E S B O R R A N Y DE L' A C T A
de la sessió ordinària de 1ª convocatòria, realitzada pel Ple de la Corporació el
vint-i-nou d octubre de 2009.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-nou d octubre de dos mil nou.
Essent les vint-i-una hores trenta minuts, es reuneixen a la Sala d'Actes de la
Casa de la Vila, els senyors que tot seguit es relacionaran sota la Presidència
del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i Gil, als efectes de fer sessió pública
ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar reglamentàriament per
l'Alcaldia.
ASSISTENTS:
- Alcalde:
JOSEP MARIA DALMAU i GIL.

NO ASSISTEIXEN:
SERGI GALANO MUÑOZ

- Regidors:
LLUIS PEROY BENET
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA
JOAN BONETA CARRERA
JORDI BOSCH MASA
JOSEP AMORÓS BATALLA

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL

ORDRE DEL DIA
APROVACIÓ DE L ACTA ANTERIOR
RESOLUCIONS DE L ALCALDIA
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL FEDER
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D EDUCACIÓ
ACCEPTACIÓ DE LA PROPOSTA DE CONVENI AMB EL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE PER A ACTUACIONS
DE REHABILITACIÓ D ESPECIAL INTERÈS I AMB CARÀCTER
EXCEPCIONAL
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2009
SOL·LICITUD DE L AJUT XARXES LOCALS D ABASTAMENT EN
ALTA: NOVA CAPTACIÓ CONDUCCIÓ I DIPÒSIT AL NUCLI D ASTELL
ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D EXECUCIÓ DE
LA MUSEOGRAFIA DEL RECINTE DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA
DE CAPDELLA
APROFITAMENT DE L ÀREA LOCAL DE CAÇA. ADJUDICACIÓ
ADHESIÓ AL SERVEI D ASSESSORAMENT TÈCNIC I INFORMACIÓ
(SATI) DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

-

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 ANTERIOR
Es dóna compte de l acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el sis
d agost de 2009, l esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors,
consta de vint-i-un fulls, segellats i numerats, i la sessió extraordinària
realitzada el vint-i-quatre de setembre de 2009, l esborrany de la qual, consta
de dinou fulls, segellats i numerats s aprova per unanimitat dels assistents sis
dels set que composen la Corporació.

- RESOLUCIONS DE L ALCALDIA
Seguidament es dóna compte de les Resolucions de l Alcaldia núm. 52/2009,
53/2009, 54/2009, 55/2009, 56/2009 i 57/2009 de l any 2009, que consten en el
llibre de resolucions de l Alcaldia d aquesta Entitat.
L Ajuntament en Ple en queda assabentat.
-

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL FEDER

Atès que segons l ordre GAP/442/2008 de 14 d octubre i Resolució
GAP/2529/2007 de 17 de setembre de 2009, sobre la selecció d operacions
dels ens locals susceptibles de cofinançament del FEDER per al període 20072010, eix 2 (medi ambient o prevenció de riscos) i eix 4 (desenvolupament local
i urbà) DOGC núm. 5468.
Atès que l Ajuntament de la Torre de Capdella ha rebut una subvenció per
l actuació anomenada: Projecte museològic i museogràfic del recinte
patrimonial del Museu Hidroelèctric de Capdella, de l eix 4, per un import de
113.595,40 , sobre una despesa elegible de 227.190,80 .
Atès que segons la tramitació dels ajuts concedits s ha d acceptar la subvenció
i certificar la suficiència de crèdit, segons els models del Fons FEDER.

Atès que a la partida 4562201 del pressupost vigent hi ha fons suficient per a
dur a terme l actuació de la Museografia del museu de la Central Hidroelèctrica
de Capdella.
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que
composen la Corporació, acorda:
Primer: ACCEPTAR la subvenció del Fons FEDER atorgada per l actuació
anomenada: Projecte museològic i museogràfic del recinte patrimonial del
Museu Hidroelèctric de Capdella, de l eix 4, per un import de 113.595,40 ,
sobre una despesa elegible de 227.190,80 .
Segon: CERTIFICAR la suficiència de crèdit per a dur a terme l actuació
segons el pressupost vigent.
Tercer: TRAMETRE la documentació a la Direcció General d Administració
Local, Subdirecció General de Cooperació Local.
Quart: FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui
necessari en relació amb el present acord.

