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E S B O R R A N Y DE L' A C T A
de la sessió ordinària de 1ª convocatòria, realitzada pel Ple de la Corporació el trenta-u de
juliol de 2015.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia trenta-u de juliol de dos mil quinze. 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
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS
RIEL AFONSO VIDAL

NO ASSISTEIXEN:

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL

ORDRE DEL DIA
-

-

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
FIXACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016
RATIFICACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER PER L’ANUALITAT 2015
AJUST DEL PRESSUPOST PER BAIXES I ALTES EN PARTIDES
PRESSUPOSTÀRIES
RETORN DELS AVALS DIPOSITATS EN CONCEPTE DE LES
LIQUIDACIONS DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER LES
LÍNIES DE TRANSPORT
CANVI DE LA NOMENCLATURA DEL MUNICIPI DE “LA TORRE DE
CABDELLA” PER LA TORRE DE CAPDELLA
MOCIÓ I ADHESIÓ A L’INFORME DE LA PONÈNCIA DEL SENAT A FAVOR
DE LA “ASSOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA”
CERTIFICACIONS D’OBRA
RETORN DE FIANCES I AVALS
SOL·LICITUDS
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-

LLICÈNCIES i COMUNICACIONS
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

- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el nou de
juliol de 2015, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de
quinze fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que composen
la Corporació.
En aquest punt, el Sr. Afonso demana que, atès que va llegir un text que potser no es va
poder copsar en la seva totalitat, consti en acta el document que lliura a la Secretaria,
perquè s’hi pugui incloure. Aquest es transcriu literalment en aquest punt:
“Ple del cartipàs, a 9 de juliol de 2015, grup municipal CUP Vall Fosca.
Ja vàrem votar en contra en el ple de constitució perquè creiem en la renovació de les persones
en política, perquè heu guanyat per molt poc i la vall està polaritzada, perquè no hi ha projecte
global i perquè hem detectat mancances greus en la transparència.
Àrees de treball
Votem en contra perquè malgrat heu obtingut majoria absoluta, el sufragi va demostrar que el vot
està molt dividit a la vall i que hi ha moltes sensibilitats, gairebé la meitat dels vots volien un canvi
i no podeu fer ulls clucs a aquesta realitat i els canvis han de començar des del primer dia, amb
una nova manera de fer política, més transparent, més propera i més participativa i pensem que
caldria implicar la resta de forces polítiques en l’acció municipal perquè tots volem treballar pel
municipi.
El calendari
Pel que fa al calendari, creiem que s’hauria de fer un ple ordinari mensualment, i no els quatre
mínims que dicta la llei, primer, per no acumular temes i tenir un ritme de treball més constant i no
fer més extraordinaris que ordinaris i estar pendents de si es convoca un ple extraordinari o quan
a l’equip de govern li convé i com diem en la nostra proposta per afavorir l’assistència als
mateixos de persones del municipi que treballen o viuen fora, per això proposem els divendres per
als plens ordinaris però això el sentit negatiu del nostre vot, tot i que complirem el calendari que
s’aprovi avui.
Les retribucions
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Com a mesura de transparència no només cal publicar les retribucions en l’acta del ple del
cartipàs, sinó a la pàgina web i fer difusió al butlletí municipal. A més del sou base, posar-hi les
dietes i tot el que es percebi per comissions de treball i representació en els òrgans col·legiats i
reunions en els mateixos i cal informar-ne almenys anualment del total que percebi cada un, per la
seva tasca a l’ajuntament, entre sous, dietes, representacions i reunions en els plens de patronats
i comissions, no us ha de fer por explicar el que cobreu, si és per treballar per al municipi i que es
faci un resum del que s’hi tracta i es traslladi a la població (mesura de transparència).
Pel que fa als quilometres vull preguntar per què abans es pagaven a 0,28 euros, i ara proposeu a
0.48, no és molt? Crec recordar que a altres llocs de la generalitat es paga a 31 cèntims (sense
més...) el preu del taxi no varia molt.
I em xoca molt aquest augment ja que després, els treballadors de la brigada que estan de
guàrdia i han de fer una sortida, han d’agafar el seu cotxe i no se’ls paguen els quilòmetres, i
tampoc se’ls paga un plus per nocturnitat o per treballar diumenge.
També vull preguntar quant va costar el dinar posterior al ple de constitució (al que no vam anar
per coherència, per evitar despeses innecessàries i que creiem que com a mínim fomenta el
classisme i la parròquia) ens agradaria saber a qui es va convidar i per què (per transparència).
I ja per concloure la meva intervenció, vull preguntar si aquest ple i amb càrrec als pressupostos
anuals, té assignat alguna dotació econòmica als grups municipals i variable en funció del nombre
de regidors”

