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E S B O R R A N Y DE L' A C T A
de la sessió ordinària de 1ª convocatòria, realitzada pel Ple de la Corporació el vint-i-set
d’octubre de 2016.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-set d’octubre de dos mil setze. Essent les
vint hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors
que tot seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i
Gil, als efectes de fer sessió pública ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar
reglamentàriament per l'Alcaldia.
ASSISTENTS:
- Alcalde:
JOSEP MARIA DALMAU i GIL
- Regidors:
LLUIS PEROY BENET
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA
JOAN BONETA CARRERA
MARC PERÓ AGULLANA
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS
RIEL AFONSO VIDAL

NO ASSISTEIXEN:

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL

ORDRE DEL DIA
-

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
DEROGACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE
PARELLA
CERTIFICACIONS D’OBRA
RETORN DE FIANCES I AVALS
SOL·LICITUDS
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.
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Atès que l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril del Text Refós de la llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, al tractar-se d’una sessió ordinària, pot ser
ampliat l’ordre del dia en cas d’urgència, si el Ple ho acorda per majoria absoluta a petició
del President.
Atès que aquesta sessió és ordinària i hi ha un punt considerat urgent, el President
pregunta si s’aprova el caràcter urgent el punt anomenat: Modificació per altes i baixes en
partides del pressupost 2/2016.
S’aprova per unanimitat dels membres, i s’adverteix que es tractarà en el punt de
certificacions d’obra, atès que no hi ha punt a tractar.
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el vint-i-nou
de setembre de 2016, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta
de vint-i-tres fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que
composen la Corporació.
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’alcaldia següents
- Núm. 45/2016 referent a sol·licitar una ajuda de 20.000 € per executar les obres de la
memòria “Millora de la xarxa d’aigua potable de Molinos”.
- Núm. 46/2016 referent a la sol·licitud al Consorci AOC l’alta al servei de les aplicacions
necessàries per a dur a terme la implantació del procediment administratiu electrònic.
- Núm. 47/2016 referent a l’advocació a l’alcalde per dictar llicència d’expedient
2016/056/MT
- Núm. 48/2016 referent a atorgar la llicència de l’expedient 2016/056/MT a Granja Grabat
SCP.
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.
- DEROGACIÓ DEL REGISTRE MUNICIPAL D’UNIONS ESTABLES DE PARELLA
Atès que el Ple del dia 6 de juliol de 2004 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de
l’ordenança del registre municipal d’unions estables de parella, el qual el dia 24.08.2004
va quedar aprovada definitivament l’ordenança el text del qual es va publicar al BOP
núm.- 114 del dia 11 de setembre de 2004.
Atès que l’ajuntament va crear aquesta ordenança i el corresponent registre administratiu
per a inscriure-hi les unions no matrimonials de convivència estable entre dues persones
regulades a la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella (LUPE) d’acord
amb les previsions de l’ordenança municipal aprovada.
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Atès que la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya,
