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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-dos 
d’octubre de 2010. 
 
Al poble de la Torre de Capdella, vint-i-dos d’octubre de dos mil deu. 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:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL.        JORDI BOSCH MASA                       
             JOSEP AMORÓS BATALLA    

SERGI GALANO MUÑOZ 
 
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA. 
- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3 DE 2010. 
- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DE 

PLAÇA I CARRER DE LA TORRE DE CAPDELLA” PER PART DE  
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ESPUI 

- CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DE LA COBERTA  DE 
L’ESGLÉSIA DE MONT-RÓS”  

- CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “PROJECTE D’OBRES DE PAVIMEN TACIÓ I 
NOVES INFRASTRUCTURES AL CARRER I PLAÇA DE L’ESGLÉS IA DE 
LA TORRE DE CAPDELLA ” 
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- APROVACIÓ DELS CONVENIS URBANÍSTICS REFERENTS A LES  
MODIFICIACIONS PUNTUALS DE NORMES. 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS. 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES. 
- FACTURES I PAGAMENTS. 
- INFORMES. 
- PRECS I PREGUNTES. 
 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per a realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'Ordre del Dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 
 
 
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 el ordre del dia en cas d’urgència, si el Ple o acorda per majoria absoluta a petició 
del President. 
 
Atès que aquesta sessió és ordinària i hi ha un punt considerat d’urgent, el President 
pregunta si s’aprova el caràcter urgent de l’autorització del transport escolar al nucli de la 
Torre de Capdella. 
 
S’aprova per unanimitat dels membres assistents, i s’adverteix que es tractarà entre els 
punts d’informes i precs i preguntes. 
 

 
ACORDS 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el vint-i-nou de 
juliol de 2010, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
quaranta fulls, segellats i numerats, i de l’acta corresponent a la sessió extraordinària 
realitzada el 4 d’agost de 2010, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els 
regidors, consta de vuitanta-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 núm. 45/2010, 46/2010, 
47/2010, 48/2010, 49/2010, 50/2010, 51/2010, 52/2010, 53/2010, 54/2010, 55/2010, 
56/2010, 57/2010, 58/2010, 59/2010, 60/2010, 61/2010, 62/2010, 63/2010, 64/2010, 
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65/2010, 66/2010, 67/2010, 68/2010, 69/2010, 70/2010 i 71/2010 de l’any 2010, que 
consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM 3 DE 2010. 
 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 3/2010, per suplements de 
crèdit i per crèdits extraordinaris, que afecta al Pressupost de la Corporació de 2010, amb 
càrrec a romament líquid de tresoreria no compromès de l'exercici anterior i a majors  
ingressos, vist l'informe de la Intervenció i l'informe favorable de la  Tresoreria, discutit pel 
Consistori i trobant-lo conforme. 
 
Atès el que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de Març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels quatre assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .-  Aprovar el present expedient núm. 3 de Modificació de Crèdits al Pressupost de 
la Corporació de 2010, segons que s'ha esmentat, fent aplicació del romament líquid de 
tresoreria no compromès de l'exercici anterior, tal com consta a l'expedient i d'acord amb 
el següent detall: 
 
Suplements i Habilitacions de crèdit. 3/2010 

 
Partida  
Pressup. 

Descripció Consignació 
que tenien 

Crèdits extraordinaris  
o suplements 

TOTAL 

1661912 URBANITZACIÓ DE PLAÇA I 
CARRER DE LA TORRE DE 
CAPDELLA 

0,00 93.716,99 93.716,99 

     
    
  

TOTALS                  0,00           93.716,99 
 

    93.716,99 
 

 
Aquests suplements i habilitacions de crèdit es FINANÇARAN amb les següents MAJORS INGRESSOS 
i ROMANENT DE TRESORERIA: 
Romanent de Tresoreria i majors ingressos. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Concepte    Descripció                                                                               crèdits extra 
pressup.                                                                                                              TOTAL 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
75572  Subv. Generalitat – Arquitectura i paisatge a l’obra Urbanització  

de plaça i carrer de la Torre de Capdella .........................................   50.000,00 
 
870     ROMANENT DE TRESORERIA ....................................................      43.716,99 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 TOTAL ............................................ .......................................................      93.716,99 
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Segon .- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i 
presentació de reclamacions pels interessats. 
Tercer .- Així mateix, i als efectes que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de Març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el present 
expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini de quinze dies no es 
presenta cap tipus de reclamació. I es publicarà el mateix, definitivament aprovat, al tauler 
d'anuncis i al Butlletí Oficial de la província a nivell de resum per capítols. 
Quart .- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord. 
 
 
- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACI Ó DE PLAÇA I 
CARRER DE LA TORRE DE CAPDELLA” PER PART DE L’ENTIT AT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA D’ESPUI  
 
 
Vist que l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui té l’obra anomenada 
“URBANITZACIÓ DE PLAÇA I CARRER DE LA TORRE DE CAPDELLA”, amb un 
pressupost de 79.421,18 € sense IVA (93.716,99 IVA inclòs), a la qual s’ha concedit una 
ajuda per import de 50.000,00 € per finançar aquesta obra, del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques (segons Ordre PTO/138/2010 de 8 de març per la qual 
s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions de dinamització 
territorial a les comarques de muntanya i Resolució PTO/660/2010 de 9 de març per la 
convocatòria de l’any 2010) 
 
Atès que aquesta Entitat no disposa dels mitjans tècnics ni econòmics per fer-se càrrec  
de l’execució de l’esmentat projecte. 
 
Atès que en data 18 d’octubre de 2010 es va dictar Resolució de presidència núm. 
15/2010 per part de la EMD Espui, per a delegar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
les competències corresponents per a procedir amb la seva contractació, execució, 
finançament, així com el cobrament dels ajuts que s'han concedit per execució de les 
mateixes 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, quatre dels set membres que 
composen la Corporació acorda: 
 
Primer : Acceptar la delegació segons resolució 15/2010 de 18 d’Octubre de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada d’Espui, per l’obra “URBANITZACIÓ DE PLAÇA I CARRER 
DE LA TORRE DE CAPDELLA” per a procedir amb la seva contractació, execució, 
finançament, així com el cobrament dels ajuts que s'han concedit per execució de les 
mateixes. 
Segon : Notificar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l’acceptació de la 
delegació  als efectes de què consti en el seu expedient el canvi descrit. 
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Tercer : Informar a la Intervenció d’aquesta nova obra, per tal d’iniciar el tràmit oportú per 
a dotar de pressupost a l’obra en els pressupostos de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella. 
Quart : Iniciar els tràmits necessaris per a la contractació de l’obra per poder justificar la 
subvenció dins dels terminis previstos. 
Cinquè : Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord 
 
 
- CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “REHABILITACIÓ DE LA COBER TA DE 
L’ESGLÉSIA DE MONT-RÓS”  
 
Atès que en el Pressupost municipal vigent, hi figura inclosa l'obra titulada 
“REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE MONT- RÓS” , d'aquesta 
corporació local, amb un pressupost de 110.098,35 € sense IVA (129.916,05 € IVA 
inclòs), amb una ajuda de 40.000,00 € de la Diputació de Lleida. 
 
