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E S B O R R A N Y DE L' A C T A
de la sessió extraordinària de 1ª convocatòria, realitzada pel Ple de la Corporació el nou
de desembre de 2016.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia nou de desembre 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 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
APROVACIÓ DEL LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANUALITAT 2017
APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL PER L’ANUALITAT 2017
AJUST DEL PRESSUPOST PER BAIXES I ALTES EN PARTIDES
PRESSUPOSTÀRIES 3/2016
APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE CAMINS DEL MUNICIPI DE LA TORRE
DE CAPDELLA
ACORD D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE
RESIDUS MUNICIPALS
SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PROGRAMA DESENVOLUPAMENT
RURAL DE CATALUNYA 2014-2020 (LEADER)
CERTIFICACIONS D’OBRA
SOL·LICITUDS
LLICÈNCIES i COMUNICACIONS
FACTURES I PAGAMENTS
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-

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 vint-i-set
d’octubre de 2016, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de
dotze 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. 49/2016 referent a donar d’alta al padró de residents del municipi.
- Núm. 50/2016 referent a l’aprovació i pagament d’una relació de factures.
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.
- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER AL PRESSUPOST
DE 2017
Atès que l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei Orgànica 2/2012 de 27
d’abril d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix prèviament a
l’aprovació del pressupost per al 2017, s’ha d’aprovar el límit de la despesa no financera.
L’òrgan competent per a l’aprovació és el Ple de l’Ajuntament.
Atès els càlculs realitzats en base al pressupost del 2017 i de les dades que sol·licita
l’Ordre esmentada, i segons el pressupost de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, el
sostre de despesa és de 2.620.392,46 €.

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6

Despesa no
financera
713.479,49
1.067.838,04
2.800,00
80.500,00
20.000,00
698.526,97
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Capítol 7
Despesa no financera

Regla despesa liquidació 2016
Regla despesa pressupost 2017
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

7.000,00
2.590.144,50

2.482.552,93
2.452.304,97
30.247,96
32.815,92

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi
finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

30.247,96
2.620.392,46

CONCLUSIÓ
El límit de despesa no financera per l’ajuntament de la Torre de Capdella per al
pressupost de 2016 es per import de 2.620.392,46 €.
En aquest punt intervenen els regidors per tal de fer una votació quedant amb la següent
posició: sis vots a favor i una abstenció del Sr. Afonso.
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A L’ANUALITAT 2017
Atès que l’alcalde de l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha format el pressupost per a
l’exercici 2017.
Vist que a l’expedient del pressupost hi figuren els informes preceptius següents:
- El relatiu a l’article 168.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, relatiu al procediment d’elaboració i
aprovació.
- L’informe que avalua el compliment de l’objectiu d’estabilitat que determina l’article 16.2
del Reglament de la LGEP.
- Informe que avalua el compliment de l’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSL), que
modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBSL), introdueix un nou
article 103.bis, sobre la massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del
sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general
en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, per al qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
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Fonaments de dret
1. Tràmits previs a l’aprovació inicial: Article 168.4 i 214 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals; article 18.4 del RD 500/90.
2. Contingut i aprovació: Art. 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals. Article 2 a 23 del RD 500/90.
3. Regla de la despesa, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera: Art.11 i ss.
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, el pressupost general s’haurà de confeccionar d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu del deute públic.
4. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSL), que modifica la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBSL), introdueix un nou article
103.bis, sobre la massa salarial del personals laboral del sector públic local, obliga
les Corporacions locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral
del sector públic local respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter
general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat
L’ajuntament en Ple, amb quatre vots a favors, dues abstencions del Sr. Peró i del Sr.
Llorente i un vot en contra del Sr. Afonso, dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2017 de l’Ajuntament
de la Torre de Capdella, que resumit per capítols d’ingressos i despeses és el següent:
PRESSUPOST 2017
Ingressos:
Capítols

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Denominació
A) OPERACIONS CORRENTS
Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
C)OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Pressupost
de l’ajuntament
2.496.800,00
1.805.500,00
20.500,00
292.900,00
347.100,00
30.800,00
93.344,50
93.344,50
2.590.144,50
2.590.144,50

Despeses:
Capítols

I
II
III

Denominació
A) OPERACIONS CORRENTS
Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres

Pressupost
de l’ajuntament
1.884.617,53
713.479,49
1.067.838,04
2.800,00
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IV
V
VI
VII
VIII
IX

Transferències corrents
Fons de Contingències
B) OPERACIONS DE CAPITAL
Inversions reals
Transferències de capital
C) OPERACIONS NO FINANCERES
Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