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia núm. 28/2015, 29/2015,
30/2015, 31/2015, 32/2015, 33/2015, 34/2015, 35/2015, 36/2015, 37/2015, 38/2015,
39/2015, 40/2015, 41/2015 i 42/2015 de l’any 2015, que consten en el llibre de
resolucions de l’Alcaldia d’aquesta entitat.
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Riel Afonso pregunta si la resolució referent a la llicència del manteniment de
Cubieso, la taxa de la llicència quina és.
- El Sr. Peroy comenta que és del 2%, i es tracta del manteniment. Justament d’aquesta
obra han demanat poder iniciar les obres l’any 2016 enlloc d’aquest estiu.
- El Sr. Dalmau explica que totes les llicències que es fan a la zona dels llacs, han de tenir
autorització del Parc Nacional.
- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER L’EXERCICI 2016
Atès l'escrit del Departament de Treball, Serveis Territorials de Lleida de data 15 de juny
de 2015, R/entrada núm.- 595 de 15.06.2015, en què es requereix al Ple de l'Ajuntament,
tal com estableix l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, que proposi al Conseller de
Treball les dues festes locals que li correspon fixar i que no poden escaure ni en
diumenge ni en les festes oficials que determina l'ordre EMO/168/2015 de 25 de maig de
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2015, del Departament d’Empresa i Ocupació per la qual s'estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l'any 2016.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, els set membres que composen la
corporació, acorda fixar i proposar com a festes locals del municipi per a l'any 2016 els
següents dies:
* El primer dilluns després del 1r diumenge del mes d'agost: el dia 8 d’agost de 2016.
* El primer dilluns després del 4t diumenge del mes d'agost: dia 29 d'agost de 2016.
- RATIFICACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER PER L’ANUALITAT 2015
L’art 11.1 de la Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera estableix
que l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a
les despeses i ingressos de les administracions públiques part del sector públic se
sotmetran al principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D’altra banda, l’article 21 de la mateixa Llei ens determina que les Entitats Locals que no
hagin complert l’objectiu d’estabilitat pressupostària, deute públic o regla de la despesa
formularan un pla econòmic financer que permeti en un any el compliment dels objectius.
Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la Corporació.
Per acord plenari de data 28 d’abril de 2014 es va aprovar un pla econòmic i financer a 3
anys ja que la liquidació de l’exercici 2013 no complia la condició d’estabilitat i, resultava
una necessitat de finançament. Els escenaris pressupostaris determinen les previsions
d’execució dels pressupostos en l’horitzó temporal de 3 anys i que va fins a l’exercici
2015.
Atès que el Pressupost General de l’exercici 2014 no s’ajusta al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària. Tot i que compleix amb el consignat en el PEF ja que segons
els càlculs detallats es determina una necessitat de finançament en termes consolidats
per import de –152.060 € i s’ajusta al que s’havia previst en el marc del pla vigent, el qual
donava una necessitat de finançament de –409.348 €.
Atès que s’acompleix amb la regla de la despesa respecte al límit marcat en la liquidació
de l’exercici 2013, amb un marge de compliment de 171.973,56 € i que l’Ajuntament no té
concertades operacions d’endeutament a llarg termini.
L'Ajuntament en Ple, per majoria de sis dels set membres assistents i l’abstenció del Sr.
Afonso, dels set membres que composen la Corporació, acorda:
PRIMER.- Ratificar el Pla econòmic financer aprovat en data 28 d’abril de 2014, en les
condicions que en aquest pla s’estableixen per al 2015.
SEGON.- Trametre el Pla econòmic financer al Departament de Governació mitjançant la
plataforma EACAT.
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TERCER.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.

- AJUST DEL PRESSUPOST
PRESSUPOSTÀRIES

PER

BAIXES

I

ALTES

EN

PARTIDES

Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 1/2015, per baixes en el
fons de contingències que afecta al Pressupost de la Corporació de 2015, 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, per set membres presents, dels set que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar el present expedient núm. 1 de Modificació de Crèdits al Pressupost de
la Corporació de 2015, segons com s'ha esmentat, fent aplicació d’un ajust en les
aplicacions pressupostàries del fons de contingències, tal com consta a l'expedient i
d'acord amb el següent detall:
Partida

Descripció

Pressup.
15022799
16962501
33321500
33362506
92062600
92022501

Consignació Crèdits
TOTAL
extraordinaris
que tenien

reparació infraestructures i bens naturals
adquisició de mobiliari urbà
Rep. i conservació de mobiliari (cultura)
adquisició de la carpa 20%
Renovació equip informàtic
tributs i cànons
TOTAL