Atesa la normativa vigent en matèria de Plans d'obres i serveis i Contractació 
Administrativa, en especial, la llei 7/1985, de 2 d'abril, i 2/2003, de 28 de Juliol; el R.D.L. 
781/1986, de 18 d'abril; i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Contractar mitjançant concurs negociat sense publicitat amb caràcter d’urgència 
de l'obra titulada “REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE MONT-
RÓS” per import de 110.098,35 € sense IVA. 
Segon.-  Aprovar el plec de condicions administratives particulars que haurà de regir la 
contractació de les obres pel procediment esmentat. 
Tercer.-  Sotmetre a informació pública, el projecte per termini d’un mes, i el plec de 
condicions termini de vint dies hàbils a l'efecte de possibles reclamacions, atès el que 
disposa l'article 277 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i que s’anunciarà 
simultàniament el concurs públic a què fa referència. 
Quart.- Nomenar com a tècnic director de l’obra l’arquitecte tècnic Sr. Marc Sentenac 
Oña. 
Cinquè .- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la 
tramitació i execució del present acord. 
 
 
- CONTRACIÓ DE L’OBRA “PROJECTE D’OBRES DE PAVIMENT ACIÓ I NOVES 
INFRASTRUCTURES AL CARRER I PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE LA TORRE DE 
CAPDELLA ”  

 
Atès que en el Pressupost municipal vigent, hi figura inclosa l'obra titulada “PROJECTE 
D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ I NOVES INFRASTRUCTURES AL CARRER I PLAÇA 
DE L’ESGLÉSIA DE LA TORRE DE CAPDELLA” , d'aquesta corporació local, amb un 
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pressupost de per un import, IVA inclòs, de 164.643,23 € i un import de 139.528,16 € 
sense IVA. 
 
Atès que per Resolució d’Alcaldia 69/2010 de 4 d’octubre es va procedit a la contractació 
de l’obra, atès que era necessari escurçar terminis, per poder justificar a temps la 
subvenció sol·licitada. 
 
Atesa la normativa vigent en matèria de Plans d'obres i serveis i Contractació 
Administrativa, en especial, la llei 7/1985, de 2 d'abril, i 2/2003, de 28 de Juliol; el R.D.L. 
781/1986, de 18 d'abril; i la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
i 34/2010 de 5 d’agost. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Ratificar la Resolució d’Alcaldia 69/2010 de 4 d’Octubre de contractació de 
l’obra anomenada “PROJECTE D’OBRES DE PAVIMENTACIÓ I NOVES 
INFRASTRUCTURES AL CARRER I PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE LA TORRE DE 
CAPDELLA”  
Segon.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la 
tramitació i execució del present acord. 
 
 
- APROVACIÓ DELS CONVENIS URBANÍSTICS REFERENTS A L ES 
MODIFICIACIONS PUNTUALS DE NORMES.  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té les Normes Subsidiàries aprovades 
en a efectes d’executivitat el 21 de febrer de 2001 i vist l’expedient que s’està 
tramitant a instància de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, de Modificacions 
puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la voluntat d’ajustar 
el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com resoldre els problemes 
de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense preveure els 
mecanismes per la seva adquisició 
 
Atès que per dur a terme la correcta modificació de diversos sectors, ha estat 
necessari signar un conveni urbanístic entre els propietaris de diversos àmbtis, per tal 
d’arribar a l’acord de la Modificació Puntual de Normes. 
 
Atès que s’ha signat els convenis següents: 

a) Àmbit d’actuació: Referència cadastral 3775810CG3937N0001RM, al nucli 
de Molinos: “La zona qualificada com a tipus d (M 1) hom preveu suprimir  
l’actual superfície de la Unitat d’Actuació 1 [UA M1] a fi i efecte de donar 
viabilitat al sector i permetre la seva gestió en condicions òptimes;  
L’actual delimitació de la UA-M1 agrupa realitats urbanístiques diferents, cosa 
que dificulta tant la millora dels edificis existents, com el desenvolupament futur 
de l’aprofitament admissible. La consolidació de l’entorn fa recomanable no 
ampliar el sostre actual; per a la qual cosa hom proposa: a) eliminar la UA-M1; 
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b) els objectius pretesos d’obtenir la cessió de  zona verda s’aconsegueixen a 
partir del present conveni què incorpora la cessió gratuïta de l’espai reservat a 
càrrec d’un únic propietari; c) es general una nova qualificació en el sector (2e) 
amb una edificabilitat de 0,45 m²sòl/m²st i  densitat de 1 habitatge cada 400 m² 
de solar, que permetrà donar cobertura legal a la reducció d’aprofitament i 
evitar la massficació de l’àmbit; i, d) es manté la qualificació de la clau 2a 
respecte de la finca què realitza la cessió en exclusiva de la zona verda” 
 
b) Àmbit d’actuació: Referència cadastral 357603CG3937S0001SI, al nucli de 
Molinos: “La zona qualificada com a tipus e (M 2) hom preveu reduir l’actual 
superfície de la Unitat d’Actuació 2 [UA M2] a fi i efecte de donar viabilitat al 
sector i permetre la seva gestió en condicions òptimes. Hi ha una espai que 
quedarà exclòs de l’actual sector donada l’existència d’edificació consolidada 
que dificultaria la gestió. Tanmateix, roman la qualificació inicial (clau 2a)” 
 