80.500,00
20.000,00
698.526,97
705.526,97
7.000,00
2.590.144,50
2.590.144,50

Segon.- Aprovar les plantilles de personal i la relació de llocs de treball que es detallen al
pressupost. Aquestes es mantenen, en termes d’homogeneïtat quant a nombre de llocs
de treball, invariablement respecte les actuals.
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general i la documentació annexa
al pressupost.
Quart.- Exposar-ho al públic durant el termini de quinze dies hàbils, abans d’inserir
l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per
poder-hi fer reclamacions.
Cinquè.- L’aprovació inicial del pressupost general de 2017 es considerarà definitiva si no
es produeixen reclamacions en contra d’aquest, durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen
l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Sisè.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Afonso: comenta que sí que se’l va convidar a fer una aportació al pressupost
però potser s’hagués dit que no, però no ho sabrà perquè no l’ha fet.
Considera que si el pressupost s’hagués sotmès a debat amb els veïns primer i després
amb els grups polítics, ho hagués trobat molt millor des del punt de vista de la
participació, inclús posar una partida del pressupost a decisió dels veïns. També li falta la
manca de justificació a l’hora de justificar els 25000 € en dietes, tot i que ja sap que es
van a moltes reunions i que potser són pocs diners, i no hi vol entrar a discutir, però li
agradaria veure aquestes despeses i quilòmetres. Li hagués agradat poder intervenir més
en l’elaboració, per aquest motiu votarà en contra.
- El Sr. Dalmau comenta que cada estiu fan reunions als pobles i apunten el que els hi
diuen els veïns que és més necessari, i ho han fet cada any. Respecte a les reunions i els
quilòmetres es passen a cada ple les factures d’on es va, i moltes vegades s’hi ha d’anar
més d’un cop per aconseguir una subvenció.
Els dinars es fan els necessaris per la gestió del municipi.
- El Sr. Peroy comenta que la transparència és clara, a tots els plens hi ha la relació de
les factures amb els quilòmetres, no sols de l’equip d govern, sinó també d’altres regidors.
El seu partit sap que és molt participatiu però li pregunta qui guanyaria les eleccions? Hi
ha pobles que hi ha poca gent i poder les obres no es votarien i sols en tindrien els grans
nuclis de població, per nombre de gent.
Se’ls va passar un mail per presentar propostes i mai no han tingut ni demanat una reunió
per parlar del tema del pressupost.
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- El Sr. Afonso contesta que s’ho apunta per l’any que ve, però creu que ho haurien
d’obrir als altres grups. Pel que fa a les reunions dels pobles ell sempre ha dit que als
membres de l’oposició no se’ls ha dit mai d’anar a les reunions, els veïns també poden
tenir idees de cap a on encarar el municipi i es podria posar en comú.
- El Sr. Peró diu que el pressupost costa poc de quadrar, ell s’abstindrà per no votar en
contra. Si s’agafa el de l’any passat i el d’aquest any són les mateixes dades tret
d’algunes partides afegides.
Ell va donar una dada en un ple pel que fa al turisme i l’ocupació turística al mes de
d’agost dient que havia estat del 48%. Van estar al PN i van explicar un pressupost sense
números, sinó d’intencions. No hi veu cap canvi en aquest pressupost ni cap risc ni
innovació.
Sí que ho han comunicat que aportin dades però l’any passat ja es va abstenir perquè no
pot aportar res si no sap la línia de govern, una política a seguir, així sí que podria
aportar.
La partida de les ajudes als ramaders s’ha augmentat però potser 3000 no és suficient.
- El Sr. Dalmau diu que ell no ha aportat cap idea per fer un canvi ni per discutir
- El Sr. Peroy diu que el pressupost s’ha de quadrar per llei. El tema de l’ocupació al
Pallars Jussà el Consell Comarcal també hi tindria que dir alguna cosa, ja que el Consell
fa camins al cantó del llac i no hi passa ningú. S’ha de ser coherent, 18000€ pels
ramaders, s’han comprat moltes coses i se n’han de fer més.
Comenta que ell diu que sempre segueixen la mateixa línia, però s’han de fer unes
determinades obres i despeses i de vegades les coses canvien, i per exemple, s’ha de
pagar la llum, les despeses de l’escola... els pressupostos s’han de quadrar però costa
cada vegada més.
El Consell Comarcal ven Castells i no camins.
- El Sr. Peró li contesta dient que si tenia ganes de fer la intervenció que ja està bé, ell no
discuteix que sigui o no un problema de quadrar, simplement que és un pressupost
continuista. La lluita per la comarca ja es fa al Consell Comarcal.
- El Sr. Dalmau comenta que l’ajuda a la ramaderia no sols són estris, també hi ha camins
i això val molts diners.
- El Sr. Peró diu que ell no ho critica això.
- El Sr. Peroy comenta que l’emplaça a la comissió de la Fira de la Pobleta a fer arribar la
seva proposta.

- APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL PER L’ANUALITAT 2016
Atès que l’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013 de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la
massa salarial del personals laboral del sector públic local, obliga les Corporacions locals
a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la corresponent
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
Atès que l’article 19, apartat Dos, del Projecte de la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat pel 2016, conté com a novetat la possibilitat de fer un increment de les retribucions
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del personal del sector públic, però que aquest no podrà experimentar un increment
global superior a l’1% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016, en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, respecte a efectius i antiguitat,
excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema
de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per
trasllats, suspensions o acomiadament.
Vist que aquesta massa salarial no pot tenir increment pel 2017, en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat,
pel que fa al personal laboral, però s’hi afegeix a aquest còmput la base del personal
funcionari.
Atès que encara que no es digui expressament, aquesta aprovació s’ha de considerar de
competència del Ple atesa la seva directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de
personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest ens comarcal d’acord amb els
articles 22.2 e) LBRL, 52.2 f) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC), i 168.4 de la
Llei d’Hisendes Locals, Text refós aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març (TRLHL), llevat
l’excepció prevista a la disposició addicional 16a. LBRL, introduïda per l’esmentada
LRSAL.
Vist que la massa salarial aprovada haurà de ser objecte de publicitat a la seu electrònica
i al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest
article 103.bis LBRL.
L’Ajuntament en Ple, amb sis vots a favor i una abstenció del Sr. Afonso, dels set
membres que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Informar que la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament per a
l’exercici 2017 en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2016 per aquest personal,
tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la quantitat de 509.668,25 €
(438.068,25 €, pel que fa a la base del personal laboral i 71.600,00 €, pel que fa a la base
del personal funcionari).
Aquest import no s’ha incrementat respecte del meritat per aquest personal en l’exercici
2016, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació pel que fa a
la base del personal laboral.
Segon.- Exposar-ho al públic durant el termini de vint dies hàbils, abans d’inserir l’anunci
al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, per poder-hi fer
reclamacions.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord

- MODIFICACIÓ PER ALTES I BAIXES EN PARTIDES DEL PRESSUPOST 3/2016
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Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 3/2016, 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 sis vots a favor i una abstenció del Sr. Afonso, dels set que
composen la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el present expedient núm. 3 de Modificació de Crèdit 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

Consignació Crèdits
TOTAL
extraordinaris

Pressup.

que tenien

o suplements
0,00

92022400 assegurances ajuntament
45462501 adquisició de mobiliari urbà i equipaments

15.000,00

10.000,00

25.000,00

58.000,00

1.518,83

59.518,83

45922111 subministraments brigada

20.000,00

22.659,95

42.659,95

43222602 despeses diverses de turisme

30.000,00

11.000,00

41.000,00

92062600 renovació d'equips informàtics

15.000,00

5.921,75

20.921,75

TOTAL

138.000,00

51.100,53

189.100,53

INGRES/ BAIXES EN PARTIDES
Concepte
45061940
45061942
92950000
45461943
92062505
45460000
32648100
23148000
42546600

Descripció
reparacions en captacions d'aigua
urbanització d'entrada al carrer d'Espui
Fons de Contingències
vial forestal dels obacs d'Obeix
senyalització de nuclis i elements patrimonials
adquisició de terrenys per l'expropiació
ajut al menjador escolar
ajuts a institucions diverses
associació catalana de municipis

consignació
46.211,45
38.532,29
8.000,00
56.285,54
15.000,00
709,78
6.521,12
5.000,00
8.500,00

baixa/ingres
3.031,39
5.779,84
8.000,00
7.903,69
3.711,83
709,78
1.350,00
500,00
114,00
- 31.100,53

total
43.180,06
32.752,45
48.381,85
11.288,17
5.171,12
4.500,00
8.386,00

20.000,00

20.000,00

INGRÈS PER GENERACIÓ
76125 subv. Dir. Diputació de Lleida. Ampliació escola de la Plana
TOTAL BAIXES

20.000,00
-

51.100,53

Segon.- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i
presentació de reclamacions pels interessats.