o suplements

90.000,00
25.000,00
50.619,07
23.124,00
4.000,00
1.500,00

20.000,00
10.000,00
50.000,00
4.856,04
20.000,00
5.143,96

194.243,07

110.000,00

0,00
110.000,00
35.000,00
100.619,07
27.980,04
24.000,00
6.643,96
304.243,07

INGRÉS/ BAIXES EN PARTIDES
Concepte

Descripció

15361937 Nova pavimentació i carrers Espui

consignació baixa/ingrés
165.095,05

-

100.000,00

total
65.095,05

100.000,00

Segon.- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i
presentació de reclamacions pels interessats.
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Tercer.- Així mateix, i als efectes que estableix 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.
En aquest punt intervé el Sr. Dalmau per dir els diners que hi ha a la tresoreria de
l’ajuntament en data 31/07/2015
- RETORN DELS AVALS DIPOSITATS EN CONCEPTE DE LES LIQUIDACIONS
DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER LES LÍNIES DE
TRANSPORT
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella s’ha aplanat als procediments judicials del
Contenciós Administratiu per la liquidació de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del sòl, subsòl i vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores
del sector elèctric, telecomunicacions i hidrocarburs.
Atès que es van liquidar les taxes corresponents als anys 2009 a 2013 a la empresa
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SLU i es van presentar els avals bancaris
corresponents a la liquidació de la taxa segons el desglossament:
- 2009: 958.177.48 € núm. aval:1500/955.897 del Banco Santander SA
- 2010: 958.177,48 € núm. aval:1500/955.897 del Banco Santander SA
- 2011: 958.177,48 € núm. aval:1500/955.897 del Banco Santander SA
- 2012: 709.037,98 € núm. aval:10000920176 del Banco Sabadell SA
- 2013: 709.037,98 € núm. aval:10000920173 del Banco Sabadell SA
Atès que es van liquidar les taxes corresponents als anys 2008 a 2013 a la empresa RED
ELÈCTRICA DE ESPAÑA, SA i es van presentar els avals bancaris corresponents a la
liquidació de la taxa segons el desglossament:
- 2008: 689.257,44 € núm. aval: 0030-1518-06-0148405-211 del Banco Español de
Crédito, SA (Banesto)
- 2009: 689.257,44 € núm. aval: 9340.03.1248085-11 de CaixaBank SA
- 2010: 689.257,44 € núm. aval: 9340.03.1248084-98 de CaixaBank SA
- 2011: 689.257,44 € núm. aval: 9340.03.1248083-85 de CaixaBank SA
- 2012: 353.167,68 € núm. aval: 0030-1518-03-154176-211 del Banco Español de
Crédito, SA (Banesto)
- 2013: 353.167,68 € núm. aval: 0030-1518-05-154177-211 del Banco Español de
Crédito, SA (Banesto)
Atès que ja ha recaigut la resolució judicial de l’aplanament dels procediments: 547/2012,
548/2012, 549/2012, 11/2014 referents a la empresa RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA SA,
i els procediments 633/2012, 23/2014, 24/2014 de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÈCTRICA, SLU, i per tant es poden retornar els avals bancaris dipositats.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que
composen la Corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar mitjançant aquest acord sense deixar efecte als avals bancaris
esmentats i fer el retorn dels mateixos a les empreses:
RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA SA:
- 2008: 689.257,44 € núm. aval: 0030-1518-06-0148405-211 del Banco Español de
Crédito, SA (Banesto)
- 2009: 689.257,44 € núm. aval: 9340.03.1248085-11 de CaixaBank SA
- 2010: 689.257,44 € núm. aval: 9340.03.1248084-98 de CaixaBank SA
- 2011: 689.257,44 € núm. aval: 9340.03.1248083-85 de CaixaBank SA
- 2012: 353.167,68 € núm. aval: 0030-1518-03-154176-211 del Banco Español de
Crédito, SA (Banesto)
- 2013: 353.167,68 € núm. aval: 0030-1518-05-154177-211 del Banco Español de
Crédito, SA (Banesto)
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA.
- 2009: 958.177.48 € núm. aval:1500/955.897 del Banco Santander SA
- 2010: 958.177,48 € núm. aval:1500/955.897 del Banco Santander SA
- 2011: 958.177,48 € núm. aval:1500/955.897 del Banco Santander SA
- 2012: 709.037,98 € núm. aval:10000920176 del Banco Sabadell SA
- 2013: 709.037,98 € núm. aval:10000920173 del Banco Sabadell SA
SEGON.- Diligenciar els avals i fer-ne la tramesa a cada un dels interessats.
TERCER.- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui
necessari en relació amb el present acord.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Dalmau explica que tots els ajuntaments tenen una ordenança tipus.
- El Sr. Afonso pregunta si ara paguen alguna cosa.
- El Sr. Peroy contesta que ara no perquè encara hi havia judici.
- La Secretària comenta que ara s’haurien de tornar a liquidar les taxes.
- El Sr. Afonso planteja dir que si no paguen no hi tindran el dret.
- El Sr. Dalmau contesta explicant que costarà molt que paguin, ja que aniran recorrent tot
el que els liquidem.
- El Sr. Peroy explica que l’ajuntament liquidarà els impostos segons l’ordenança i el jutge
haurà de decidir el què.
- CANVI DE LA NOMENCLATURA DEL MUNICIPI DE LA TORRE DE CABDELLA
PER LA TORRE DE CAPDELLA
Atès que el municipi de la Torre de Capdella va iniciar el 18 d’abril de 2013 el tràmit del
canvi de denominació dels nuclis de la Torre de Cabdella, Cabdella, la Central de
Cabdella i Oveix per Torre de Capdella, Capdella, Central de Capdella i Obeix.