c) Àmbit d’actuació: al nucli de Molinos:  “La zona qualificada com a tipus d (M 
1) hom preveu suprimir  l’actual superfície de la Unitat d’Actuació 1 [UA M1] a fi 
i efecte de donar viabilitat al sector i permetre la seva gestió en condicions 
òptimes. Les NNSS van contemplar aquest espai como a zona semi-
consolidada, però es tracta d’un entorn  on hi ha sis (6) habitatges construïts.. 
L’actual delimitació de la UA-M1 agrupa realitats urbanístiques diferents, cosa 
que dificulta tant la millora dels edificis existents, com el desenvolupament futur 
de l’aprofitament admissible.  La consolidació de l’entorn fa recomanable no 
ampliar el sostre actual; per a la qual cosa hom proposa: a) eliminar la UA-M1; 
b) els objectius pretesos d’obtenir la cessió de  viari s’aconsegueixen a partir 
del present conveni què incorpora la cessió gratuïta de l’espai reservat   a 
càrrec de tots els propietaris; c) es general una nova qualificació en el sector 
(2e) amb una edificabilitat de 0,45 m²sòl/m²st i  densitat de 1 habitatge cada 
400 m² de solar, que permetrà donar cobertura legal a la reducció 
d’aprofitament i evitar la massficació de l’àmbit; i, d) es manté la qualificació de 
la clau 2a respecte de la finca què realitza la cessió en exclusiva de la zona 
verda.” 
 

 
En compliment del que disposa la Llei 1/2005, de 26 de Juliol del TRLUC, la Llei 
1/2007 de 16 d’octubre de mesures urgents en matèria urbanística, i el Decret 
305/2006 de 18 de Juliol del Reglament de la Llei d’Urbanisme 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar els Convenis Urbanístics esmentats anteriorment, en tot el seu 
contingut. 
Segon.- Procedir a la informació pública i a la publicació segons estableix el Decret 
305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya. 
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Tercer .- Un cop publicat, s’annexarà els convenis a la documentació preparatòria de 
la modificació puntual del planejament, referent a cada un dels sectors esmentats. 
Quart .- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la 
tramitació i execució del present acord. 
 
 
- AUTORITZACIÓ DEL TRANSPORT ESCOLAR  
 
A) POBELLÀ:  Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
23.06.2010 de 2010, R/ entrada núm. 1068 del 06.09.2010, en representació del Sr. 
Carlos Moyes Areny, en la qual es sol·licita la pròrroga l’autorització de transport 
discrecional de viatgers amb reiteració d’itinerari, per a poder cobrir la línia anomenada 
Pobellà, del transport escolar durant el curs 2010-2011. 
 
Atès que les condicions del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal, 
que formen part alhora de l’autorització de transport són les següents: 
 
Titular: Carles Moyes Areny, amb DNI núm. 78.071.850 Y, domiciliat al carrer únic, s/n de 
Capdella.  
 
Vehicle: classe: turisme; marca: Volkswagen; model: Caravelle 2.5 TDI ; matrícula: 6753 
DZV; places: 9. 
 
Itineraris:  

� POBELLA: Capdella (entrada poble) – La Central de Capdella (entrada poble) – 
Espui (Escales Hostal Montseny i entrada poble) – Aiguabella (Entrada Poble) – 
Pobellà (entrada poble i casa Trebol Nou) – Mont-rós (entrada poble) – Paüls 
(Entrada Poble) – Molinos (parada bus) – La Plana de Mont-rós (plaça escola). 
Alumnes ESCOLA MUNICIPAL EEI VALL FOSCA. 

 
Horaris: dilluns a divendres, 8.20 – 8.55. Dilluns a divendres, 17.05 – 17.40. 
 
L’horari dels primers dimecres de cada més i durant el període de jornada intensiva les 
expedicions de tornada seran, 15.00 – 15.40 
 
Nombre d’escolars: Pobellà: 8 alumnes. 
 
Vist el que disposa el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril de 2001, sobre condicions de 
seguretat en el transport escolar i de menors. 
 
Vista i revisada tota la documentació aportada pel sol·licitant i comprovant que concorren 
els requisits exigibles d’acord a la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents quatre de set, acorda: 
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PRIMER.- AUTORITZAR el transport escolar de la línia anomenada POBELLÀ, prestada 
pel Sr. Carlos Moyes Areny, per a les anualitats 2010-2011, amb les condicions descrites 
amb anterioritat, i les que a continuació es detallen: 
 

1. La present autorització habilita per a la prestació del servei esmentat per al curs 
escolar 2010-2011 

2. El servei autoritzat podrà prestar-se amb el vehicle turisme Volkswagen Caravelle 
2.5 TDI, matrícula 6753 DZV, que estigui proveït de la corresponent fitxa 
d’inspecció tècnica de vehicles vigent, on consti l’anotació d’idoneïtat per a la 
prestació del transport escolar i que disposin de la corresponent assegurança en 
vigor, que acrediti el fet de tenir coberta de forma il·limitada la responsabilitat civil 
pels danys que puguin sofrir els ocupants del vehicle. 

3. Haurà de dur-se a bord del vehicle una còpia de la present autorització i de 
l’autorització del Consell Comarcal. 

4. Hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions establertes a la normativa 
vigent en matèria de seguretat en el transport escolar. 

5. Qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei, establertes en 
aquesta autorització comportarà la seva manca de validesa si no ha estat 
prèviament autoritzada per aquest Ajuntament.  

 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
 
B) ESTAVILL:  Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 
23 de juny de 2010, R/ entrada núm. 1031 del 26.08.2010, en representació del Sr. Riel 
Afonso Vidal, en la qual es sol·licita la renovació de l’autorització de transport 
discrecional de viatgers amb reiteració d’itinerari, per a poder cobrir la línia anomenada 
Estavill, del transport escolar durant el curs 2010-2011 
 
Atès que les condicions del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal, 
que formen part alhora de l’autorització de transport són les següents: 
 
Titular: Riel Afonso Vidal, amb DNI núm. 43.780.337-Q, domiciliat al carrer únic, s/n de La 
Plana de Mont-rós.  
 
Vehicle: classe: turisme; marca: Volkswagen; model: Caravelle 2.5 TDI; matrícula: 8944 
FDK; places: 9. 
 
Itineraris:  

� ESTAVILL: Estavill (entrada poble) – La Pobleta de Bellveí (plaça poble) – Beranui 
(entrada poble) – La Plana de Mont-rós (plaça escola). Alumnes ESCOLA 
MUNICIPAL EEI VALL FOSCA. 

 
Horaris: dilluns a divendres, 8.00 – 8.35. Dilluns a divendres, 17.05 – 17.50. 
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L’horari dels primers dimecres de cada més i durant el període de jornada intensiva les 
expedicions de tornada seran, 15.00 – 15.30 
 
Nombre d’escolars: 7. 
 