9

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.
-APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE CAMINS DEL MUNICIPI DE LA TORRE DE
CAPDELLA
Atès que en data 9 de febrer de 2016 es va adjudicar mitjançant resolució d’alcaldia
5/2016 la redacció de l’inventari de camins del municipi de la Torre de Capdella al Dr.
XxxXXXXX, de l’empresa Perícia Caminera.
Atès que ja s’ha redactat l’inventari de camins municipals tal com preveu el Decret
336/1988 de 17 d’octubre del Reglament del Patrimoni dels ens locals i el Text refós de la
Llei municipal i de règim local, que s’ha d’incloure juntament amb l’inventari general del
Municipi
Atès que és competència dels municipis la gestió de les vies públiques i l’establiment de
polítiques de mobilitat segons la Llei de bases de règim local, i que per poder dur a terme
aquesta gestió és necessari conèixer les vies públiques municipals.
Atès que l’inventari inclou els vials públics en sòl no urbanitzable que s’han pogut
documentar i que no són carreteres segons les condicions del Decret Legislatiu 2/2009 de
25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres, excloent també els
vials en sòl urbà.
Atès que es vol donar a conèixer aquest inventari perquè els veïns i veïnes del municipi
puguin presentar esmenes a aquests vials, o bé informar sobre la manca d’algun altre
camí que s’hagi pogut documentar al moment de fer aquest inventari, s’exposarà la
documentació i els plànols a les oficines de l’ajuntament perquè es puguin consultar.
L’Ajuntament en Ple per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer- Aprovar l’inventari de camins municipals de la Torre de Capdella, redactat pel
Dr. XxxXXXXX, en data d’agost de 2016.
Segon- Aprovar l’exposició pública de l’inventari a BOP de Lleida, a l’estaló de la
Corporació i dins les oficines de l’Ajuntament, a fi i efecte que es pugui revisar i fer les
observacions que es creguin oportunes.
Tercer- Un cop aprovat, integrar-lo a l’inventari de Béns del Municipi de la Torre de
Capdella.
Quart- Facultar el Sr. Alcalde per donar compliment al present acord.
En aquest punt intervé:
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- El Sr. Dalmau diu que es farà una exposició pública i es passarà la informació als
alcaldes pedanis dels nuclis.
- El Sr. Afonso pregunta per la finalitat d’aquest inventari, si és per tenir-ho complet i
senyalitzar-ho.
- El Sr. Dalmau diu que sí.
- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL CONSELL
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ PER LA GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS
MUNICIPALS
En l’exercici de la competència de cooperar amb els municipis en l’establiment de serveis
necessaris per al desenvolupament del territori, regulada en l’article 25 i següents del
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu
2/2003, de 4 de novembre, el Consell Comarcal del Pallars Jussà presta el servei de
gestió integral de residus municipals als 14 municipis de la comarca.
Inicialment aquest servei va ser delegat pels ajuntaments de la comarca al Consorci per a
la recollida i tractament d’escombraries i a l’extingir-se aquesta entitat, la competència va
passar al Consell Comarcal del Pallars Jussà.
Atès que aquest servei s’ha anat ampliant durant els anys i es veu necessària
l’actualització de la seva regulació jurídica.
Atès que la fórmula legal adient per articular la prestació d’aquest servei, és l’encàrrec de
gestió, previst en l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.
Vist el text del conveni regulador d’aquest encàrrec de gestió, que consta a l’expedient.
De conformitat amb el que preveuen els articles 303 a 309 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret179/1995, de 13 de juny.
L’Ajuntament en Ple per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer- Encarregar al Consell Comarcal del Pallars Jussà, la prestació del servei de
gestió integral de residus municipals.
Els serveis que inclou l’encàrrec de gestió són els que consten al conveni regulador.
Segon- Aprovar el conveni regulador de l’encàrrec de gestió per la prestació del servei
descrit el primer acord.
Tercer- Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Jussà i fer les
publicacions legalment necessàries.
Quart- Facultar el Sr. Alcalde per donar compliment al present acord.