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Atès que en data 8 de juny de 2015 es va acceptar el canvi de la nomenclatura dels nuclis
esmentats, i que per tal de fer el canvi de nomenclatura del municipi de: la Torre de
Cabdella al de Torre de Capdella s’ha d’iniciar una nova tramitació de l’expedient.
Atès l’article 9.8 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei 1/1998 de 7 de gener de
política lingüística i l’article 31 del text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Iniciar el tràmit del canvi de nomenclatura del municipi de la Torre de Cabdella
per la Torre de Capdella.
Segon.- Publicar l’anunci d’inici de l’expedient al BOP de Lleida, transcorregut el termini
d'informació pública d’un mes sense que s'hagin presentat reclamacions i/o al·legacions,
aquesta aprovació esdevindrà definitiva.
Tercer.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
- MOCIÓ I ADHESIÓ A L’INFORME DE LA PONÈNCIA DEL SENAT A FAVOR DE
LA “ASSOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA”
Atès que Sr. Alcalde President presenta al Ple la informació rebuda per part de la
“ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA” a través del President, el Senador D.
FRANCISCO BOYA ALÓS, sobre la greu problemàtica que rodeja els nostres municipis,
la seva progressiva desertització, la falta de recursos i mitjans que permetin el
desenvolupament de les comunitats que habiten aquestes zones, el deteriorament de la
protecció i conservació dels seus valors patrimonials, tradicionals i històrics i la falta de
recursos econòmics par al desenvolupament sostenible de las zones.
Vista la documentació rebuda, fonamentalment a las conclusions de la Comissió Especial
de l’estudi sobre las mesures per evitar la despoblació de las zones de muntanya,
aprovades per unanimitat de tots els grups polítics el passat 9 de juliol de 2015, així com
de la necessitat de mantenir una Associació forta i plural que representi, com ho ve fent, a
pesar de la seva curta existència des de 2013, a tots els municipis afectats, amb
independència del color polític de las Corporacions i DEFENSAR EL PRINCIPI
d’autonomia i SOSTENIBILITAT constitucional municipal de l’article 140.
Vistos els estatuts de l’associació i la problemàtica general en què aquest, com la resta
de los municipis es troben, el ple municipal amb sis vots a favor i un vot en contra del Sr.
Riel Afonso, dels set que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar la present MOCIÓ i la seva adhesió a l’INFORME DE LA PONÈNCIA
DEL SENAT a favor dels municipis de Muntanya.
Segon.- Instar al Govern, a fi que dugui a terme el compliment de l’informe de la
ponència, sense dilació, vist el deteriorament en les condiciones econòmiques, culturals i
de desenvolupament local dels nostres municipis.
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Tercer.- Donar suport a la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNCIPIOS DE MONTAÑA
perquè continuï duent a terme tot tipus d’accions en defensa dels nostres municipis i
singularment insti aquelles mesures que suposin evitar la despoblació, millorar la gestió
dels recursos naturals, s’afavoreixi el règim fiscal de la població resident i s’arbitrin les
normes jurídiques que siguin precises pel millor desenvolupament en les condicions dels
nostres residents, incentivant de forma racional i sostenible tots els seus recursos per
evitar una situació de despoblació i desafavoriment d’aquestes zones.
Quart.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Afonso pregunta si l’”Associación Española de Municipios de Montaña” és
espanyola o catalana
- El Sr. Dalmau contesta explicant que és espanyola i que hi ha ajuntaments de totes les
províncies ja siguin catalanes com no.
- El Sr. Afonso comenta que vota en contra ja que la CUP creu que en aquest moment
històric en què s’està, troben fora de lloc adherir-se a qualsevol proposta del Senat.
Creuen que és una institució que no representa els interessos de la població, que seria
necessari fer actuacions per la gent i aprofita per dir que es proposi per un ple el que van
signar els caps de llista amb la ANC.
- El Sr. Dalmau diu que si es pot demanar ajudes a Europa que repercuteixin als
municipis sempre és bo.
- CERTIFICACIONS D’OBRA
A) Vista i revisada la certificació 2a de l’obra "REFORMA INTERIOR DEL TEATRET DE
L’ESCOLA DE MONT-ROS”, amb un import de 27.361,21 €, signada pel tècnic director
de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 27 de juliol de 2015, a l‘empresa
CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS SL.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.
- RETORN DE FIANCES I AVALS
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXX
Objecte: “Canvi de finestres i obertura d’una porta nova a Casa Pau de la Pobleta
de Bellveí” Expedient 2014/039/LP
Import fiança: 150,00 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set 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.
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B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXX
Objecte: “Reforma i ampliació d’habitatge al carrer Únic núm. 3 del nucli d’Astell”.
Exp. 090/07/AS
Import fiança: 4.733,96 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.