Vist el que disposa el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril de 2001, sobre condicions de 
seguretat en el transport escolar i de menors. 
 
Vista i revisada tota la documentació aportada pel sol·licitant i comprovant que concorren 
els requisits exigibles d’acord a la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres, assistents, que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR el transport escolar de la línia anomenada ESTAVILL, prestades 
pel Sr. Riel Afonso Vidal, amb les condicions descrites amb anterioritat, i les que a 
continuació es detallen: 
 

1. La present autorització habilita per a la prestació del servei esmentat per al curs 
escolar 2010-2011. 

2. El servei autoritzat podrà prestar-se amb el vehicle turisme Volkswagen Caravelle 
2.5 TDI, matrícula 8944 FDK, que estigui proveït de la corresponent fitxa 
d’inspecció tècnica de vehicles vigent, on consti l’anotació d’idoneïtat per a la 
prestació del transport escolar i que disposin de la corresponent assegurança en 
vigor, que acrediti el fet de tenir coberta de forma il·limitada la responsabilitat civil 
pels danys que puguin sofrir els ocupants del vehicle. 

3. Haurà de dur-se a bord del vehicle una còpia de la present autorització i de 
l’autorització del Consell Comarcal. 

4. Hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions establertes a la normativa 
vigent en matèria de seguretat en el transport escolar. 

5. Qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei, establertes en 
aquesta autorització comportarà la seva manca de validesa si no ha estat 
prèviament autoritzada per aquest Ajuntament.  

 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 
TERCER.- Facultar  l'Alcaldia  perquè   signi   la  documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
C) AGUIRÓ:  Atès Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, 
de 23 de juny de 2010, R/ entrada núm. 1009 del 19.08.2010 en representació del  Sr. 
Robert Bochaca i Tohà, en la qual es sol·licita la renovació de l’autorització de transport 
discrecional de viatgers amb reiteració d’itinerari, per a poder cobrir la línia anomenada 
Aguiró, del transport escolar durant el curs 2010-2011. 
 
Atès que les condicions del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal, 
que formen part alhora de l’autorització de transport són les següents: 
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Titular: Robert Bochaca Tohà, amb DNI núm. 40.863.790-N, domiciliat al carrer únic, s/n 
de Capdella.  
 
Vehicle: classe: turisme; marca: Renault; model: Trafic; matrícula: 9449-BZJ; places: 9. i 
el turisme; marca: Volkswagen; model: Caravelle 2.5 TDI; matrícula: 5317 GWP; places: 
8. 
 
Atès que el nucli de la Torre de Capdella és un nucli disseminat es sol·licita que hi hagi 
dos parades del transport escolar. 
 
Itineraris:  

� AGUIRÓ: Aguiró (entrada poble) – Oveix (entrada poble) – Astell (entrada poble) – 
La Torre de Capdella (Cruïlla carretera L-503, amb Entrada Poble) – La Plana de 
Mont-rós (plaça escola) – la Plana de Mont-rós (Plaça Escola). Alumnes ESCOLA 
MUNICIPAL EEI VALL FOSCA. 

 
Horaris: dilluns a divendres, 8.15 – 8.55. Dilluns a divendres, 17.05 – 17.45. 
 
L’horari dels primers dimecres de cada més i durant el període de jornada intensiva les 
expedicions de tornada seran, 15.00 – 15.35 
 
Nombre d’escolars: Pobellà: 4 alumnes. 
 
Vist el que disposa el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril de 2001, sobre condicions de 
seguretat en el transport escolar i de menors. 
 
Vista i revisada tota la documentació aportada pel sol·licitant i comprovant que concorren 
els requisits exigibles d’acord a la normativa vigent. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres, assistents, que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- AUTORITZAR la pròrroga del servei transport escolar de les línia anomenada 
AGUIRÓ, prestades pel Sr. Robert Bochaca Tohà, per a l’anualitat 2010-2011, amb les 
condicions descrites amb anterioritat, i les que a continuació es detallen: 
 

1. La present autorització habilita per a la prestació del servei esmentat per al curs 
escolar 2010-2011. 

2. El servei autoritzat podrà prestar-se amb el vehicle turisme Renault Trafic matrícula 
9449-BZJ i turisme Volkswagen Caravelle 2.5 TDI, matrícula 5317 GWP; que 
estigui proveït de la corresponent fitxa d’inspecció tècnica de vehicles vigent, on 
consti l’anotació d’idoneïtat per a la prestació del transport escolar i que disposin 
de la corresponent assegurança en vigor, que acrediti el fet de tenir coberta de 
forma il·limitada la responsabilitat civil pels danys que puguin sofrir els ocupants 
del vehicle. 

3. Haurà de dur-se a bord del vehicle una còpia de la present autorització i de 
l’autorització del Consell Comarcal. 
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4. Hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions establertes a la normativa 
vigent en matèria de seguretat en el transport escolar. 

5. Qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei, establertes en 
aquesta autorització comportarà la seva manca de validesa si no ha estat 
prèviament autoritzada per aquest Ajuntament.  

 
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats. 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRES.  
 
A) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "CONDICIONAMENT D’EQUIPAMENTS DE 
SUPORT AL TURISME: XARXA DE MIRADORS”, amb un import de 33.759,63 €, signada 
pel tècnic director de l'obra Sr. Marc Sentenach Oña, amb data 21 d’Octubre de 2010, de 
l’empresa Lanau Construccions.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, quatre dels set membres que 
composen la Corporació aprova  la certificació i realitzar la justificació als efectes del 
cobrament de l’ajut de Territori i Paisatge de la Generalitat de Catalunya. 
 
B) Vista i revisada la certificació 4ª de l’obra "URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER 
MAJOR I TRAVESSIES DE POBELLÀ”, amb un import de 18.003,33 €, signada pel tècnic 
director de l'obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 21 d’octubre  de 2010, de l’empresa 
ESPOT CARDÓS, S.L. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, de quatre dels set membres que 
composen la Corporació aprova  la certificació i realitzar la justificació als efectes del 
cobrament de l’ajut del PUOSC. 
 
 
C) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "OBRA CIVIL DE LA MUSEOGRAFIA DEL 
RECINTE DE LA CENTRAL DE CAPDELLA”, amb un import de 79.403,05 €, signada pel 
tècnic director de l'obra Sr. Joaquim José Obiols, amb data 27 de setembre de 2010, a 
l’empresa CERVOS, SA.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació aprova la certificació i realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut 
del LEADER, i la seva tramitació via eACAT. 
 