- SOL·LICITUD D’AJUT ECONÒMIC PROGRAMA DESENVOLUPAMENT RURAL
DE CATALUNYA 2014-2020 (LEADER)
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Atès l’Ordre ARP/2600/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts
corresponents a l’any 2016 destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu
Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020.
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té redactada una memòria redactada per
l’empresa Krom Restauració (NIF: B64571821) amb un pressupost de 67.599,67 € sense
IVA (81.795,60€ IVA inclòs) per l’obra anomenada Restauració de les pintures murals
romàniques de Sant Vicenç de Capdella.
Vist que en el punt 5 de l’annex 1 l’import d’ajut que es pot sol·licitar és del 80% del
pressupost.
Atès que en data 12 de febrer de 2016 l’Ajuntament de la Torre de Capdella i el Bisbat
d’Urgell signen un conveni de cessió d’us de l’església de Sant Vicenç de Capdella, del
nucli de Capdella, que autoritza al Consistori a fer les obres i a sol·licitar ajudes
econòmiques.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una ajuda i acollir-se al a Convocatòria en base a l’Ordre
ARP/2600/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen els ajuts corresponents a
l’any 2016 destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc
del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020 per l’obra Restauració
de les pintures murals romàniques de Sant Vicenç de Capdella.
Segon.- Aprovar la realització de l’actuació en cas de ser beneficiaris de l’ajuda.
Tercer.- Autoritzar la seva tramitació via telemàtica, si és el cas, i trametre tota la
documentació sol·licitada al Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca.
Quart.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.

- CERTIFICACIONS D’OBRA
A) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "PAVIMENTACIÓ DE CARRERS A
POBELLÀ”, amb un import de 23.093,35 € (IVA inclòs), signada pel tècnic director de
l’obra, l’arquitecte XxxXXXXX, amb data 28 de novembre 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 5ª de l’obra "ACCÉS RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ”
referent a l’adjudicació per l’anualitat 2016, amb un import de 44.751,27 € (IVA inclòs),
signada pel tècnic director de l’obra, l’enginyer de Ponts i camins, Sr. XxxXXXXX, amb
data 30 de novembre de 2016, a l‘empresa FCO VELA SL .
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.

- SOL·LICITUDS
A) BOMBERS VOLUNTARIS DE LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada
pel Sr. XxxXXXXX, cap del Cos dels Bombers Voluntaris de la Pobla de Segur i Comarca,
en escrit de 21 de novembre de 2016, amb R/entrada núm. 996 de data 22.11.2016, en el
qual se sol·licita un ajut de 150 € per l’edició de calendaris de l’any 2016.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels set que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 150 € al Sr. XxxXXXXX, cap del cos de
bombers voluntaris de la Pobla de Segur i Comarca, per l’edició de calendaris de l’any
2016.
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 i COMUNICACIONS
A) XxxXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XxxXXXXX, amb NIF núm.
XxxXXXXX, 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 XxxXXXXX. Expedient núm.- 2015/020/LPL.
Atès que s’ha demanat una modificació de la llicència anterior i s’aporten les dades de la
divisió horitzontal, i atès que els serveis tècnics municipals amb data 14.11.2016
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:
56.60 m²
Superfície útil:
47.33 m²
Superfície construïda amb elements comuns: 70.74 m²

•

ENTITAT Nº2:
Habitatge 1 planta primera
Superfície construïda:
Superfície útil:

56.60 m²
53.78 m²
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Superfície construïda amb elements comuns: 70.74 m²
•

ENTITAT Nº3:
Habitatge 2 planta segona
Superfície construïda:
56.60 m²
Superfície útil:
53.78 m²
Superfície construïda amb elements comuns: 70.74 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, segons modificació de novembre de
2016:
•

ENTITAT Nº1:
Local en planta baixa.
Superfície construïda :
56.60 m²
Superfície útil:
47.33 m²
Superfície construïda amb elements comuns: 70.74 m²

•

ENTITAT Nº2:
Habitatge 1 planta primera
Superfície construïda :
56.60 m²
Superfície útil:
53.78 m²
Superfície construïda amb elements comuns: 70.74 m²

•

ENTITAT Nº3:
Habitatge 2 planta segona
Superfície construïda :
56.60 m²
Superfície útil:
53.78 m²
Superfície construïda amb elements comuns: 70.74 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) XxxXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XxxXXXXX, amb document
d’identitat núm. XxxXXXXX, en què demana la llicència municipal d’obres menors per la
reparació de la teulada per evitar despreniments, de Casa Xo al nucli d’Espui, amb
referència cadastral núm. 4622404CH3042S0001XS, segons sol·licitud de data
16.11.2016, R/entrada núm.- 925 del dia 16.11.2016. Expedient núm.- 2016/060/E.
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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 07.12.2016 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Es tracta de reparar i repassar un teulat en mal estat per evitar despreniments, sense
moviments estructurals.
L’obra és 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:

507,96 €
150,00 €

Conclusió:
Que s’informa favorablement la llicència d’obres per repassar la teulada de Casa Xo d’Espui.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la
documentació que consta a l'expedient.
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes
les que expedeix aquest Ajuntament.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per dur
a terme aquest acord.
C) XxxXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XxxXXXXX, amb document
d’identitat núm. 35002011J, en què demana la llicència municipal d’obres menors per fer
un cobert de pissarra de 5 metres d’ample i un de fons amb 2 metres d’alçada a l’hort de
Casa Abadia de Capdella, segons sol·licitud de data 03.10.2016, R/entrada núm.- 823 del
dia 03.10.2016. Expedient núm.- 2016/055/C.
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 07.12.2016 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Es tracta de construir un cobert per l’emmagatzematge de llenya a l’hort de Casa Abadia de
Capdella.
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L’obra és considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries.
Que segons la clau urbanística 2a, l’edificació haurà de separar-se de 3,00m als límits
separatius.
Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics.
PEM :
AVAL DE RUNES:

700,00 €
150,00 €

Conclusió:
Que s’informa favorablement la llicència d’obres per la construcció d’un cobert sempre que es
mantingui a 3,00 m del límit separatiu.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la
documentació que consta a l'expedient.
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes
les que expedeix aquest Ajuntament.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per dur
a terme aquest acord.
D) XxxXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XxxXXXXX, amb document
d’identitat núm. XxxXXXXX, en què demana la modificació de la llicència ambiental amb
marca oficial 824 OAR, amb canvi d’orientació productiva passant de 50 vaques de llet,
12 vedells de reposició, 2 toros i 20 de cria a 50 vaques de carn, 12 vedells de reposició,
2 toros i 20 de cria, per carn, al nucli de Mont-ros, Casa Massa (annex III. 11.1.L), segons
sol·licitud de data 14.11.2016, R/entrada núm.- 924 del dia 14.11.2016. Expedient núm.2003/046/MT.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 28.11.2016 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Dades de l’activitat:
Emplaçament
Nucli
Superfície útil de l’activitat:
Capacitat actual:

4466601CG3946N0001KP
Mont-ros
685,80 m2 de naus
42 vaques de llet
8 vaques alletants
2 toros
20 vedells de cria
12 vedelles de reposició.

Nova capacitat sol·licitada: 50 vaques de carn
2 toros
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20 vedells de cria
12 vedelles de reposició.

CONCLUSIÓ
Vista la documentació presentada, es considera suficient per poder informar.
Vist que l’activitat no pateix cap modificació quant a la classificació d’acord amb la Llei 20/2009,
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Vist que se substitueix la capacitat productiva de les vaques de llet per vaques de carn, i per tant
es disminueix la càrrega contaminant de l’explotació:
Proposo informar favorablement el canvi d’orientació productiva de l’explotació, que no comporta
modificació substancial de la llicència municipal d’activitats, per una explotació ramadera semiextensiva amb una capacitat de 50 vaques alletants, 2 toros, 20 vedells de cria i 12 vedelles de
reposició, recordant al titular:
-

-

-

-

Aquesta activitat ramadera existent dins del Sòl Urbà abans de l’aprovació d’aquestes
Normes (que està justificada amb la Guia Ramadera i/o la Cartilla de Registre Sanitari,
expedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data) podrà seguir desenvolupant-se amb un
termini fins a l’acabament de l’activitat de l’actual titular, més una pròrroga de 10 anys a
partir de la data de transmissió d’aquesta per a fer-ho en les mateixes condicions de
superfície i tipus d’explotació.
Tal i com es va acreditar per l’obtenció de la llicència ambiental, li recordem que el titular
ha de disposar en tot moment de la pòlissa de recollida de cadàvers que cobreixi el total
dels animals de l’explotació, així com una pòlissa de recollida de medicaments.
L’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats estableix en quant als controls periòdics de l’annex III, a l’article 73:“ Les
activitats incloses a l’annex III es poden sotmetre al règim d’autocontrol periòdics, amb
caràcter indicatiu, cada sis anys, sens perjudici que les ordenances municipals en
determinin una freqüència diferent, atenent la necessitat de comprovar emissions de
l’activitat a l’atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositats i altres, i a l’aigua o la
caracterització de determinats residus, el resultat dels quals verifica d’acord amb el que
estableix l’ordenança municipal.
Les explotacions ramaderes estan subjectes al pla de control de la gestió de les
dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, que executa el departament
competent en matèria d’agricultura i ramaderia”