-

ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL DEPARTAMENT D EDUCACIÓ

Atès que el Departament d Educació de la Generalitat de Catalunya va publicar
en data 28 de setembre de 2009, la Resolució per la qual s atorguen
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d infants per al curs 20082009.
Atès que l Ajuntament de la Torre de Capdella té una llar d infants i que
l esmentada resolució atorga un ajut per un import de 12.600,00 , el pagament
de la qual es tramitarà en un primer pagament del 50 % i la resta al finalitzar el
curs un cop s enviï la documentació de l apartat 4t de la Resolució.
Atès que en l apartat 4 de la Resolució es demana l acceptació de la subvenció
per part del Ple de la Corporació.
El Ple municipal, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que
composen la Corporació, acorda:
Primer.- ACCEPTAR la Subvenció del Departament d Educació, Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu per a l anualitat 2008-2009,
atorgada a la Llar d infants municipal, per un import de 12.600,00 , amb les
condicions esmentades.
Segon.- TRAMETRE la documentació al Servei de Règim Econòmic de la
Direcció General de Sistema Educatiu del Departament d Educació.
Tercer.- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui
necessari en relació amb el present acord.
-

ACCEPTACIÓ PROPOSTA CONVENI AMB EL DEPARTAMENT DE
MEDI AMBIENT I HABITATGE PER A ACTUACIONS DE

REHABILITACIÓ
EXCEPCIONAL

D ESPECIAL

INTERÈS

I

AMB

CARÀCTER

Atès que la Generalitat de Catalunya ha promulgat el Decret 455/2004 de 15 de
desembre de regulació del Pla de rehabilitació d habitatges de Catalunya que
posa en marxa les seves línies d actuació.
Atès que l article 18 del decret 455/2004 de 15 de desembre, en els seus
apartats 1r.e) i 2n, estableix que totes les actuacions de rehabilitació que regula
aquest decret es poden incrementar en un 10 % de les subvencions previstes i
a més tramitar una subvenció addicional per cobrir el cost dels projectes i
direcció d obres de les actuacions de rehabilitació quan els edificis i/o
habitatges formin part d un conjunt d especial interès per a l Ajuntament, amb la
signatura prèvia del conveni entre l Ajuntament i el Departament de Medi
Ambient i Habitatge.
Atès que, l esmentat conveni té per objecte concretar les actuacions de
rehabilitació que es podran beneficiar de les subvencions addicionals previstes
en l article 18 del decret 455/2004 de 15 de desembre, atesa la situació
especial i/o el caràcter excepcional en què es troben els edificis i habitatges
objecte de rehabilitació, amb la declaració d un conjunt d especial interès, i
regular també els compromisos de cadascuna de les parts, el seguiment, la
resolució de les controvèrsies i els efectes i la vigència.
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels seus membres, sis dels set membres
que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el text i la signatura del Conveni de Col·laboració amb el seu
document annex que s haurà de signar entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l Ajuntament de la Torre de Capdella,
relatiu a actuacions de rehabilitació d especial interès i amb caràcter
excepcional, el qual s adjunta i concreta les actuacions de rehabilitació que es
podran beneficiar de les subvencions addicionals previstes en l article 18 del
decret 455/2004 de 15 de desembre, atesa la situació especial i/o el caràcter
excepcional en què es troben els edificis i habitatges objecte de rehabilitació,
amb la declaració d un conjunt d especial interès, regula també els
compromisos de cadascuna de les parts, el seguiment, la resolució de les
controvèrsies i els efectes i la vigència.
Segon.- Notificar els acords precedents a la Generalitat de Catalunya,
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Intervenció, Tresoreria i Serveis
Econòmics d aquest Ajuntament als efectes legals pertinents.
Tercer.- Facultar a l Alcalde President perquè subscrigui tots els documents
que fossin necessaris per a l efectivitat de l esmentat conveni.

-

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2009

Es dóna compte de l expedient de Modificació de Crèdit núm. 2/09, per
suplements de crèdit i per crèdits extraordinaris, que afecta el Pressupost de la
Corporació de 2009, amb càrrec a romanent líquid de tresoreria no compromès

de l exercici anterior i a majors ingressos, vist l'informe de la Intervenció i
l'informe favorable de la Tresoreria, discutit pel Consistori i trobant-lo conforme.
Atès el que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L'Ajuntament en Ple, amb sis vots a favor, dels set membres que composen la
corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el present expedient núm. 2 de Modificació de Crèdits al
Pressupost de la Corporació de 2009, segons que s ha esmentat, fent aplicació
del romanent líquid de tresoreria no compromès de l exercici anterior, tal com
consta a l expedient i d acord amb el següent detall:
Desepeses
Partida Descripció
Consignació Crèdits extraordinaris o TOTAL
Pressup.
que tenien suplements
4522603 Despeses Museu escoles
2.800,00
10.000,00
12.800,00
7522700 Treballs altres empreses
Museu
4222700 Treballs altres empreses
Escola
4322700 Treballs altres empreses
4421000 Reparació infraestr. I bens
naturals
4421300 Rep. Maquinaria ,
instal·lacions
4521500 Rep. I conservació de
mobiliari
5121000 Rep infraestr. I bens
naturals
4422100 Subministraments
1120000 Retribucions alts càrrecs
1214100 Altre personal
1223100 Locomoció
3116000 Seguretat social
4461190 Actuacions d ordenació
ambiental d il·luminació
exterior a la Torre de
Capdella
4461191 Actuacions d ordenació
ambiental d il·luminació
exterior a Astell
4369200 Retirada de les plaques de
fibrociment amb amiant del
municipi
4561192 Restauració de l ermita de
Sant Marc
4422705 Despeses extraordinàries
per motiu de les