D) Vista i revisada la certificació 4ª de l’obra "URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER 
MAJOR I LA PLAÇA DE LA POBLETA DE BELLVEÍ”, amb un import de 144.602,62 €, 
signada pel tècnic director de l'obra Sr. Joaquim José Obiols, amb data 18 d’octubre de 
2010, de l’empresa RIU NOGUERA, S.L..  
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la Corporació 
aprova  la certificació i realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut del 
PUOSC. 
 
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS.  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JOSEP PALLARÉS SABARICH 

Objecte: “Canvi material de la coberta de Casa Sort a Pobellà, Expedient núm. 
139/09/P”.  
Import fiança: 192,32 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 1. Contractista: JAUME FONDEVILA COTONAT. 

Objecte: “Canvi material de la coberta de l’era de Casa Menó de Pobellà, 
Expedient núm. 107/09/PO”.  
Import fiança: 120,20 €  
 
2. Objecte: “Canvi material de la coberta de Casa Menó de Pobellà, Expedient 
núm. 106/09/PO”.  
Import fiança: 120,20 € 
 
3. Objecte: “Canvi material i reforma de la coberta d’habitatge unifamilar a Casa 
Menó de Pobellà, Expedient núm. 78/09/PO”.  
Import fiança: 184,99 € 
 
4. Objecte: “Rehabilitació sense augment de volum a Casa Menó de Pobellà, 
Expedient núm. 108/09/PO”.  
Import fiança: 120,20 € 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
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Contractista: JOSEP R. BENAVENT MENAL 
Objecte: “canvi de material de coberta de Casa Murrié. Expedient núm. 75/09/MT”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 

Contractista: EMMA CARRERA COTS 
Objecte: “Enderroc Habitatge Unifamilar a Paüls de Flamisell, Expedient núm. 
2010/023/P”.  
Import fiança: 992,83 €  
 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: TRINIDAD BENAVENT 

Objecte: “Arreglar la teulada de la cuina annexa a la casa de Casa Pedro d’Aguiró. 
Expedient núm. 2010/010/G”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
F) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: AURORA BONETA JORDANA 

Objecte: “Obres menors per la reforma del bany a Can Corona del nucli d’Aguiró, 
Expedient 2010/002/G”.  
Import fiança: 120,20 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
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SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
G) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: FRANCISCO FONT NAVARRI. 

Objecte: “Arranjament del bany de Casa Ramon del nucli de Mont-rós, Expedient 
núm. 2010/004/MT”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
H) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: FRANCISCA HEREU FARRÉ 

Objecte: “canvi de cobert de la teulada de casa San del nucli d’Astell, Expedient 
núm. 83/09/AS”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
I) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 1. Contractista: JAUME GARCIA DORIA. 

Objecte: “Canvi de coberta dels edificis de casa Pelestre d’Oveix, Expedient núm. 
92/09/O”.  
Import fiança: 120,20 €  
 
2. Contractista: JAUME GARCIA DORIA. 
Objecte: “Canvi de coberta dels edificis de casa Pelestre d’Oveix, Expedient núm. 
93/09/O”.  
Import fiança: 120,20 €  
 
3. Contractista: JAUME GARCIA DORIA. 
Objecte: “Canvi de coberta dels edificis de casa Pelestre d’Oveix, Expedient núm. 
94/09/O”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
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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. 
 
J) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JOAN ANTONI MASA FONT. 

Objecte: “Canvi de material de la coberta de Casa Molins, al nucli de Molinos, 
Expedient núm. 130/09/M”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
K) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ANNA BADIA FITÉ. 

Objecte: “Obertura de finestra a Casa Aimà, a la Plana de Mont-rós, Expedient 
núm. 37/09/LPL”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
L) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: CENCEPCIÓ ESCRIBÀ NUS 

1. Objecte: “Canvi de material de la coberta de Casa Gabatx al nucli de Pobellà, 
Expedient núm. 146/09/PO”.  
Import fiança: 120,20 €  
 
2. Objecte: “Rehabilitació de coberta en edifici en testera de Casa Gabatx al nucli 
de Pobellà, Expedient núm. 2010/026/PO”.  
Import fiança: 120,20 €  
 

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
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SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
M) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JOAN BONETA CARRERA. 

Objecte: “Substitució de la coberta de Casa Coixa d’Aguiró, Expedient núm. 
136/09/G”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
N) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: FRANCISCO LLIMIÑANA MARTI. 

Objecte: “Modificació de porxo d’entrada a l’Era de Casa el Sord del nucli d’Astell, 
Expedient núm 2010/013/AS”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
O) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: RAMON JAVIER PERUCHET FONT. 

Objecte: “Substitució de la coberta del garatge al nucli de Paüls de Flamisell, 
Expedient núm. 102/09/P”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
P) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ADELINA FRANCH TARTERA. 

1. Objecte: “Substitució de la coberta d’una vessant de la teulada del paller de 
Casa Pigolo, al nucli de Capdella, Expedient núm. 2010/024/C”.  
Import fiança: 120,20 €  
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2. Objecte: “Reforma de cuina i bany a Casa Pigolo, al nucli de Capdella, 
Expedient núm. 39/09/C”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
Q) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: FRANCISCO BARBAL PERISÉ. 

Objecte: “Reparació del teulat i la façana i terrassa de casa Gabatx d’Astell, 
Expedient núm. 2010/09/AS”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
R) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: DOLORS ESCUR MOYES. 

Objecte: “Reparació de teulada i canvi de porta a Casa Moliné, al nucli de 
Capdella, Expedient núm. 44/09/C”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
S) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JORDI JORDANA JUANMARTÍ. 