relatiu a la persona i la família, en la seva disposició derogatòria, derogat la Llei 10/1998,
de 15 de juliol, d’unions estables de parella (LUPE), i no preveu la possibilitat que ni per
part de la Generalitat de Catalunya ni per part dels ajuntaments es pugui crear cap
registre administratiu en el què es puguin inscriure les parelles estables i ni tant sols
preveu que el legislador estatal en pugui regular en algun moment la seva inscripció al
Registre Civil.
Atès que d’aquesta situació actual se’n deriva una manca d’empara legal per a la creació
de registres municipals de parelles estables o per al seu manteniment, i la possibilitat
d’inscriure parelles estables amb la manca de compliment dels requisits previstos a la
normativa vigent, amb els perills que per a la seguretat jurídica això pot comportar. Més
encara quan hi ha una manca de coordinació entre aquests registres municipals.
Atès que correspon al Ple l’adopció dels acords en matèria d’aquesta ordenança i
registre, sense que sigui necessari cap quòrum específic i, previ l’informe de la Comissió
Informativa també en funcions de comissió d’estudi.
Vista l’atribució de competències establerta a l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i a l’article 52.2.d) del Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril. I vist el procediment establert en dels articles 49, 65 i 70 de la Llei 7/85 esmentada
i 58 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de normativa aplicable.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment la derogació de l’ordenança municipal reguladora del
Registre d’unions estables de parelles, publicada en el BOPL núm. 114 de 11/09/20004, i
la supressió del Registre municipal d’unions estables de parella.
SEGON: Suspendre la pràctica d’inscripcions de noves unions estables de parella en
aquest Registre municipal, com a mesura provisional per a assegurar l’eficàcia d’aquests
acords a l’empara del previst a l’article 72.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
TERCER: Atorgar tràmit d’audiència a les persones interessades que figuren inscrites en
el Registre municipal d’unions estables de parella, mitjançant la notificació individual a
cadascuna d’elles, per tal que en el termini de 30 dies hàbils a partir del següent a la
recepció de la notificació puguin al·legar i presentar les reclamacions i suggeriments que
estimin oportuns.
QUART: Sotmetre l’expedient a informació pública, durant el termini de 30 dies hàbils,
mitjançant publicació al BOPL, al DOGC, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en un diari
de comunicació escrita diària de difusió local, per a la formulació de reclamacions i
al·legacions, fent l’advertiment que si durant aquest termini d’informació pública i
d’audiència a les persones interessades no es presenta cap reclamació o al·legació
aquest acord esdevindrà definitiu sense cap més tràmit.
CINQUÈ: Facultar l’alcalde per realitzar els tràmits que calguin per al desplegament i
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execució d’aquest acord
- MODIFICACIÓ PER ALTES I BAIXES EN PARTIDES DEL PRESSUPOST 2/2016
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 2/2016, per baixes i altes en
partides; 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. 2 de Modificació de Crèdits al Pressupost de
la Corporació de 2016, segons que s'ha esmentat, fent aplicació d’un ajust en les
aplicacions pressupostàries, tal com consta a l'expedient i d'acord amb el següent detall:
Partida