4.000,00

7.000,00

11.000,00

10.500,00

4.000,00

14.500,00

70.000,00

40.000,00

110.000,00

100.000,00

30.000,00

130.000,00

6.500,00

18.000,00

24.500,00

5.900,00

5.000,00

10.900,00

72.000,00

30.000,00

102.000,00

68.000,00
35.000,00
352.000,00
6.500,00
155.000,00

10.000,00
15.000,00
25.000,00
1.500,00
20.000,00

78.000,00
50.000,00
377.000,00
8.000,00
175.000,00

0,00

45.176,04

45.176,04

0,00

53.419,47

53.419,47

0,00

364.634,40

364.634,40

0,00

51.565,63

51.565,63

0,00

60.000,00

60.000,00

4461171

4461182

5162302
4461183

pedregades
Projecte de rehabilitació
pis municipal de la Torre
de Capdella
Il·luminació ambiental del
nucli d Estavill
(Ajuntament)
Adquisició càmera
meteorològica
Escullera Fase II (Barranc
dels Verdins)
TOTALS

29.000,00

5.547,91

34.547,91

24.884,17

8.644,09

33.528,26

5.000,00

6.307,19

11.307,19

208.846,55

71.000,00

279.846,55

1.155.930,72

881.794,73

2.037.725,45

Aquests suplements i habilitacions de crèdit es FINANÇARAN amb les següents MAJORS
INGRESSOS i ROMANENT DE TRESORERIA:
Romanent de Tresoreria i majors ingressos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepte Descripció
crèdits extra
pressup.
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------75122 Subv. Generalitat Fonts Orals ......................................................... 3.336,00
76123 Subv. IEI Restauració del Patrimoni (Sant Marc) ............................ 10.000,00
75124 Subv. Generalitat per adequació de la il·luminació
exterior al nucli de la Torre de Capdella.............................................. 16.300,00
75125 Subv. Generalitat per adequació de la il·luminació
exterior al nucli d Astell ...................................................................... 13.100,00
870 ROMANENT DE TRESORERIA .................................................... 839.058,73
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ...................................................................................................
881.794,73
================================================================

Segon.- Que s exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d examen,
i presentació de reclamacions pels interessats.
Tercer.- Així mateix, i als efectes que preveu l article 177 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de Març, text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el present expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el termini de quinze dies no es presenta cap tipus de reclamació. I es
publicarà el mateix, definitivament aprovat, al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial
de la província a nivell de resum per capítols.
Quart.- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui
necessari en relació amb el present acord.
-

SOL·LICITUD AJUT XARXES LOCALS D ABASTAMENT EN ALTA:
NOVA CAPTACIÓ CONDUCCIÓ I DIPÒSIT AL NUCLI D ASTELL

Atès que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha dictat la Resolució
MAH/2309/2009 de 12 d agost per la qual es fa pública la convocatòria de
subvencions adreçades a ens locals per a la realització d inversions per a
l execució d actuacions d abastament en alta, i als efectes de prendre part en al
convocatòria d ajuts.

Atès que l Ajuntament de la Torre de Capdella, té el projecte de la Nova
captació, conducció i nou dipòsit regulador al nucli d Astell per un import sense
IVA de 195.458,30 .
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents sis dels set membres que
composen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Sol·licitar l ajut de Xarxes locals d abastament en alta, per l obra Nova
captació, conducció i nou dipòsit regulador al nucli d Astell segons la Resolució
MAH/2309/2009 de 12 d agost per la qual es fa pública la convocatòria de
subvencions adreçades a ens locals per a la realització d inversions per a
l execució d actuacions d abastament en alta.
Segon.- Trametre la documentació a l Agència Catalana de l Aigua.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a
terme aquest acord.
- ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D EXECUCIÓ DE LA
MUSEOGRAFIA DEL RECINTE DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA DE
CAPDELLA
Atès que segons l ordre GAP/442/2008 de 14 d octubre i Resolució
GAP/2529/2007 de 17 de setembre de 2009, sobre la selecció d operacions
dels ens locals susceptibles de cofinançament del FEDER per al període 20072010, eix 2 (medi ambient o prevenció de riscos) i eix 4 (desenvolupament local
i urbà) DOGC núm. 5468, l Ajuntament de la Torre de Capdella ha rebut una
subvenció per l actuació anomenada: Projecte museològic i museogràfic del
recinte patrimonial del Museu Hidroelèctric de Capdella, de l eix 4, per un
import de 113.595,40 , sobre una despesa elegible de 227.190,80 .
Atès que és necessària la redacció del projecte executiu de la Museografia del
Recinte de la Central Hidroelèctrica de Cadpella, per tal de poder realitzar les
actuacions de Senyalització i espais de descans de l itinerari de visita exterior i
la museologia i museografia de la planta primera del Museu.
Vist el pressupost presentat per l empresa Gili i Serch GOARQUITECTES, de
vint-i-sis de novembre de 2008, per import de 18.000,00 , i atesa la llei
30/2007 de 30 d octubre de Contractes del Sector Públic.
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents sis dels set membres que
composen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Adjudicar directament la redacció del projecte executiu de la
Museografia del Recinte de la Central Hidroelèctrica de Capdella, a l empresa
Gili i Serch GOARQUITECTES, per import de 18.000,00 segons pressupost
presentat.
Segon.- Notificar aquesta adjudicació als interessats.
Tercer.- Nomenar com a tècnic director de la redacció del projecte al tècnic
municipal, el Sr. Marc Sentenach Oña.

Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a
terme aquest acord
- APROFITAMENT DE L ÀREA LOCAL DE CAÇA. ADJUDICACIÓ
Atès que aquesta Corporació per acord del 29 de juny de 2009, va resoldre
contractar l aprofitament cinegètic de l àrea local de caça LL-20.016, d aquest
municipi de la Torre de Capdella, per les anualitats 2009-2010/2014-2015,
aprovant el plec de clàusules que l han de regir.
Aprovats els plecs de clàusules, van exposar-se al públic sense que es
presentessin reclamacions; alhora s anuncià la subhasta a través d un edicte
publicat al tauler d anuncis de l Ajuntament i al BOP núm. 123 de l 1 de
setembre de 2009.
Atès que durant el termini establert no es va presentar cap proposició per a
participar en la licitació i, en conseqüència, queda deserta per manca de
licitadors, es pot procedir a la contractació per procediment negociat de
l esmentat aprofitament.
Atès allò que preveuen les clàusules 6.1, 6.2 i 6.3 del plec de condicions
economicoadministratives i tècniques, i allò que preveu el Reglament de
Patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d octubre, pel
que fa a l aprofitament de béns patrimonials i l aprofitament de béns comunals.
Quedant acreditat l interès social i el benefici de caràcter local als efectes de la
possible contractació per procediment negociat de l aprofitament de l àrea local
de caça LL-20.016 amb la Societat local de Caça i Pesca El Flamicell .
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents sis dels set membres que
composen la Corporació, ACORDA:
PRIMER.- Adjudicar l aprofitament de la caça de l àrea local L-20.016 de la
Torre de Capdella, amb una superfície de l àrea de 6.081 ha. i una superfície
de la forest d U.P. núm. 192 de 1.095 ha.; el tipus d aprofitament cinegètic:
caça menor i major (porc senglar); el període d aprofitament de 6 anualitats
(temporades 2009/2010 a 2014/2015) a la Societat local de Caça i Pesca El
Flamicell , domiciliada a Molinos, pel tipus de licitació, és a dir, 5.409,12 i
amb el compliment exacte del plec de condicions tècniques aportades pel
Departament
de
Medi
Ambient,
del
plec
de
condicions
economicoadministratives i tècniques i de l expedient aprovats.
SEGON.- Requerir l adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils
després de la notificació del present acord acrediti que s ha constituït la
garantia definitiva, xifrada en 270, 45 .
TERCER.- Citar l adjudicatari perquè el dia i hora que oportunament se li
indicaran concorri a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
QUART.- La societat adjudicatària haurà de fer efectiva la quantitat de 5.409,12
en sis anualitats de 901,52 cadascuna, la primera anualitat es farà efectiva
abans del 31.12.2009 i les cinc restants durant el primer semestre de cada any.
CINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a
terme aquest acord.