Objecte: “canvi del material de la coberta de casa Castilló, a la Pobleta de Bellveí, 
Expedient núm. 2010/032/LP”.  
Import fiança: 120,20 €  

 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
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SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ROBERT COSTA FOGUET. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Robert Costa 
Foguet, amb NIF: 34760730-W, com a alcalde pedani de Beranui, en escrit de 19 
d’octubre de 2010, amb R/entrada núm. 1250 de 20.10.10, en la que es demana l’ajut de 
150,00 € corresponent al dinar popular dels pobles per realitzar actes de germanor i 
activitats recreatives, pel dinar que es va realitzar al nucli de Beranui. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per al sopar popular per import de 150,00 € al nucli 
de Beranui, al Sr. Robert Costa Foguet, com alcalde pedani del nucli de Beranui. 
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) FRANCISCO FONT NAVARRI. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Francisco Font 
Navarri, alcalde pedani de Mont-rós, amb DNI 78.053.191-T, en escrit de 7 d’octubre de 
2010, amb R/entrada núm. 1205 de 07.10.10, en la que es demana l’ajut de 150,00 € 
corresponent per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel dinar que es va 
realitzar al nucli de Mont-rós. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per realitzar actes de germanor i activitats 
recreatives, pel dinar que es va realitzar al nucli de Mont-rós, per import de 150,00 € al 
nucli de Mont-rós, al Sr. Francisco Font Navarri, com alcalde pedani del nucli de Mont-rós. 
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) ANGELS JAIMEJUAN MARCH. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Àngels 
Jaimejuan March, amb DNI: 78080551-J com a alcaldessa pedania de la Plana de Mont-
rós, en escrit de 20 de setembre de 2010, amb R/entrada núm. 1123 de 20.09.2010 en la 
que es demana un ajut econòmic per la celebració del dinar popular de la Mare de Déu a 
la Plana de Mont-rós el passat 8 de setembre de 2010. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre 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 
del dinar popular celebrat per la Mare de Déu de la Plana, a la Plana de Mont-rós el dia 
08.09.2010 a la Sra. Àngels Jaimejuan March com a alcaldessa pedania 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. 
 
D) JULIA HEREU LOZANO. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Julià Hereu Lozano, 
amb DNI 43.730.794-C, alcalde pedani del nucli d’Espui, en escrit de 20 de setembre de 
2010, amb R/entrada núm. 1122 de data 20.09.10 en la que es demana l’ajut de 150,00 € 
corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats 
recreatives, pel sopar que es va realitzar al nucli d’Espui. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al nucli d’Espui per import de 150,00 €, al Sr. Julià Hereu Lozano, com alcalde 
pedani del nucli d’Espui. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
E) MARIA JESUS VILLAVERDE REY. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria 
Jesus Villaverde Rey, amb DNI 78.071.849-M, alcaldessa pedania del nucli de la Torre de 
Capdella, en escrit de 19 d’octubre de 2010, amb R/entrada núm. 1245 de data 
19.10.2010 en la que es demana l’ajut de 150,00 € corresponent a les festes populars 
dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel sopar que es va 
realitzar al nucli de la Torre de Capdella. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al nucli de la Torre de Capdella, per import de 150,00 €, a la Sra. Maria Jesus 
Villaverde Rey, com alcaldessa pedania del nucli de la Torre de Capdella. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
F) XAVIER GIL GIL.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Gil Gil, amb DNI 
78.084.702-R, alcalde pedani del nucli de Capdella, en escrit de 30 d’agost de 2010, amb 
R/entrada núm. 1069 de data 06.09.10 en la que es demana l’ajut de 150,00 € 
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corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats 
recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat mes d’agost al nucli de Capdella. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar el mes d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Capdella, al Sr. Xavier Gil Gil, 
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. 
 
G) MARIA MORA CAMP.  Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Mora Camp, en 
escrit de 6 de setembre de 2010, amb R/entrada núm. 1069 de data 06.09.10 en la que 
es demana una ajut corresponent a la factura  de la compra d’una làmpara i tres sillons 
per l’església del nucli d’Aguiró, per import de 725,70 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per al pagament de la factura referent a la compra 
d’una làmpara  i tres sillons per l’església d’Aguiró, per import de 725,70 € a la Sra. Maria 
Mora Camp. 
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. 
 
H) SOCIETAT DE CAÇA I PESCA “EL FLAMISELL”. Vista la sol·licitud presentada pel 
Sr. Josep Farré i Llacayo, president de la Societat de Caça i Pesca “El Flamisell”, en 
escrit de 16 d’abril de 2010, amb R/entrada núm. 426 de data 16.04.2010 en la que es 
demana un ajut de 2.073,50 €, 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 15.10.2003 de 
901,52 €, i per la muntanya d’Aguiró per import de 135,23 €, per a l’any 2009/10 i 2010/11 
ja que des de la societat s’ha efectuat la neteja de diversos camins ubicats dins el Terme 
Municipal, així com la cessió d’un espai a l’Associació “Lo Gaial” al local social que té la 
societat a Molinos, entenent el seu caràcter social. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut per fer front al pagament anual corresponent a l’any 2009/10 i 
2010/11 de l’aprofitament cinegètic de l’Àrea Local de Caça 20.016, i l’aprofitament de la 
Muntanya d’Aguiró a l’Ajuntament de la Torre de Capdella per un import total de 2.073,50 
€ al Sr. Josep Farré i Llacayo com a president de la societat de Caça i Pesca “El 
Flamisell”. 
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Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
I) ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per la 
Associació de Puntaires  Vall Fosca, amb NIF G-25640699, en escrit de 15 de juliol de 
2010, amb R/entrada núm. 844 de data 16.07.10, en la que es demana un ajut per la VI 
Trobada de Puntaires de la Vall Fosca, al nucli d’Espui en data 5 de setembre de 2010. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per a la VI Trobada de Puntaires Vall Fosca del 
passat 05.09.10 al nucli d’Espui, per import de 282,99 €, l’Associació de Puntaires de la 
Vall Fosca. 
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. 
 
J) JORDI BADET I SEGUES. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. JORDI BADET I 
SEGUÉS amb DNI 37635956K, de 7 de setembre de 2010 amb R/entrada 07.09.2010, en 
la que es demana que es doni de baixa les taxes corresponent a la seva activitat de 
turisme rural, escombraries i cànon de l’aigua, entre les següents dates de 31.08.2010 
fins al 01.07.2011, per baixa de l’activitat. 
 