Descripció

Pressup.

Consignació

Crèdits
TOTAL
extraordinaris

que tenien

o suplements
0,00

32022799

Treball altres empreses escola (càtering)

33.000,00

9.478,88

42.478,88

45021300

Reparacions maquinaria i estris
Adquisició de mobiliari urbà i equipaments

15.000,00

24.369,69

39.369,69

45462501

50.000,00

8.000,00

58.000,00

45061939

Reparacions puntuals a carreteres

48.000,00

1.290,22

49.290,22

92022799

Treballs altres serveis tècnics externs

120.000,00

12.000,00

132.000,00

TOTAL

266.000,00

55.138,79

321.138,79

INGRES/ BAIXES EN PARTIDES
Concepte
32648100
92950000
15361937
45460000

Descripció

consignació

Ajut menjador escolar
Fons de Contingències
Nova pavimentació als carrers d'Espui
Adquisició de terrenys per expropiació
TOTAL BAIXES

16.000,00
20.000,00
24.369,69
10.000,00

baixa/ingrés
-

9.478,88
12.000,00
24.369,69
9.290,22

-

55.138,79

total
6.521,12
8.000,00
709,78

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.

5

Quart.- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
en relació amb el present acord.
- CERTIFICACIONS D’OBRA
A) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "PAVIMENTACIÓ DE CARRERS A
POBELLÀ”, amb un import de 25.000,00 € (IVA inclòs), signada pel tècnic director de
l’obra, l’arquitecte XXXXXXX, amb data 26 d’octubre de 2016, a l‘empresa
CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, SL.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.
B) Vista i revisada la certificació 4ª de l’obra "ACCÉS RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ”
referent a l’adjudicació per l’anualitat 2016, amb un import de 44.844,57 € (IVA inclòs),
signada pel tècnic director de l’obra, l’enginyer de Ponts i camins, Sr. XXXXXXX, amb
data 26 d’octubre de 2016, a l‘empresa FCO VELA 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: CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA
Objecte: “Rehabilitació de Sala i pis municipal a Astell”
Import fiança: 11.500,00 € (mitjançant aval bancari)
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.
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA
Objecte: “Pavimentació de la plaça de l’església d’Astell”
Import fiança: 4.042,53 € (mitjançant aval bancari)
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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C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: CERVÓS SA
Objecte: “Pavimentació i serveis als carrers i la plaça d’Antist”
Import fiança: 10.554,76 €
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.
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: CERVÓS SA
Objecte: “Projecte de repassos dels camins d’accés de Mont-ros, Pobellà, Paüls,
Astell. Obeix, Aguiró, Castell i Antist.
Import fiança: 4.310,62 €
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.
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: AGRUPAMENT ESCOLTA GAIRÍ
Objecte: “Campaments d’estiu al nucli d’Espui”
Import fiança: 90,15 €
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) XXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXX, amb DNI: XXXXXXX, com
a alcalde pedani de la Pobleta de Bellveí, en escrit de 17 d’agost de 2016, amb R/entrada
núm. 728 de 17.08.2016, en la que es demana un ajut econòmic per la celebració del
sopar popular del nucli de la Pobleta de Bellveí celebrat el 18 d’agost de 2016.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
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Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les despeses
de celebració del dinar popular del nucli de la Pobleta de Bellveí celebrat el 18 d’agost de
2016, al Sr. XXXXXXX, com a alcalde pedani del nucli.
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) XXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXX, amb DNI XXXXXXX,
alcalde pedani del nucli de Capdella, en escrit de 17 d’octubre de 2016, amb R/entrada
núm. 849 de data 17.10.2016 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
dinar que es va realitzar el passat mes d’agost al nucli de Capdella.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar al mes d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Capdella, al Sr. XXXXXXX,
com alcalde pedani del nucli de Capdella.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord
C) XXXXXXX. Atès la sol·licitud efectuada pel Sr. XXXXXXX com alcalde pedani de
Beranui, amb NIF núm. XXXXXXX, en escrit de 19 de setembre de 2016, amb R/entrada
núm. 844 de 19.09.2016 en la que es demana un ajut econòmic per la celebració del
dinar de germanor realitzat durant la Festa Major del nucli de Beranui el 8 d’octubre de
2016.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les despeses
per la celebració del sopar de germanor realitzat durant la Festa Major del nucli de
Beranui el mes d’octubre de 2016, al Sr. Enric Llana Baró.
Segon.- Notificar aquest acord a les parts.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS
A) XXXXXXX – XXXXXXX – XXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de les Sres.
) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en què demanen llicència municipal per parcel·lar una
part de la finca urbana de Casa Farré d’Estavill, registral Tom 1042, llibre 31, foli 30, finca
núm. 420-N, inscripció 5a, i cadastral Casa 0318203CG3901N0001KQ i Paller i era
0318203CG3901N0001OQ, segons sol·licitud de data 08.06.2016, R/entrada núm.- 527