- SOL·LICITUDS
A) XXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXX, en escrit de
13 de juliol de 2015, amb R/ entrada núm. 693 del 15.07.2015, en el qual se sol·licita la
devolució de l’IVTM de l’exercici 2015, del vehicle marca CITROEN AX-14 TRD amb
matrícula L 3400 W, amb un import de 8,52 €, perquè es va donar de baixa el dia 9 de
juliol de 2015.
Vist l’informe de la Jefatura de Tráfico de Lleida, que confirma aquestes dades.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar la devolució de 8,52 € del rebut de l’IVTM de l’exercici 2015, vehicle
marca CITROEN AX-14 TRD amb matrícula L 3400 W, amb un import de 34,08 €, a la
Sra. XXXXXXXXXX.
Segon.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
B) ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE LARINGECTOMITZATS I MUTILATS DE LA VEU.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXX, com a president de l’Associació
Provincial de Laringectomitzats i Mutilats de la veu, amb NIF núm. G25039660, de data
13 de maig de 2015, amb R/entrada núm. 744 de 24.07.2015, en la qual es demana que
es faci una aportació econòmica per tal de poder assumir les despeses de l’associació.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set regidors que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiva l’aportació de 100 € l’Associació Provincial de Laringectomitzats i
Mutilats de la veu.
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.
C) BOMBERS VOLUNTARIS DE LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada
pel Sr. XXXXXXXXXX, cap del cos dels Bombers Voluntaris de la Pobla de Segur i
Comarca, en escrit d’1 de maig de 2015, amb R/entrada núm. 519 de data 21.05.2015, en
el qual se sol·licita un ajut de 150 € per l’edició de calendaris de l’any 2015.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 150 € al Sr. XXXXXXXXXX, cap del cos
de Bombers Voluntaris de la Pobla de Segur i Comarca, per l’edició de calendaris de l’any
2015.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
D) XXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXX, amb DNI
XXXXXXXXXX, alcaldessa pedània del nucli de Paüls de Flamisell, en què sol·licita una
ajuda segons instància de data 17 de juliol de 2015, amb R/entrada núm. 712 de data
17.07.2015 on es demana l’ajut de 150,00 € corresponent a les festes populars dels
pobles per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel dinar del de l’any 2014
al nucli de Paüls de Flamisell.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar l’agost de 2014 per import de 150,00 € al nucli de Paüls de Flamisell, a la Sra.
XXXXXXXXXX, com alcaldessa pedania del nucli de Paüls de Flamisell.
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
E) SOCIETAT DE CAÇA I PESCA “EL FLAMISELL”. Vista la sol·licitud presentada pel
Sr. XXXXXXXXXX, president de la Societat de Caça i Pesca “El Flamisell”, en escrit de 13
de juliol de 2015, amb R/entrada núm. 687 de data 14.07.2015 en què es demana un ajut
de 2.712,61 €, import corresponent al pagament que anualment es realitza a l’Ajuntament
de la Torre de Capdella per l’aprofitament cinegètic de l’àrea Local de Caça 20.016
d’acord a la clàusula quarta del contracte signat en data 01.06.2015 de 1040,25 €
(anualitat 2014-15), i per la muntanya d’Aguiró per import de 156,04 € (4t any de 6), la
taxa d’expedició de llicències per import de 1.516,32 €, atès que cedeixen el local dels
caçadors per realitzar actes socials, a més de fer la neteja de diversos camins ubicats
dintre del municipi de la Torre de Capdella.
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut per fer front al pagament anual corresponent a l’any 2014/15
de l’aprofitament cinegètic de l’Àrea Local de Caça 20.016, l’aprofitament de la Muntanya
d’Aguiró, i la taxa d’expedició de llicències per un import total de 2.712,61 € al Sr.
XXXXXXXXXX com a president de la societat de Caça i Pesca “El Flamisell”.
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 i COMUNICACIONS
A) XXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXXXXXX, amb NIF
núm. XXXXXXXXXX, en què demana llicència municipal per parcel·lar la finca cadastral
urbana 2543901CG3924S0001EX, Casa Gallart del nucli de la Plana de Mont-ros, com
una divisió horitzontal en tres entitats, segons sol·licitud de data 12.05.2015, R/entrada
núm.- 486 del dia 12.05.2015, i projecte d’aixecament gràfic d’edifici entre mitgeres per a
divisió horitzontal, redactat per l’arquitecte tècnic XXXXXXXXXX. Expedient núm.2015/020/LPL.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26.05.2015 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Que s’informa favorablement la divisió horitzontal per la creació d’aquestes entitats:
•