-

ADHESIÓ AL SERVEI D ASSESSORAMENT TÈCNIC I INFORMACIÓ
(SATI) DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES

Atès que el Servei d assessorament Tècnic i informació SATI de la Federació
Espanyola de Municipios y Provincias (FEMP), ofereix la Guia de Serveis del
SATI, que tracta del servei d assessorament sanitari, tècnic, jurídic i
d estratègia i comunicació sobre les infraestructures de radiocomunicació de
telefonia mòbil i el model d adhesió al codi de bones Pràctiques per la
instal·lació d infraestructures de telefonia mòbil.
Atès que la FEMP té subscrit un Acord amb el Sector de les Telecomunicacions
el 14 de juny, sota el patrocini de la Secretaria d Estat de Telecomunicacions i
Societat de la informació per afavorir el desenvolupament harmònic de les
infraestructures de xarxa de radiocomunicació en general i l ús de la telefonia
mòbil.
Atès que l Ajuntament creu que és necessària l adhesió al SATI de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies.
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents sis dels set membres que
composen la Corporació, ACORDA:
Primer.- Aprovar l adhesió de l Ajuntament de la Torre de Capdella a l acord de
col·laboració entre la FEMP i el Sector de Telecomunicacions per al
desplegament de les infraestructures de xarxes de comunicació segons el Codi
de Bones Pràctiques per a la instal·lació d infraestructures de Telefonia Mòbil,
aprovat per la Comisión Ejecutiva de la FEMP el 13 de desembre de 2005 i
ratificat per les empreses operadores del sector de les Telecomunicacions, així
com el nostre compromís de compliment.
Segon.- Notificar aquest acord a la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Tercer.- Facultar l Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a
terme aquest acord.
- RETORN DE FIANCES I AVALS
A) Vist l expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es
descriu:
Contractista: XXXXXXXXXXXXXX
Objecte: Construcció d una nau per a granja a la Finca Sopenes del
nucli d Espui. Exp. 024/08/E
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents sis 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: MIQUEL RIUS, S.A.
Objecte: Millora de les cunetes de la carretera d accés a Paüls
Import fiança: 1.040,20 (mitjançant aval bancari)
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents sis 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:MIQUEL RIUS, S.A.
Objecte: Millora de les cunetes de la Carretera d accés a Beranui
Import fiança: 1.029,430 (mitjançant aval bancari)
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents sis dels set membres que
composen la Corporació, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l aprofitament
descrit.
SEGON.- Facultar l Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a
terme aquest acord.
D) Vist l expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es
descriu:
Contractista: MIQUEL RIUS, S.A.
Objecte: Millora de les cunetes de la Carretera d accés a Mont-rós i
Pobellà
Import fiança: 1.080,00 (mitjançant aval bancari)
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents sis 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 OBRES.
A) Vista i revisada la certificació 1ª de l obra "CONSOLIDACIÓ I ESCULLERA
SUPERIOR FASE II AL NUCLI D ESPUI (BARRANC DELS VERDINS) , amb

un import de 116.516,17 , signada pel tècnic director de l obra Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, amb data 6 d octubre de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació aprova la certificació i realitzar la justificació als efectes del
cobrament de l ajut del PUOSC.
B) Vista i revisada la certificació 1ª de l obra "REHABILITACIÓ DE LES
COBERTES DE L ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE CAPDELLA (FASE III) ,
amb un import de 11.296,86 , signada pel tècnic director de l obra Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, amb data 27 d octubre de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació aprova la certificació i realitzar la justificació als efectes del
cobrament de l ajut del Departament de Medi Ambient, Parcs Nacionals.
C) Vista i revisada la certificació 1ª de l obra "MIRADOR I ESPAI PÚBLIC AL
NUCLI DE CAPDELLA , amb un import de 8.762,23 , signada pel tècnic
director de l obra Sr. XXXXXXXXXXXXXX, amb data 21 de setembre de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació aprova la certificació i realitzar la justificació als efectes del
cobrament de l ajut del Departament d Arquitectura i Paisatge de la Generalitat
de Catalunya.
D) Vista i revisada la certificació 2ª de l obra "MIRADOR I ESPAI PÚBLIC AL
NUCLI DE CAPDELLA , amb un import de 37.958,78 , signada pel tècnic
director de l obra Sr. XXXXXXXXXXXXXX, amb data 27 d octubre de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació aprova la certificació i realitzar la justificació als efectes del
cobrament de l ajut del Departament d Arquitectura i Paisatge de la Generalitat
de Catalunya.
E) Vista i revisada la certificació 1ª de l obra "URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL
CARRER DE BAIX DE CAPDELLA , amb un import de 74.068,35 , signada
pel tècnic director de l obra Sr. XXXXXXXXXXXXXX, amb data 22 de setembre
de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació aprova la certificació.
F) Vista i revisada la certificació 1ª de l obra "ABASTAMENT D AIGUA AL
NUCLI D ENVALL , amb un import de 106.917,50 , signada pel tècnic director
de l obra Sr. XXXXXXXXXXXXXX, amb data 27 d octubre de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació aprova la certificació i realitzar la seva justificació als efectes del
cobrament de l ajut del PUOSC.

- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.
- SOL·LICITUDS
A) IGLESIA EVANGELICA MISIONES REPUBLICA DOMINICANA. Vista la
sol·licitud presentada per la Iglesia Evangélica Misiones República Dominicana,
alcalde, en escrit de 20 d octubre de 2009, en la que es demana l ajut de
250,00
com a donatiu per a poder donar aliment a diversos infants.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic com a donatiu per a poder donar aliment
a diversos infants, per import de 250,00 , la Iglesia Evangélica Misiones
República Dominicana.
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) XXXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada per la Sra.
XXXXXXXXXXXXXX, amb NIF XXXXXXXXXXXXXX, en escrit de 14 de juliol
de 2009, amb R/entrada núm. 776 de data 14.07.09, en la que es demana l ajut
corresponent per la festa major de Aguiró per l any 2009, del 8 d agost de 2009,
amb el justificant de Agustí i els seus teclats .
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic, per les festa major del nucli de Aguiró,
que es va celebrar el mes d agost (dia 08.08.2009) per import de 300,00 a la
Sra. XXXXXXXXXXXXXX.
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.
C) XXXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, amb DNI XXXXXXXXXXXXXX, alcalde pedani del nucli
de Capdella, en escrit de 24 de setembre de 2009, amb R/entrada núm. 1121
de data 24.09.09 en la qual 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 8 d agost al nucli de
Capdella.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que
es va celebrar el 8 d agost per import de 150,00 al nucli de Capdella, al Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, 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.

D) XXXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, com a veí de Beranui, en escrit de 17 de setembre de
2009, amb R/entrada núm. 1074 de 17.09.2009 en la que es demana un ajut
econòmic per la celebració de la Festa Major del nucli de Beranui dels dies 9 a
12 d octubre, segons factura núm. 4 de XXXXXXXXXXXXXX (NIF
XXXXXXXXXXXXXX), per import de 327,00 . L'Ajuntament en Ple, per
unanimitat dels assistents, sis dels set que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 327,00 per fer front a les
despeses del la Festa Major del nucli de Beranui, dels dies 9 a 12 d octubre,
per fer front a la factura núm. 4 de XXXXXXXXXXXXXX (NIF
XXXXXXXXXXXXXX), al Sr. XXXXXXXXXXXXXX.
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.
E) XXXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, amb DNI XXXXXXXXXXXXXX, de casa Bernat d Aguiró,
de data 14 d octubre de 2009, amb R/entrada núm. 1249 de 14.10.2009 en que
sol·licita se li atorgui el canvi de nom dels nínxols núm. 4 i 5 de la Fila 2a del
cementiri municipal de Aguiró.
Els esmentats nínxols eren propietat del seva tieta, la Sra.
XXXXXXXXXXXXXX, que morí el dia 10 de febrer de 2008, i actualment són
propietat del Sr. XXXXXXXXXXXXXX.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir el canvi de nom dels nínxols del cementiri municipal de
Aguiró segons el següent detall:
Nínxol núm. 4. Fila 2a:
Propietari: XXXXXXXXXXXXXX. DNI: XXXXXXXXXXXXXX
Domiciliada a Casa Bernat d Aguiró
Nínxol núm. 5. Fila 2a:
Propietari: XXXXXXXXXXXXXX. DNI: XXXXXXXXXXXXXX
Domiciliada a Casa Bernat d Aguiró
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui
necessària per a dur a terme aquest acord.
- LLICÈNCIES
A) XXXXXXXXXXXXXX. Atès l expedient tramitat a sol·licitud del Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, en què demana llicència municipal d obres excepcional
per al canvi de material de la coberta a Casa Menó de Pobellà, segons
sol·licitud de data 25.09.2009, R/entrada núm.- 1123 del dia 25.09.2009., i
projecte de Reforma de coberta d habitatge unifamiliar , redactat per
l arquitecte XXXXXXXXXXXXXX, visat pel Col·legi d Arquitectes de Catalunya,
amb núm. 2009501810 de data 27.10.09. Expedient núm.- 78/09/PO.