Comprovada la documentació adjuntada amb la sol·licitud, es determina que s’ha donat 
de baixa de l’activitat a l’Agència Tributària del cens d’empresaris, professionals i 
retenidors. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-   Acceptar la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Badet Segués, per donar de 
baixa de les taxes de l’activitat, escombraries i cànon de l’aigua, de data 31.08.2010 fins a 
01.07.2011, per baixa en l’activitat. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.- Remetre aquesta acord als organismes corresponents de recaptació de 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella  
Quart .-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) ROBERT BARO OBIOLS.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Robert Baro 
Obiols, amb DNI núm. 43724076H en què demana llicència d’activitat per a l’explotació 
bovina i ovina en règim semi-extensiu amb una capacitat de 40 vaques alletants,  10 
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vedells de reposició, 40 vedelles de cria, 20 ovelles, 10 ovelles de reposició, 20 cabres i 
10 cabres de reposició, al prat de la Borda i Prat de la Palanca, polígon 16, parcel·la 399 i 
448, del nucli de la Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data 19.10.2010, R/entrada 
núm.- 1244 del dia 19.10.2010, i memòria tècnica “per la legalització d’una explotació 
ramadera en règim extensiu a La Pobleta de Bellveí” redactat per l’enginyera agrònoma 
Otilia Marsinyach Fandos, Col·legiada núm. 1395. Expedient núm.- 2010/118/LP. 
 
Atès que sessió plenària de data 4 d’agost de 2010 es va concedir la comunicació 
ambiental per l’explotació d’oví d’autoconsum amb una capacitat de deu caps, com una 
activitat no classificada al polígon 16, parcel·la 399 i 448, del nucli de la Pobleta de 
Bellveí, i que no és possible la existència de dos llicències ambientals per al mateix tipus 
d’activitat i en la mateixa ubicació, tal com es desprèn del informe dels serveis tècnics 
municipals de 22 d’octubre de 2010. 
 
Atès que s’han d’incloure les instal·lacions de corral de 140,38 m2 edificats per tal que 
passin a formar part de la llicència ambiental de l'activitat, quedant aquesta classificada 
segons la LLei 20/2009, de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats de la següent manera: Annex III, epígraf 11.1.l: instal·lacions ramaderes 
destinades a la cria semi-intensiva, entenent com a tal, aquell sistema en què 
l'alimentació es realitza fonamentalment a pastura, però els animals es troben estabulats 
durant un cert període de l'any, normalment l'hivern o durant la nit 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 21.10.2010 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
 Dades generals: 
Activitat Explotació ramadera en règim semi-extensiu  amb una capacitat per 

40 vaques alletants, 40 vedells de cria, 10 vedelles de reposició, 20 
ovelles de reproducció, 10 ovelles de reposició, 20 cabres de 
reproducció i 10 cabres de reposició 

Classificació Activitat CLASSIFICADA, segons la Llei 3/1998 d’Intervenció Integral 
de l’Administració Ambiental Annex III, epígraf 11.1.l:  instal·lacions 
ramaderes destinades a la cria semi-intensiva, entenent com a tal, 
aquell sistema en què l'alimentació es realitza fonamentalment a 
pastura, però els animals es troben estabulats durant un cert període 
de l'any, normalment l'hivern o durant la nit 

 
Dades de l’activitat: 
Situació de l’activitat:  Terme municipal de La Torre de Capdella. 

Polígon 16 Parc 399 i 448 
 

Superfície de l’activitat: 140,38  m2 de infermeria, 147,27m2 de paller i femer de 115 m3 
 

Conclusió: 
 

Proposo informar favorablement per a la obtenció de la llicència municipal d’activitats en règim de 
comunicació, per una explotació ramadera semi-extensiva amb una capacitat de 40 vaques 
alletants, 40 vedells de cria, 10 vedelles de reposició, 20 ovelles de reproducció, 10 ovelles de 
reposició, 20 cabres de reproducció i 10 cabres de reposició, amb els següents condicionants: 
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- Aportar còpia del llibre d’explotació ramadera un cop obtingut dels serveis territorials del 

Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
- En quant a la gestió de residus, aportar la còpia del contracte de recollida de cadàvers, així 

com del de recollida de envasos de productes zoosanitaris 
- Aportar còpia de la inscripció al Consell Català de la Producció Agrària ecològica, per tal de 

confirmar la exempció de la presentació del pla de dejeccions ramaderes 
 
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. 
 
En quant al règim de control d'activitats sotmeses a comunicació, segons les instruccions 
publicades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a la seva pàgina web: "Es 
desenvoluparan reglamentàriament la inscripció i el seguiment de les activitats sotmeses al règim 
de comunicació, i també els règims de control específics de les activitats ramaderes i altres 
activitats que ho requereixin"  
 
La Llei  20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats preveu en el 
seu Article 73, en quant al règim dels controls periòdics de les activitats incloses a l’annex III: 
"Les activitats incloses en l'annex III es poden sotmetre al règim d’autocontrols periòdics, atenent 
la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions,  
lluminositat i d'altres, i l'aigua, o la caracterització de determinats residus, el resultat dels quals es 
verifica de conformitat amb el que estableix la ordenança municipal" 
 
A manca d'ordenança municipal i de Reglament de desplegament de la Llei 20/2009, els controls 
periòdics s'establiran posteriorment, un cop quedi definit la manera de realitzar els autocontrols, el 
qual es farà saber als titulars de l'activitat” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Classificar l’activitat que s’exercirà en aplicació de la “Explotació ramadera en 
règim semi-extensiu  amb una capacitat per 40 vaques alletants, 40 vedells de cria, 10 
vedelles de reposició, 20 ovelles de reproducció, 10 ovelles de reposició, 20 cabres de 
reproducció i 10 cabres de reposició” com a activitat classificada, en Annex III, epígraf 
11.1.l: instal·lacions ramaderes destinades a la cria semi-intensiva, entenent com a tal, 
aquell sistema en què l'alimentació es realitza fonamentalment a pastura, però els 
animals es troben estabulats durant un cert període de l'any, normalment l'hivern o durant 
la nit segons la Llei 3/1998 d’Intervenció integral de l’Administració Ambiental 
Segon.-  Conseqüentment, amb els informes favorables esmentats, atorgar la 
comunicació ambiental de l’activitat explotació d’oví d’autoconsum amb una capacitat per 
40 vaques alletants, 40 vedells de cria, 10 vedelles de reposició, 20 ovelles de 
reproducció, 10 ovelles de reposició, 20 cabres de reproducció i 10 cabres de reposició  
comunicada pel Sr. Robert Baro Obiols al prat de la Borda i Prat de la Palanca, polígon 
16, parcel·la 399 i 448, del nucli de la Pobleta de Bellveí. 
Tercer.- Procedir al tràmit de renuncia de l’anterior llicència per l’explotació d’oví 
d’autoconsum amb una capacitat de deu caps, com una activitat no classificada al polígon 
16, parcel·la 399 i 448, del nucli de la Pobleta de Bellveí, atès que no és possible 
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l’existència de dos llicències ambientals per al mateix tipus d’activitat i en la mateixa 
ubicació 
Quart.-  Les condicions de la present llicència seran les establertes en la documentació 
tècnica presentada i en l'informe dels serveis tècnics municipals. 
Cinquè .- Aprovar la liquidació de la Taxa per la tramitació de les llicències d’activitats en 
règim de comunicació, en el terme municipal, d'acord amb l'establert a l’ordenança 
municipal vigent que suposa una quantitat de 90 €. 
Sisè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a dur 
a terme aquest acord. 
 