8

del dia 13.06.2016, i “Projecte de segregació de Casa Farré”, redactat per l’arquitecte,
XXXXXXX amb núm. de Col·legiat 19252-1. Expedient núm.- 2016/030/ET.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 25 d’octubre de 2016 informen
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció:
Que la llicència de parcel·lació està justificada.
Que la finca matriu consta d’aquestes inscripcions:
Casa paller i era del Farré d’Estavill, inscrites amb les següents dades:
Tomo 1042, Llibre 31, Foli 30, Finca 420N, Inscripció 5ª.
Que la finca matriu consta d’aquestes referències cadastrals:
Casa: 0318203CG3901N0001KQ
Paller i era: 0318203CG3901N0001OQ
Que la superfície real del conjunt correspon a la superfície cadastral i no registral.
Conclusió:
Que s’informa favorablement la sol·licitud de segregació de la finca, en les entitats
següents:
 FINCA 1: Vivenda, magatzem i era.
superfície construïda: 365,00 m²
superfície de sol: 251,00 m²
 FINCA 2: Paller i era:
superfície construïda 83,00 m².
superfície de sol: 236,00 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 per parcel·lar la finca
urbana de Casa Farré d’Estavill, registral Tom 1042, llibre 31, foli 30, finca núm. 420-N,
inscripció 5a, i cadastral Casa 0318203CG3901N0001KQ i Paller i era
0318203CG3901N0001OQ com una parcel·lació en dos entitats:
 FINCA 1: Vivenda, magatzem i era.
superfície construïda: 365,00 m²
superfície de sol: 251,00 m²
 FINCA 2: Paller i era:
superfície construïda 83,00 m².
superfície de sol: 236,00 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.
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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) ENDESA GENERACIÓN, SA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Luis León
Angós, amb DNI 16581349M, en nom i representació de l’empesa ENDESA
GENERACIÓN SA, en què demana llicència municipal d’obres per la millora de la
impermeabilització de la CHR de Sallente, al nucli de la Central de Capdella, segons
sol·licitud de data 25 d’octubre de 2016, R/entrada núm.- 878 del dia 25.10.2016, i
document “Projecte dels treballs de millora de la impermeabilització de la CHR Sallente”
redactat per l’enginyera de Camins, Canals i Ports Sra. XXXXXXX, i visat pel Col·legi
d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya amb núm. 36832 de 21.10.2016.
Expedient núm.- 2016/058/C.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26 d’octubre de 2016 informen
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Sòl No Urbanitzable d’especial protecció natural i paisatgística - Clau SP.
Sistema d’Equipament – Clau E.
CONCLUSIÓ:
S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència urbanística d’obres per “TREBALLS
DE MILLORA DE LA IMPERMEABILITZACIO DE LA CHR SALLENTE”, amb les següents
prescripcions:
Aportació de l’aval de gestió de residus establert en els Decrets 89/2010, de 29 de
Juny , i Decret 105/2008, d’un muntant de 567,60 €.
PEM: 242.189,08 €.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació que
consta a l'expedient.
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes
les que expedeix aquest Ajuntament.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 4.843,78 €.
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. 6/2016, segons relació que es
desprèn de la facturació electrònica, amb un import total de 80.505,16 €.
Vista i revisada la factura presentada per Innoviland Solucions, SL, en concepte de
cartografia inventari camins municipal, per un import de 1464,10 €; vista i revisada la
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factura presentada per Germans Fumas, SL, en concepte de gasoil, per un import de
2.006,16 €; vista i revisada la factura presentada per Marc Terricabras, en concepte
d’esquelles de la fira ramadera, per un import de 1.560,90 €; vista i revisada la factura
presentada per Lluís Peroy Benet, en concepte de desplaçaments a reunions, per un
import de 185.04 €; vista i revisada la factura presentada per Can Alfons, SL, en concepte
de materials de neteja, per un import de 143,75 €; vista i revisada la factura presentada
per Barcelona Mark Center, SL, en concepte de registre de la marca La Vall Fosca, per
un import de 1.101,10 €; vista i revisada la factura presentada per Barcelona Mark Center,
SL, en concepte de registre de la marca Vall Fosca, per un import de 1.101,10 €; vista i
revisada la factura presentada per la Vanguardia Ediciones, SLU, en concepte de
subscripció 2016, per un import de 449,00 €; vista i revisada la factura presentada per
Seguretat Arsol SL, en concepte de davantals per la Fira de la Pobleta, per un import de
105,29 €;
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 arrel del conveni que es va signar amb el Consell
Comarcal per la gestió del menjador escolar, el dia 10 hi va haver una revisió per part
dels tècnics del Consell Comarcal, amb el dinar inclòs.
Es va parlar que seria important que cada mes un pare anés a dinar a l’escola amb els
nens per veure com va.