Atès que es tracta d una llicència excepcional li és d aplicació els criteris i
condicions a aplicar en les llicències d obres que afectin les circumstàncies
excepcionals de les inclemències meteorològiques succeïdes el dia
01.09.2009 , aprovat pel Ple de 24 de setembre de 2009, queda exempt del la
liquidació de l Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 28.10.09 informen
favorablement la concessió de llicència.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set 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 l aplicació els criteris i condicions a aplicar en les llicències
d obres que afectin les circumstàncies excepcionals de les inclemències
meteorològiques succeïdes el dia 01.09.2009 amb caràcter d exempt.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui
necessària per a dur a terme aquest acord.
B) XXXXXXXXXXXXXX. Atès l expedient tramitat a sol·licitud de la Sra.
XXXXXXXXXXXXXX, amb document d identitat núm. XXXXXXXXXXXXXX, en
què demana llicència municipal d obres excepcional per la reforma parcial
d habitatge unifamiliar Casa Nati de Mont-rós, segons sol·licitud de data
13.10.2009, R/entrada núm.- 1243 del dia 13.10.2009, i projecte de Reforma
de
coberta
d habitatge
unifamiliar ,
redactat
per
l arquitecte
XXXXXXXXXXXXXX, visat pel Col·legi d Arquitectes de Catalunya, amb núm.
2009501770 de data 27.10.09. Expedient núm.- 138/09/MT.
Atès que es tracta d una llicència excepcional li són d aplicació els criteris i
condicions a aplicar en les llicències d obres que afectin les circumstàncies
excepcionals de les inclemències meteorològiques succeïdes el dia
01.09.2009 , aprovat pel Ple de 24 de setembre de 2009, queda exempt del la
liquidació de l Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 19.10.09 informen
favorablement la concessió de llicència.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set 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 l aplicació els criteris i condicions a aplicar en les llicències
d obres que afectin les circumstàncies excepcionals de les inclemències
meteorològiques succeïdes el dia 01.09.2009 amb caràcter d exempt.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui
necessària per a dur a terme aquest acord.
C) XXXXXXXXXXXXXX. Atès l expedient tramitat a sol·licitud del Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, amb document d identitat núm. XXXXXXXXXXXXXX, en
què demana llicència municipal d obres excepcional per la rehabilitació de la
coberta de Casa Toni de Pobellà, amb referència cadastral núm.
4661103CG3946S0001ZK, segons sol·licitud de data 28.09.2009, R/entrada
núm.- 1142 del dia 28.09.2009, i projecte de Rehabilitació de coberta en edifici
unifamiliar entre mitgeres , redactat per l arquitecte tècnic la Sra.
XXXXXXXXXXXXXX, visat pel Col·legi d Aparelladors i d Arquitectes Tècnics
de Catalunya, amb núm. 200902056 de data 14.10.09. Expedient núm.090/09/PO.
Atès que es tracta d una llicència excepcional li són d aplicació els criteris i
condicions a aplicar en les llicències d obres que afectin les circumstàncies
excepcionals de les inclemències meteorològiques succeïdes el dia
01.09.2009 , aprovat pel Ple de 24 de setembre de 2009, queda exempt del la
liquidació de l Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.10.09 informen
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció:
Observacions a la documentació aportada :
- Que abans d executar els vols de coberta o obrir o modificar obertures sobre
les finques privades veïnes s haurà d obtenir sempre l autorització corresponent
dels veïns afectats.
Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicència:
Plànol acotat de l ocupació de via publica per acopi de materials.
(definint amples de vial en una zona de 50 metres al costat de l obra i la zona
acotada per la tanca).
Document de l empresa constructora de no accedir a la zona d obra amb
camions de més de 20t i de reposar els desperfectes en paviments i
infraestructures abans de 15 dies des del seu deteriorament o trencament,
accepten la paralització de les obres en cas de no complir el termini.
Aval generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de
12 de juny, modificació del decret 201/94. 12 /m3 en runes i 6 /m3 en terres.
Projecte de legalització de la grua, si és necessari.
Fer un refós final en cas de modificació de plànols.
CONCLUSIÓ:

El present expedient s informa favorablement als efectes de la concessió de
llicència urbanística d obres per canvi de coberta sense augment de volum.
P.E.M :

6.935,06

AVAL DE RUNES : 120,20
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set 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 l aplicació els criteris i condicions a aplicar en les llicències
d obres que afectin les circumstàncies excepcionals de les inclemències
meteorològiques succeïdes el dia 01.09.2009 amb caràcter d exempt.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui
necessària per a dur a terme aquest acord.
D) XXXXXXXXXXXXXX. Atès l expedient tramitat a sol·licitud del Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, amb document d identitat núm. XXXXXXXXXXXXXX, en
què demana llicència municipal d obres menors per reparar la paret de la porta
d entrada i reparar goteres de la teulada de l era al Carrer Major, s/n de la
Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data 07.09.2009, R/entrada núm.- 1018
del dia 09.09.2009. Expedient núm.- 060/09/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 26.10.09 informen
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció:
Que l obra es considera menor per no tenir moviment estructural.
Cal justificar el compliment del decret 161/01 de runes i portal aval per garantir
el compliment (mínim 120,20 )
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set 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) XXXXXXXXXXXXXX. Atès l expedient tramitat a sol·licitud del Sr.
XXXXXXXXXXXXXX, amb document d identitat núm. XXXXXXXXXXXXXX, en
què demana llicència municipal d obres menors per posar una bastida per
canviar una canalera a Casa Escribà d Espui, segons sol·licitud de data
07.09.2009, R/entrada núm.- 1010 del dia 07.09.2009. Expedient núm.059/09/E.
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 26.10.09 informen
favorablement la concessió de llicència.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set 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) XXXXXXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra.
XXXXXXXXXXXXXX, en què demana llicència municipal d obres per la
remodelació de la vivendea a Casa Jaumarró de la Plana de Mont-rós, segons
sol·licitud de data 02.10.2009, R/entrada núm.- 1172 del dia 02.10.2009.
Expedient núm.- 110/09/LPL.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26 d octubre de 2009
informen favorablement la concessió de llicència, amb les següents
prescripcions.
Caldrà portar l aval de runes D 161/01 que ascendeix a 120,20
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obres 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 266,00 .
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. 6/2009 que comprèn
del núm. 230 al 229, ambdós inclosos, amb un import total de 81.412,61 .
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) El Sr. Alcalde dóna compte que l entitat MicroFons de Catalunya, a la que
l Ajuntament li va fer ingrés de 100 per a les emergències de Gaza hospital
Shifa 09, ens agraeix la col·laboració.
El Consistori en queda assabentat.
B) El Sr. Alcalde dóna compte que l entitat Fundació Esclerosi Múltiple, i en el
seu nom la Sra. Rosa Maria Estrany com a presidenta, a la qual l Ajuntament li
va fer ingrés de 100 , ens agraeix la col·laboració.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s ha publicat el Real Decret referent al
nou Fons Estatal d Inversió Local per a l any 2010. L any passat s hi van adherir
el 99 % dels municipis espanyols. La distribució d aquest pla serà igual que el
de l any 2009.
Per al 2010 es donaran 108,34 per habitant, i en un principi es parla de ser un
pla de sostenibilitat local, però també s hi podran incloure carreteres, aigües...
S estan reclamant diners des dels ajuntaments perquè són les administracions
de proximitat, i no hi ha suficients fons per poder assumir totes les
competències.
El Consistori en queda assabentat.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat dia 6 d octubre es va fer una
reunió amb la Federació de Municipis amb Centrals Hidroelèctriques. Es va dir
que aquest any s ingressarà als ajuntaments en concepte de BICES, el doble
del que s ha ingressat l any anterior.