ENTITAT Nº1:
Local en planta baixa.
Superfície construïda: 56.69 m²
Superfície útil:
47.33 m²

•

ENTITAT Nº2:
Habitatge a la planta primera
Superfície construïda : 70.74 m²
Superfície útil:
53.78 m²

•

ENTITAT Nº3:
Habitatge a la planta segona
Superfície construïda : 70.74 m²
Superfície útil:
53.78 m²”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir la llicència municipal per parcel·lar la finca cadastral urbana
2543901CG3924S0001EX, del nucli de la Plana de Mont-ros, coneguda com a Casa
Gallart com una divisió horitzontal, en tres entitats:
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ENTITAT Nº1:
Local en planta baixa.
Superfície construïda: 56.69 m²
Superfície útil:
47.33 m²
ENTITAT Nº2:
Habitatge a la planta primera
Superfície construïda: 70.74 m²
Superfície útil:
53.78 m²
ENTITAT Nº3:
Habitatge a la planta segona
Superfície construïda: 70.74 m²
Superfície útil:
53.78 m²”

Segon.- Aquesta aprovació s'entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers
i no podrà ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què
hagués incorregut el beneficiari en l'exercici dels seus drets o la seva activitat.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord
B) XXXXXXXXXX – L’ERA DEL MARXANT. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr.
XXXXXXXXXX amb NIF núm. XXXXXXXXXX, en representació de l’Era del Marxant amb
NIF B25365412, en què demana llicència municipal de primera ocupació de l’habitatge al
carrer de darrera de l’Església 18 (actualment Carrer Santa Magdalena núm. 7),
coneguda com casa Masipó a la Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral núm.
2002612CG3920S0001RM, segons sol·licitud de 09.07.2015 amb R/entrada núm.- 671
del dia 09.07.2015 a l’Ajuntament de la Torre de Capdella. Expedient núm. 2006/023/LP.
Atès que en sessió plenària del dia 10 d’agost de 1999, es va concedir llicència municipal
d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer de darrera de
l’Església a nom de XXXXXXXXXX i que en sessió plenària del 12 de juny de 2006 es va
donar llicència per acabar les obres pendents de rehabilitació de Casa Masipó amb
número d’expedient: 023/2006/LP.
Atès que per resolució d’alcaldia 37/2014 de 10 de juliol de 2014 es va aprovar el canvi de
nom de la llicència municipal per acabar les obres de rehabilitació de Casa Masipó,
(actualment Carrer Santa Magdalena núm. 7) passant del Sr. XXXXXXXXXX al Sr. Josep
XXXXXXXXXX.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27 de juliol de 2015, havent realitzat la
visita “in situ” als habitatges de la present, informen favorablement la llicència, amb les
següents prescripcions:
“Que s’informa favorablement la sol·licitud de llicència urbanística de primera ocupació de
l’edifici, de 3 habitatges i magatzem.
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Numeració immoble:
Projecte

Numeració

Habitatge 1, planta baixa
Habitatge 2, planta primera
Habitatge 3, planta segona

Carrer Santa Magdalena nº 7, 1º
Carrer Santa Magdalena nº 7, 2º
Carrer Santa Magdalena nº 7, 3º.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir la llicència municipal sol·licitada per la primera ocupació de l’habitatge
al carrer de darrera de l’Església 18 (actualment Carrer Santa Magdalena núm. 7),
coneguda com casa Masipó a la Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral núm.
2002612CG3920S0001RM, atès que ha estat executada de conformitat amb les
determinacions de la llicència d'obres concedida en sessió plenària de 10.08.1999,
12.06.2006 i resolució 37/2014 de 10.07.2014.
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes
les que expedeix aquest Ajuntament.
Tercer.- La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat civil
o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.
Quart.- L'edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula
d'habitabilitat corresponent.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de la Taxa de per l’Expedició de Documents Administratius
que suposa una quantitat de 12,50 € (el 0,10 % del Pressupost d’execució material
segons la llicència).
Sisè.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a dur
a terme aquest acord.
C) ENDESA GENERACIÓN, SA. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr.
XXXXXXXXXX, amb Document d’identitat núm. XXXXXXXXXX, en nom de l’empresa
ENDESA GENERACIÓN SA, amb CIF A82434697, en què demana la llicència municipal
d’obres menors per realitzar treballs de millora de les tomes dels barrancs i accessos al
Canal de Capdella, dins el terme municipal de la Torre de Capdella, segons sol·licitud de
data 02.06.2015, R/entrada núm.- 581 del dia 08.06.2015. Expedient núm.- 2015/022/LT.
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 14 de juliol de 2015 informen
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Sòl No Urbanitzable d’especial protecció natural i paisatgística.
CONCLUSIÓ:
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S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència urbanística d’obres per la millora de les
captacions i accessos al canal de Capdella, amb les següents prescripcions:
- Aportació de l’aval de runes, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de Juny , i
Decret 105/2008 per un import de 150,00 €.
- PEM: 7.240,70 €”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, 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.
D) XXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXXXXXX, amb
Document d’identitat núm. XXXXXXXXXX, en què demana la llicència municipal d’obres
menors per la reforma interior del pis de l’edifici de les Mines, al nucli de la Torre de
Capdella, amb referència cadastral 4185301CG3948N0001EZ, segons sol·licitud de data
12.05.2015, R/entrada núm.- 485 del dia 12.05.2015. Expedient núm.- 2015/019/LT.
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 del la liquidació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27 de juliol de 2015 informen
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Es tracta de reformar interiorment un habitatge existent, sense moviment estructural.
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries.
Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics.
PEM :
AVAL DE RUNES:

5.000,00 €
150,00 €

Conclusió:
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la reforma interior d’habitatge en
edifici existent.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la
Corporació, acorda:
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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) XXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXXXXXX, amb DNI
núm. 78062698P, en què demana de la llicència municipal d’obres menors pel repàs de la
teulada
de
Casa
Murrié
d’Oveix,
amb
referència
cadastral
núm.
135730CG3915N0001XR, segons sol·licitud de data 18.05.2015, R/entrada núm.- 497 del
dia 18.05.2015. Expedient núm.- 2015/021/O.
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 del la liquidació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27 de juliol de 2015 informen
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Es tracta de fer un repàs de teulada, sense moviment estructural.
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries.
Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics.
PEM :
AVAL DE RUNES:

1.000,00 €
150,00 €

Conclusió:
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per el repàs de la teulada de Casa
Murrié, sense moviment estructural..”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, 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.
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- FACTURES I PAGAMENTS.
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 4/2015, segons relació que es
desprèn de la facturació electrònica, amb un import total de 75.573,00 .
Vista i revisada la factura presentada per Acustielec, SL, del 24.07.2015, en concepte de
projector Casio Museu, per un import de 2.083,62 €; Vista i revisada la factura presentada
per Pep Canal Construccions, del 23.07.2015, en concepte de reparació clavegueram
carrer baix de la Pobleta, per un import de 13.966,30 €; Vista i revisada la factura
presentada per Construccions Llimiñana SLU, del 27.07.2015, en concepte de restauració
de l’església d’Espui, per un import de 29.524,00
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentats i/o
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures i
pagaments pel Ple fins aquesta data.
L'Ajuntament en Ple, per set vots a favor dels set assistents que composen la Corporació,
acorda aprovar-los a tots els efectes.
- INFORMES
A) El Sr. Alcalde dóna compte que el Fons de Cooperació al Desenvolupament ha enviat
al justificació de l’ajuda que se’ls va donar per part d’aquest ajuntament i altres entitats
per als efectes del tifó Hayian al seu pas per Filipines
Com ja és habitual, es passa aquesta justificació al ple ja que és de les poques entitats
que envien la documentació del que han fet gràcies als diners aportats.
El Consistori en queda assabentat.
B) AMPA DE LA LLIP I DE L’ESCOLA LA VALL FOSCA. El Sr. Alcalde dóna compte
que l’AMPA de la LLIP i de l’ESCOLA LA VALL FOSCA sol·liciten que se subvencioni una
part del cost del menjador escolar als nens i nenes de l’escola bressol i de l’escola per al
curs 2015-2016.
En aquest punt el Sr. Dalmau explica que no està d’acord en la sol·licitud que han fet on
diu que és demana l’ajuda pel menjador escolar per tots els nens de l’escola.
La subvenció que es dóna per part de l’ajuntament és als nens empadronats al municipi,
als de fora no s’ha fet mai, i així es continuarà fent, i sempre i quan la Generalitat no
pagui la part que li pertoca.
- El Sr. Afonso pren la paraula per comentar que l’ajuntament subvenciona altres
persones que no són del municipi com per exemple el futbol o a l’Eugeni Roselló, i els
nens en un futur poder ser grans persones i per l’import que pot implicar no suposa cap
esforç.
- El Sr. Peroy comenta que ja es va aprovar així l’any passat. L’ajuntament té moltes
despeses amb l’escola, fer aules, pagar les monitores, i altres despeses. A més els nens
de fora del municipi ja se’ls paga tot per altres sistemes.
- El Sr. Afonso diu que els de fora tenen el dinar pagat però no el transport
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- La Sra. Jaunmartí explica que hi ha nens que no són del municipi i que sí que tenen
transport.
En conclusió, es donarà l’ajut al menjador escolar en les mateixes condicions que es va
aprovar per a l’any passat, sols als nens empadronats al municipi.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat dia 7 de juliol es va reunir amb el Sr. Rovira,
arquitecte del Departament d’Ensenyament, la reunió no va anar gaire bé perquè deia
que a l’escola de la Plana ja hi havia prou espai per tots els nens que hi haurà el curs
vinent, però ell considera que en fa falta.
El problema és que hi ha l’escola bressol en el mateix edifici, i per anar al bany han de
passar per l’escola, per solucionar-ho no s’hauria d’obrir una nova porta per accedir-hi.
El Sr. Afonso pregunta si la nova aula queda desestimada
El Sr. Dalmau contesta que no, que amb l’obertura de la porta, hi haurà més espai.
El Sr. Afonso considera perfecta la inversió al col·legi, però potser d’aquí a uns anys ja no
farà falta.
La Sra. Juanmartí comenta que això és així, però ara s’ha de fer aquesta inversió.
El Consistori en queda assabentat.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que com a tercera porta del Parc Nacional han demanat
permís per posar la senyalització al nucli de Capdella i a la Presa de Sallente. La L-503 al
ser nostra no hi haurà cap problema per donar l’autorització.
Calculen que al tercer trimestre ja es posaran les senyals.
El Consistori en queda assabentat.
E) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha resol les subvencions de l’IDAPA, i l’ajuntament
rebrà una ajuda de 2832 € pel catàleg de topònims. Hi havia 45.000 € per tots els
ajuntaments.
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 17 de juliol va assistir a una reunió de l’AMI
(Associació Municipis per la Independència) a la localitat de Valls, on es va aprova la
nova executiva. El nou president és l’alcalde de Girona.
El Consistori en queda assabentat.
G) El Sr. Alcalde dóna compte que a la carretera L-503 s’han fet obres aquests darrers
dies. El passat dia 25 de juny va tenir una reunió amb la Sra. XXXXXXXXXX del
Departament de urbanisme i li va entregar una carta on explicava tot el que estava
malament de la carretera, amb fotografies.
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També li va ensenyar fotografies de la Pobleta, però de moment no es farà tot i que ja
està redactat el projecte per arreglar-ho.
El Consistori en queda assabentat.
H) El Sr. Alcalde dóna compte que el 21 de juliol es va constituir el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, i es va aprovar el Cartipàs. Hi ha 5 membres de PSC, 9 de CIU i 5 d’ERC.
El president és l’alcalde d’Isona.
El Consistori en queda assabentat.
I) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 16 de juny es va reunir la Permanent del Parc
Nacional i es va passar l’informe del recreixement de la presa d’Estany Gento. Tots van
votar favorablement, sols els representants de la PANA s’hi van oposar per escrit.
- Referent a Espot i Boí els pàrquings es pagaran a partir d’ara, 5 € i 3€ pels que portin
tiquets d’hotel.
-l’any vinent s’estudiarà el bus Pobla de Segur – Sallente perquè la Generalitat no ha
tingut temps d’informar-ho.
El Consistori en queda assabentat.
J) El Sr. Alcalde dóna compte que es farà un concert del FEMAP a Estany Gento, és molt
interessant perquè es tracta de cultura.
El Consistori en queda assabentat