El Consistori en queda assabentat.
B) El Sr. Alcalde dóna compte que com a membre de la Federación de Municipios con
Centrales Hidroelèctricas, de la part tributària va anar a Tomejón (Guadalajara), per
signar la incorporació de més municipis a la Federació. Això vol dir que pagaran la quota i
es podrà fer més coses.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha demanat un pressupost per arreglar l’escola de
Capdella i una ajuda de Diputació de Lleida (IEI) i ens l’han donat per al pressupost de
2017.
El Consistori en queda assabentat.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que la Generalitat ens ha ingressat en data 19 d’octubre,
una obra del 2012, però encara tenim subvencions pendents d’ingressar.
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El Consistori en queda assabentat.
E) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha signat un conveni amb el Departament
d’Ensenyament pel pla pilot del 1r cicle del Col·legi de la Plana de Mont-ros.
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna compte que la Diputació de Lleida ha aprovat la subvenció de les
escoles bressol públiques amb un import de 13.000 € per la de la Torre de Capdella.
El Consistori en queda assabentat.
G) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha augmentat un 15,97% la facturació del telefèric
respecte de 2015.
El Consistori en queda assabentat.
H) El Sr. Alcalde dóna compte que l’empresa Miquel Rius ha fet un repàs general de les
carreteres del municipi. Aquesta obra es trobava dins del pressupost del 2016.
El Consistori en queda assabentat.
I) El Sr. Alcalde dóna compte que es va fer una roda de premsa a TV3, que va sortir al
comarques, referent al tema de la llum.
El Consistori en queda assabentat.
J) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat dia 24 d’octubre es va celebrar el Consell
d’alcaldes on hi va assistir una delegada que els va parlar de les noves lleis de l’AP.
També es va parlar de l’inventari de camins del municipi, que ja s’ha acabat i s’exposarà
al públic perquè els veïns ho puguin veure
Pel que fa al tema del sanejament de la Generalitat de Catalunya, es diu que és
l’ajuntament el responsable de les depuradores, per això, volen fer un conveni per
gestionar-ho, però al consell d’alcaldes no es va decidir res.
El Consistori en queda assabentat.
K) El Sr. Alcalde dóna compte que el Consell Comarcal a nivell de comptes, es va passar
als ajuntaments la possibilitat de presentar projectes per demanar subvencions
INTERREG.
L’ajuntament va presentar el projecte per desenvolupar el carrilet, però no li han donat
cap diner, hi ha hagut una distribució poc homogènia entre els municipis.
El Consistori en queda assabentat.
- PRECS I PREGUNTES
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En aquest punt pren la paraula el Sr. Peró per aclarir el tema del Consell Comarcal, ja li
hagués agradat que els diners s’haguessin posat al carrilet però no pot ser. També pot
portar els números dels projectes, perquè aquí s’han barrejat dos tipus d’ajudes.
Pregunta a l’alcalde l’import del projecte del carrilet, i es contesta que dos milions d’euros.
El Sr. Peró diu que ni sumant totes les ajudes, donarien per tot el projecte del carrilet.
Quan s’és conseller s’ha de vetllar per tota la comarca.
Pel que fa a l’INTERREG, quan ja es tenien distribuïts els diners, hi va haver una
retallada i es van haver de reajustar. A ell li dol que la Torre no hagi rebut res, vistos els
altres projectes i que municipis han rebut dos ajudes.
Serà necessari fer un històric
- El Sr. Dalmau contesta que ell no diu que no estigui d’acord, sinó que no està d’acord
amb el repartiment
- el Sr. Peroy li comenta que li va saber greu quan va saber que no tenien res. El que li
dol és que cap a la Torre de Capella no arriba res. Però ell és conseller i va votar a tot
que sí, tot i que també entén que hagi de treballar per la comarca.
Hauria d’apretar més al seu grup perquè és regidor de la Torre i procurar que alguna
ajuda arribi aquí. Potser abans de fer una obra s’hauria de mirar si les carreteres estan bé
o no, perquè de 1.580.000 € no n’ha pujat cap al municipi.
- El Sr. Dalmau diu que no vol entrar en matisos de política però s’ha d’interpretar.
- El Sr. Peró diu que li sap greu que li hagi molestat i com s’ho ha pres, però ell no sap
què s’han dit a les reunions, ja que és a les juntes de govern on es donen les
explicacions.
- El Sr. Peroy comenta que no es pot permetre les actuacions del Consell Comarcal amb
els municipis al nord del Pallars
- El Sr. Peró contesta que ell sap perfectament que ell és intentar les coses més d’un cop,
i no vol que li posi en dubte la seva labor al Consell Comarcal, ja que sols es veu el que hi
ha a les actes i no el que es parla. Ell no està a la Junta de Govern.
- El Sr. Afonso informa al Ple que s’ha inscrit a l’Assemblea d’electes de Catalunya que
ha creat l’AMI, potser serà un fet simbòlic però comenta que ell ja ho ha fet.

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