En aquesta reunió s ha aprovat pujar les quotes dels ajuntaments segons els
ingressos, i no una quota preestablerta com fins ara, així, es calcularà en base
al 0.09 % dels ingressos, representant per l Ajuntament de la Torre de
Capdella, una quantia aproximada de 8.366,00
El Consistori en queda assabentat.
E) El Sr. Alcalde dóna compte que com ja ha comentat altres vegades, les
línies elèctriques que passen per domini públic, han de pagar BICES. A partir
d ara també es podrà aplicar la taxa a les antenes i repetidors de telefonia.
Encara no s ha aconseguit que les empreses paguin aquest impost.
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna la paraula al Regidor d agricultura, el Sr. Bosch, que
comenta que s han comprat tres coms i passos de barilla. Qui els necessiti que
avisi a l Ajuntament i els demani.
El Consistori en queda assabentat.
G) El Sr. Alcalde dóna compte que al pressupost hi havia una partida de
130.000,00 per a la instal·lació de la banda ampla al municipi, però a dia
d avui, ja hi ha internet a tot el municipi pagat per la Generalitat.
L Ajuntament, amb aquest pressupost, donarà servei a les zones fosques, com
serien Molinos i la Torre de Capdella, i també es mirarà de donar servei a la
Plana de Mont-rós, a la part dels Habitatges de Protecció Oficial i de la nova
escola.
El Consistori en queda assabentat.
H) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat dilluns es va començar la
construcció de la nova escola a la Plana de Mont-rós, l ajuntament està mirant
de fer una escola bressol nova a prop de l escola.
El Consistori en queda assabentat.
I) El Sr. alcalde dóna compte que al Consell d alcaldes del Pallars Jussà, hi ha
hagut un consens polític perquè el president sigui un alcalde. A partir d ara ho
serà l alcalde d Isona, hi haurà un grup de quatre membres que decidirà quines
obres es faran per la comarca i quan es faran.
El Consistori en queda assabentat.
J) El Sr. alcalde dóna compte que s han contractat dos treballadors per a la
brigada de l Ajuntament pels plans d ocupació que s han donat a l Ajuntament,
aquests treballadors faran els camins a la Torre de Capdella i a Aguiró.
El Consistori en queda assabentat.

K) El Sr. alcalde dóna compte que el dia 4 de novembre començarà a treballar
una nova auxiliar administrativa a l Ajuntament que substituirà a l Alba Badia
durant la seva baixa per maternitat.
El Consistori en queda assabentat.
L) El Sr. Alcalde dóna la paraula la Sra. Juanmartí que explica que s han extret
fibrociment dels diferents pobles afectats per la pedregada, però que durant el
mes de novembre s haurà de parar ja que no hi ha material per coberterar un
cop s han retirat les plaques de fibrociment
El Consistori en queda assabentat.
- PRECS I PREGUNTES
- El Sr. Amorós pregunta en relació al punt del retorn d avals i runes, perquè se
li retorna un aval per una obra que no està ben acabada.
- El Sr. Dalmau comenta que se li retorna un aval de fa dos anys.
Es van deixar uns passos que ara s hauran de tornar a fer. Ja s ha parlat amb
el Rius perquè ho arregli.
L últim repàs del quitrà es pagarà mitjançant la Diputació.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vinti-una hores vint 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