- PRECS I PREGUNTES
En aquest punt es tracta la instància presentada pel Sr. Afonso, membre de la CUP, on
planteja uns punts per tractar la transparència de l’ajuntament davant del ciutadà.
- En aquest punt el Sr. Peroy pren la paraula, demana a la secretaria que llegeixi cada un
dels punts per tal de donar una contesta:
1. “Publicar i difondre l’import individual total anual dels càrrecs electes de les seves
retribucions, sou base, compensacions, per presència en comissions, òrgans de
representació de l’Ajuntament, assistència a reunions, dietes, indemnitzacions i
quilometratge anual.”
- El Sr. Peroy comenta que els sous són per assistència, les dietes són iguals que els
treballadors de l’ajuntament, amb la diferència que es pot anar amb la factura.
Els quilòmetres ja estan aprovats i a les llistes dels plens ja es pot veure.
- El Sr. Afonso contesta que ell sols pretén que sigui un acte per publicar i que ho sàpiga
la gent amb caràcter anual.
2. “Publicar i difondre dades de l’Entitat Municipal Descentralitzada (pressupostos,
retribucions, dietes, despeses i indemnitzacions, contractacions) en el seu lloc web”
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- El Sr. Peroy contesta que això és una falta de coneixement de l’ajuntament, ja que
l’EMD Espui és un ens diferent de l’ajuntament, i autònom, per poder fer el que es
demana s’ha de demanar directament a l’EMD.
- El Sr. Afonso comenta que és nou i que amb aquesta explicació ja ho dóna com entès.
Ell sols ho deia per les relacions de l’Ajuntament amb l’EMD, creu que no és una falta de
respecte, sols desconeixement.
3. “Publicar la relació de reunions en representació de l’ajuntament de cada càrrec
electe.”
- El Sr. Peroy explica que el Sr. Dalmau ha informat de totes les reunions a les que ha
anat. Altres reunions no s’expliquen perquè en algunes ocasions es tracten temes que
s’han d’anar madurant i fins al final no es pot donar informació. No es publicaran les
reunions, sols s’informaran als plens.
- El Sr. Afonso pregunta si les reunions amb temes tancats es poden donar a conèixer.
- El Sr. Peroy diu que sí, que de fet a tots els plens es fan informes i surten en l’acta.
4. “Publicar la relació d’immobles propis, arrendats, adscrits de l’ajuntament i la seva
valoració, així com el nombre de vehicles de l’ajuntament i la seva valoració, així com el
nombre de vehicles de l’ajuntament i les despeses generades.”
- El Sr. Peroy comenta que s’està fent l’inventari i s’ha d’acabar. Tots els vehicles estan
identificats amb el logo i es poden veure pel municipi.
Pel que fa al gasoil s’ha de signar un albarà cada cop que es posa gasolina.
- El Sr. Afonso pregunta com està l’inventari.
- El Sr. Peroy explica que s’ha deixat una mica parat aquests darrers mesos, i ara s’hi han
de posar.
5. “Publicar la llista i la quantia de les operacions amb proveïdors més importants de
l’ajuntament.”
- El Sr. Peroy es remet a les factures que s’han llegit al ple i que es passen per ple o per
resolució, normalment es demanen pressupostos a diferents empreses.
6. “Publicar i mantenir publicats els indicadors econòmics més importants, superàvit o
dèficit per habitant, ingressos fiscals i despeses per habitant i nucli de població, inversió
per habitant i per nucli de població.”
- el Sr. Peroy comenta que es posen les dades de l’ajuntament a la revista i a diferents
llocs, no es pot dir que l’ajuntament té molts diners, perquè llavors no ens donen les
subvencions.
Si es calculessin les inversions per habitant resultaria que hi haurien nuclis amb pocs
habitants on no hi hauria inversió si es fes segons la població.
El Sr. Afonso diu que no s’ha interpretat bé la pregunta
- El Sr. Dalmau contesta que no es pot fer aquest càlcul perquè llavors es fan diferències
entre nuclis perquè si es fa segons els ingressos, el 90 % de les obres es farien en 4
pobles. Les màximes inversions del municipi són per aigua, clavegueres....
- La Sra. Juanmartí comenta que aquests càlculs són per aficionats a les estadístiques, i
ho poden consultar ells mateixos i fer-ho, però l’ajuntament no ho farà perquè creu que es
pot generar un conflicte.
- El Sr. Afonso diu que amb aquesta informació també es pot generar transparència.
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7. ”Publicar i mantenir publicats els comptes anuals, balanç general, compte de resultats,
memòria i liquidació del pressupost, amb un nivell de detall com a mínim de subcapítols
suficient per a la seva comprensió.”
- El Sr. Peroy explica que totes les dades s’envien al Tribunal de Cuentas, a Sindicatura,
estan al Municat... es pot consultar en tot moment i a més a més també surt al butlletí.
Es donen més dades que a altres ajuntaments, pensa que estan ben informats i es mirarà
de millorar si és que no està bé.
- El Sr. Dalmau diu que es fa un pressupost i que s’ha de repassar.
- El Sr. Afonso considera que ja hi ha propostes que ja es fan a l’ajuntament.
8. “Publicar i mantenir publicats els informes d’auditoria de comptes i fiscalització per part
dels òrgans de control extern, de l’ajuntament i de les entitats de l’ajuntament.”
- El Sr. Peroy comenta que de moment no hi ha hagut cap auditoria externa, el que sí que
hi ha uns assessors per temes de la comptabilitat.
9. “Mantenir publicades les actes dels plens municipals i els acords dels plens municipals
i acords de juntes de govern.”
- El Sr. Peroy diu que no hi ha juntes de govern a l’ajuntament i que les actes són a la
pàgina web.
- El Sr. Dalmau explica que les juntes de govern són per municipis de més de 5000
habitants, però sempre hi ha la possibilitat de fer reunions informatives.
- La Sra. Juanmartí comenta que amb el nou butlletí s’ha fet un resum de les actes amb
els punts més importants.
10. Publicar les actes de contractació (de totes les obres de l’Ajuntament i l’EMD), els
projectes, plecs i criteris de licitació, i el llistat de les empreses que han concorregut a les
obres públiques més importants.”
- El Sr. Peroy torna a comentar que les obres de l’EMD Espui s’hauran de demanar a
l’EMD. Pel que fa a les contractacions de l‘ajuntament es fan en mesa de contractació on
hi són tots els grups.
Es podrien penjar a la web les actes, però no sabria dir si les empreses ho voldrien.
Pel que fa a un llistat d’empreses, s’hauria d’anar obra per obra, i quin criteri és el més
important, si és per volum o és per import o per volum.
- La Sra. Juanmartí diu que al full de licitació hi surten les empreses.
- El Sr. Dalmau comenta que les meses de contractació són públiques i pot venir
l’empresa i també públic.
El Sr. Afonso explica que el que ha presentat són propostes, no posa en entredit el que
es fa a l’ajuntament fins ara, sols fer de tot una cosa més transparent.
La Sra. Juanmartí diu que fer una petició amb coses que ja es fan, sembla que no es
facin.
Pren la paraula el Sr. Peró per dir que li semblen bé els punts que s’han tocat de la
transparència.
Repassant les factures i desplaçaments de l’alcalde entén que s’ha de compensar els
informes que es donen compte al ple amb les dietes i sembla que hi ha alguna reunió que
no se n’ha parlat, tot i que entén que hi ha reunions que no se’n parlin.
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- El Sr. Dalmau contesta que hi ha vegades que necessiten assistir a reunions tres i
quatre vegades per un sol tema.
- El Sr. Peró pregunta que hi ha moltes factures del Sr. Gonzalo (advocat) i pregunta si hi
ha alguna novetat per aquests advocats.
La secretària explica que són totes les factures de liquidació dels procediments judicials
dels aplanaments a les liquidacions de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del sòl, subsòl i vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores
del sector elèctric, telecomunicacions i hidrocarburs.
- El Sr. Peroy comenta que hi ha el tema de la morositat i s’han de pagar les factures dins
un termini de temps, per aquest motiu s’han d’aprovar les factures per resolució. Quan al
ple hi hagi factures poden preguntar a la secretària i a la comptabilitat i els hi ensenyaran.
La relació entre viatges, reunions i quilòmetres del Sr. Dalmau són perquè l’alcalde toca
totes les portes per aconseguir ajudes i totes les coses que hem tingut al municipi són
gràcies a ell, ja que és incansable a l’hora de moure’s pel municipi.
- El Sr. Peró explica que al Sr. Dalmau no li discutiria mai totes les coses que fa pel
municipi, però hi ha reunions que no ha passat informe i creu que hi ha un decalatge del
que hi ha a la factura.
Demana més informació, no pas per controlar-lo, sinó per estar informats.
Comenta que ell es va brindar al Sr. Dalmau a anar junts en el que sigui necessari des de
l’oposició.
- El Sr. Llorente proposa que tots els documents i sol·licituds que entrin a l’ajuntament,
com per exemple el d’avui de l’AMPA, que passessin al ple posterior perquè no ho ha
pogut parlar amb el seu grup i saber de quins temes es tractaran.
- El Sr. Peroy contesta dient que hi ha punts que han d’anar més ràpids per tractar, i just
ara que serà l’agost l’ajuda que han demanat des de l’AMPA és pel setembre.
El Sr. Llorente creu que no s’han d’endarrerir els assumptes però s’hauria d’avisar una
mica abans.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-tres
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