A manca d’ordenança municipal que ho reguli, no s’estableix règim de control periòdic, sinó els
autocontrols que portarà el titular.
Haurà de presentar a l’Ajuntament les modificacions que realitzi al Pla de Gestió de les
Dejeccions Ramaderes per adequar-lo a la nova situació.
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el domini
públic, el servei públic o els bens col·lectius.”
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar el canvi d’orientació productiva de la llicència d’activitats passant de 50
vaques de llet, 12 vedells de reposició, 2 toros i 20 de cria a 50 vaques de carn, 12
vedells de reposició, 2 toros i 20 de cria, per carn, al nucli de Mont-ros, Casa Massa en
règim de comunicació (Annex III epígraf 11.1.l), a nom Casa Massa, XxxXXXXX, amb les
condicions establertes per l’informe tècnic.
Segon.-. Aquesta llicència s'entén estesa salvant el dret de propietat, i sense perjudici de
tercers i no podrà ser invocada per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en
què hagués incorregut el beneficiari a l'exercici de la seva activitat.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per dur
a terme aquest acord.
- FACTURES I PAGAMENTS
Vista i revisada la relació de factures i pagaments de Desembre de 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 Cuberes Plancheria, SL, de data 30.11.2016, en
concepte de detecció incendis museu, per un import de 6.422,63 €; vista i revisada la
factura presentada per Caparrós Celebraciones, SLU, de data 30.11.2016, en concepte
de dietes i visita del Consell Comarcal, per un import de 988,16 €; Vista i revisada la
factura presentada Bufete Gonzalo, de 28/09/2016, en concepte d’honoraris, per un
import de 4.235,00 €; vista i revisada la factura presentada per Tallers Vilalta, de
14.11.2016 en concepte de reparació Unimoc, per un import de 3.261,59 €; vista i
revisada la factura presentada per Estudi Jurídic Alonso, de 15.11.2016 en concepte
d’honoraris, per un import de 8.712,00 €; vista i revisada la factura presentada per
Germans Fumàs, SL, de 15.11.2016 en concepte de dièsel per la brigada, per un import
de 1.903,44 €; vista i revisada la factura presentada per Francesc Cid Grau, de
28.11.2016, en concepte de honoraris assessorament, per un import de 8.242,62 €; vista i
revisada la factura presentada per Josep Maria Seró, de 30.11.2016, en concepte
d’honoraris d’assessorament, per un import de 7.650,00 €; vista i revisada la factura
presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, en concepte de quota de
teleassistència novembre, per un import de 38,77 €; vista i revisada la factura presentada
per Internet Web Serveis, de 01.12.2016, en concepte de quota mensual servidor, per un
import de 24,20 €; vista i revisada la factura presentada per Hotel Montseny-Llebot, de
01.12.2016 en concepte càtering escola, per un import de 725,00 €.
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.
En aquest punt intervé:
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-El Sr. Peroy comenta que en aquestes factures hi ha els quilòmetres dels regidors
- El Sr. Afonso contesta dient que estaria bé que es publiqués una relació perquè ho
sabés la gent, sinó es té la informació, no es pot valorar.
- INFORMES
A) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada per reclamar mesures urgents per
pal·liar els efectes o eradicar la pobresa energètica.
A Catalunya es disposa de la Llei 24/2015 de mesures urgent contra l’emergència
habitacional i la pobresa energètica, en vigor des de l’agost de 2016, però sense
desplegament normatiu corresponent, per aquest motiu es demana que s’aprovi
immediatament el Reglament que ha de desenvolupar la Llei 24/2015 de 29 de juliol, així
com recolzar les polítiques públiques municipals que s’estan duent a terme per combatre
la pobresa energètica i l’exclusió residencial els Ajuntaments.
El Consistori en queda assabentat.
B) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada per l’Ajuntament de Tremp en la
qual es proposa la candidatura del Sr. Jaume Miranda i Canals a la Creu de Sant Jordi
20017. Entre els mèrits del Sr. Miranda hi ha la creació i implementació del centre
territorial de l’IGCC a Tremp, i la direcció científica del projecte Geoparc Conca de TrempMontsec.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada pel regidor, Sr. Peró, referent a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) amb el contingut que es transcriu
literalment:
“MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I
ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA.
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una resolució
que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya,
com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb l'estat un
referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el nostre
país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del Parlament
de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el
convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha
decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model
d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers sis
anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i compromís
amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits
per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat
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espanyol per qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la
independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la independència,
Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on actuarà plenament
responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple
exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una
persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a
partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents:
ACORDS
1.Manifestar el suport de l’Ajuntament de la Torre de Capdella a la resolució del Parlament de
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt
tard, el setembre de 2017.
2.Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de forma
coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les institucions
iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la ciutadania, al
costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i política.
3.Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver
promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per
qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
4.Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una separació
real de poders com a garantia de la democràcia.
5.Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del
Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.”

