiu es vol rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per la racionalització
i sostenibilitat de l’administració local pel que fa a la modificació de la Llei de Bases de
Règim Local i a la llei d’Hisendes Locals, així com reivindicació que les competències en
l’organització territorial es determinen com exclusives en l’article 84 de l’EAC.
El Consistori en queda assabentat.
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E) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 23 d’agost es va robar a Sallente, i es van
endur els diners de la caixa forta, que la van trencar, sense tocar cap altra caixa, ni res
més de tot el local.
Es van endur diners per un valor de 37.000 €. El mateix va anar a presentar la denúncia a
la Seu d’Urgell, a la comissaria dels Mossos d’Esquadra.
Es van endur la recaptació dels dies més forts de l’estiu, i que es guardaven a la caixa
forta per no haver de pujar i baixar-los cada dia.
El telefèric aquest any ja tingut més visitants que l’any anterior, han estat 2300 visitants
més que l’any passat
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 12 de setembre va mantenir una reunió al
Congrés dels Diputats amb la Federació de Municipis amb Centrals Hidroelèctriques, on
es van tractar diferents temes.
El dia 17 de setembre es va reunir amb el Sr. XXXXXX XXXXXX XX, i li va comentar que
ja hi havia una sentència en referència a les línies de transport a favor de l’ajuntament
El Consistori en queda assabentat.
G) El Sr. Alcalde dóna compte que el 4 de setembre va haver al municipi la reunió de la
Junta executiva de la Xarxa de Museus per tractar els temes a dur d’ara en endavant.
El Consistori en queda assabentat
H) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 20 de setembre es va inaugurar l’exposició del
Centenari de les Hidroelèctriques a Catalunya a la Biblioteca pública de Tremp, es
convoca a tothom a que el visiti.
El Consistori en queda assabentat
I) El Sr. Alcalde dóna compte que fa dues setmanes que s’ha començat la neteja dels
laterals i dels barrancs del riu Flamisell, amb l’autoritzacio de l’ACA, com ja s’ha explicat
en algun ple.
El Consistori en queda assabentat
J) El Sr. Alcalde dóna compte que en les ventades que hi va haver a Aguiró, l’ajuntament
va fer una valoració dels danys que s’havien ocasionat a l’Ajuntament que ascendien a
15.000 € aproximadament, i la Diputació de Lleida ens ha atorgat una ajuda de 10.000 €
per sufragar aquesta despesa.
El Consistori en queda assabentat
K) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha dictat una resolució d’alcaldia en la qual s’aplica
una multa coercitiva a l’empresa ENDESA, per la seva incorrecta facturació de les
factures de la llum. Aquest multa coercitiva, al ser la primera, s’ha aplicat un import de
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300 € per factura, segons la multa lleu, tal com preveu l’Ordenança de sancions aprovada
per l’ajuntament. Totes les factures que s’han relacionat són de l’ajuntament.
El Consistori en queda assabentat
L) El Sr. Alcalde dóna compte que arrel dels estudis de l’advocat de la Federación de
Municipios con Centrales Hidroelèctricas, el Sr. XXXXXX XXXXXX XX, es va quedar que
les línies de baixa també computaven per la liquidació de la Taxa d’ocupació del domini
públic.
Arrel d’aquesta novetat, s’ha completat l’inventari de l’Ajuntament, i ara els tècnics del
bufet faran l’estudi econòmic pertinent per saber quina liquidació s’haurà d’aplicar a partir
de l’anualitat 2012.
El Consistori en queda assabentat

- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Burgués té els següents precs i preguntes:
1.- Diu que al darrer ple i al principi d’aquest s’ha comentat que es va contractar un gerent
per les set comarques, comentar que ningú del Consell Comarcal va elegir el gerent sinó
que va ser el Sr. XXXXXX XXXXXX XX, president de les PIMES de Lleida, i ho va fer,
segons la seva trajectòria.
No entén per què l’ajuntament no s’hi adhereix, ja que la persona contactada té molt bon
currículum.
- El Sr. Dalmau contesta dient que no va dir que no s’hi adheria, sinó que volia saber
quina era la persona que es va contactar, i que deixava en suspens l’adhesió.
De fet, explica que va tenir una reunió amb el gerent aquí a les oficines de l’ajuntament, i
després de l’entrevista, tot i que el nivell de titulació que té, no és l’adequat pel lloc, creu
que possiblement continuarà com estava, però s’ha de consensuar amb els regidors. De
moment està aparcat, però es pot revisar.
Explica que li va comentar que cobrava molt pels temps que estem i per la gerència
d’aquest projecte.
Sí que li ha de dir que si que ha canviat el concepte que tenia d’aquest senyor després de
la reunió.
- La Sra. Burgués li demana que s’informi abans de parlar.
- El Sr. Dalmau diu que ell es va queixar del procediment de selecció que es va dur a
terme; en aquell moment no el coneixia i va considerar que vistos els antecedents no ho
veia correcte.
- El Sr. Peroy comenta que s’ha d’agrair que el gerent pugés a l’ajuntament i que Dalmau
el rebés, i que amb la seva reunió el fes canviar de criteri.
- El Sr. Dalmau diu que fins i tot es podria deixar de banda el tema del sou, si fa una bona
tasca per la comarca.
2.- La Sra. Burgués pregunta en quin punt es troba el procés d’expropiació de la línia
d’Envall.

30

- El Sr. Peroy contesta dient que ja està tot fet, i que sols falta fer el descàrrec de la línia
quan ENDESA consideri que ja està posada la torre i tot.
- El Sr. Peroy diu que ENDESA va molt lent també a resoldre l’assumpte
3. la Sra. Burgués vol proposar que l’ajuntament pengi una estelada en un lloc visible, i
que ells facilitarien aquesta estelada.
- El Sr. Dalmau diu que ja ho parlaran i que ja li dirà el que sigui.
- El Sr. Peroy contesta que ell, amb independència del que digui el Sr. Dalmau, li dóna ple
suport, sempre i quan no impliqui problemes per l’alcalde.
- EL Sr. Dalmau diu que s’ho pensarà, explica que ja saben que ell va donar vot lliure als
seus regidors per votar quan es va votar per la independència. Ell es considera
federalista, no independentista.
- La Sra. Juanmartí pren la paraula per comentar que en referència al tema de les pistes
de muntanya, totes les obres estan subjectes a incidències. El que vol saber és si ells
estan d’acord o no amb les pistes.
- La Sra. Burgués li contesta dient que ells s’han abstingut.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dues
hores trenta-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 SECRETÀRIA