El Consistori aprova la present moció per unanimitat dels set membres que composen la
Corporació.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que en data 1 de desembre va assistir al Ple de la Societat
de foment del Pallars Jussà. Ara es dirà Societat del Foment del Pallars perquè s’hi han
afegit membres del Pallars Sobirà. Això implica que s’hauran de canviar alguns articles
dels estatuts.
El Consistori en queda assabentat.
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el 5 de desembre es va celebrar el ple del Consell
Comarcal. El tema dels Plans d’ocupació no han anat gaire bé ja que sols han sortit 11
dels 65 que sortien els altres anys, per tant al Jussà li’n toquen 3. De moment els
gestionaran el Consell Comarcal. S’ha de lluitar perquè ens tinguin en compte als del
Pirineu
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En aquest punt intervé el Sr. Peró comenta que les lleis es dicten des d’un despatx i van
en funció als índexs d’atur.
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna compte que al ple del Patronat del Parc Nacional a Espot, després
de dos anys, es va nomenar un nou president de Patronat, el Sr. Josep Enric Llebot. No
van ser prou hàbils els del territori per presentar una persona d’aquí, el dia següent del
nomenament va sortir una noticia que havia estat denunciat per corrupte per un tema
d’unes mines de fa 75 anys..
El Consistori en queda assabentat.
G) El Sr. Alcalde dóna compte que els visitants del Parc Nacional d’Aigüestortes han estat
500.000 dels quals 215.000 ho han estat de la zona perifèrica. Per la Vall Fosca han
entrat 36.000 persones, i això que no hi ha comptadors a tot arreu.
El Sr. Afonso comenta que aquest resultat és inclús sense el transport públic
El Sr. Peró comenta que un dels objectius del Parc Nacional del 2017 és el bus del Parc
perquè enllaci Tremp – Pobla de Segur – Sallente.
Fent un repàs del turisme de la Vall Fosca es pot dir que hi ha hagut un increment de
viatgers al telefèric, al Parc Nacional d’Aigüestortes i al Museu. El Parc Nacional aquest
any feia 100 anys.
El Consistori en queda assabentat.
H) El Sr. Alcalde dóna compte que el 2016 s’han donat ajudes del PUOSC per import de
34.138 €, el mateix import que per al 2017.
El Consistori en queda assabentat.
I) El Sr. Alcalde dóna compte que el Pla bianual de la Diputació per la millora de
l’abastament d’aigües s’ha concedit per al 2017 i no pel 2018 com estava programat per
al nostre municipi.
El Consistori en queda assabentat.
J) El Sr. Alcalde dóna compte que hi ha una nova càmera a Estany Gento, i que es pot
entrar a la web vallfosca.net per a veure-la
El Consistori en queda assabentat.
En aquest punt presenten informes:
-El Sr. Peró vol comentar en referència al passat ple, que es va parlar dels números de
l’INTERREG, dels criteris d’avaluació i després a una junta general que ho han d’aprovar.
El Sr. Dalmau va explicar quines obres es faran i quines subvencions es van donar.
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Va dir que si el Sr. Dalmau no hagués aconseguit res per la Vall Fosca hagués dimitit,
però ell fa el que pot com a Conseller.
Defensarà que es faci el Centre d’Informació Turística a la Pobla de Segur perquè creu
que està bé, però l’alcalde va fer un comentari no gaire adient.
Senterada va presentar una obra i va rebre una subvenció i altres alcaldes també ho han
demanat però no han entrat a l’INTERREG. Hi ha una acta del Consell d’Alcaldes on es
comunicava el Pla i es demanava que aportessin obres o propostes. Es van barrejar els
conceptes: el projecte del Carrilet no entra en les subvencions INTERREG, i es va posar
amb el bloc de subvencions que es va donar a la Pobla de Segur.
S’ha de fer un tractament específic pel tema del carrilet i no s’han de barrejar conceptes.
El Sr. Dalmau diu que els INTERREG són pels limítrofs amb França. Quan van dir de
presentar projecte, el de l’ajuntament ja estava al Consell Comarcal, damunt la taula des
de feia més d’un any.
El Sr. Peró diu que no va entrar per termini no per concepte. El dia 13 de desembre va
acabar el termini de la segona convocatòria.
El Sr. Dalmau demana que es diguin les coses com són.

- PRECS I PREGUNTES
No hi ha punts a tractar.

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