B) FELIU MARTÍ CANUT . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Feliu Martí Canut, 
amb NIF 40849467-H, en què demana llicència municipal d’obres excepcional per canviar 
la teulada d’uralita per xapa de color roigenc al carrer major s/n de la Pobleta de Bellveí, 
amb referència cadastral núm. 2002623CG392050001UM, segons sol·licitud de data 
18.08.2010, R/entrada núm.- 1002 del dia 18.08.2010. Expedient núm.- 2010/096/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 14 de setembre de 2010 informen 
favorablement la concessió de llicència d’obres, amb les següents  
   

    “Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia 

 
- Document de l’empresa constructora de  no accedir a la zona d’obra amb camions de mes 
de 20 Tn. i de reposar les desperfectes en paviments i infraestructures avanç de 15 dies des 
de el seu deteriorament o rotura, acceptant la paralització de les obres en cas de no complir 
el plaç. 
- Aval  generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 
- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per: 
 
Substitució de coberta  de fibrociment per xapa met àl·lica de color roigenc, amb 
formes imitant la teula, tipus plaques Immacoppo”  

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra excepcional 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 0,00 €, atès que es tracta d’una llicència excepcional li és 
d’aplicació els “criteris i condicions a aplicar en les llicències d’obres que afectin les 
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circumstàncies excepcionals de les inclemències meteorològiques succeïdes el dia 
01.09.2009”, aprovat pel Ple de 24 de setembre de 2009. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
C) JOSEP CARRERA GUERRI . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Carrera Guerri, amb DNI núm. 40856012-P, en què demana llicència municipal d’obres 
excepcional per al canvi de material de la coberta del Paller de Pere d’Oveix, al nucli 
d’Oveix, amb referència cadastral núm. 1357306CG391SN0001DR, segons sol·licitud de 
data 08.09.2010, R/entrada núm.- 1073 del dia 09.09.2010. Expedient núm.- 2010/105/O. 
 
Atès que es tracta d’una llicència excepcional li és d’aplicació els “criteris i condicions a 
aplicar en les llicències d’obres que afectin les circumstàncies excepcionals de les 
inclemències meteorològiques succeïdes el dia 01.09.2009”, aprovat pel Ple de 24 de 
setembre de 2009, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 18.10.2010 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es substitueix el material de cubrició del pallé de teules per plaques metàl·liques de color 
pissarra. 
 
Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia 
- Aval  generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per la substitució de material de la coberta. 
 
P.E.M :    4.500,00 € 
AVAL DE RUNES :   120,20 €” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra excepcional 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 0,00 €, atès que es tracta d’una llicència excepcional li és 
d’aplicació els “criteris i condicions a aplicar en les llicències d’obres que afectin les 
circumstàncies excepcionals de les inclemències meteorològiques succeïdes el dia 
01.09.2009”, aprovat pel Ple de 24 de setembre de 2009. 
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Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) CONCEPCIÓ ESCRIBÀ NUS.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Concepció Escribà Nus, amb document d’identitat núm. 40761137-P, en què demana 
llicència municipal d’obres menors per al rebossat de la façana del darrera de Casa 
Gabatx al nucli de Pobellà, amb referència cadastral núm. 4561502CG3946S0001DK, 
segons sol·licitud de data 09.06.2010, R/entrada núm.- 669 del dia 09.06.2010. Expedient 
núm.- 2010/054/PO 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 19.08.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“CONCLUSIÓ: 

 
Que s’informa favorablement vist que no es genera moviment estructural, no es demanarà 
plànols signats pel facultatiu competent sempre que els andamis siguin inferior a 6,00m.   
Els arrebossats admesos son de morters de calç i sorra, o bé morter mixt de calç i ciment, 
art.67.1 de les nnss.  
 
AVAL DE RUNES :   120,20 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
 
E) SANTIAGO VICENS TARTERA . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Santiago 
Vicens Tartera, amb DNI núm. 41069892-B, en què demana llicència municipal d’obres 
excepcional pel canvi del material de la coberta de fibrociment de casa Nadalet, al nucli 
de la Plana de Mont-rós, amb referència cadastral núm. 2540202CG392450001GX, 
segons sol·licitud de data 06.09.2010, R/entrada núm.- 1053 del dia 06.09.2010. 
Expedient núm.- 2010/104/LPL. 
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Atès que es tracta d’una llicència excepcional li és d’aplicació els “criteris i condicions a 
aplicar en les llicències d’obres que afectin les circumstàncies excepcionals de les 
inclemències meteorològiques succeïdes el dia 01.09.2009”, aprovat pel Ple de 24 de 
setembre de 2009, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 18.10.2010 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es substitueix el material de cubrició del paller de teules per plaques metàl·liques de color 
vermell. 
 
Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia 

- Aval  generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per la substitució de material de la coberta.  
 
P.E.M :    8.500,00 € 
AVAL DE RUNES :   120,20 €”  

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra excepcional 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 0,00 €, atès que es tracta d’una llicència excepcional li és 
d’aplicació els “criteris i condicions a aplicar en les llicències d’obres que afectin les 
circumstàncies excepcionals de les inclemències meteorològiques succeïdes el dia 
01.09.2009”, aprovat pel Ple de 24 de setembre de 2009. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
F) MODESTO SABARICH . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Modesto 
Sabarich, amb DNI núm. 40761105-E, en què demana llicència municipal d’obres per 
connexions a les xarxes públiques del servei d’aigua per Casa Massa al nucli de Mont-
rós,  segons sol·licitud de data 07.07.2010, R/entrada núm.- 797 del dia 07.07.2010. 
Expedient núm.- 2010/073/MT 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 22 de setembre de 2010 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 



 29

 
“Observacions: 
 

• Per la connexió a la xarxa municipal es tindrà que respectar els diàmetres establerts, per 
els serveis tècnics municipals. 

• Es tindrà que reposar el paviment del mateix material que la resta del vial. 
• Es tindrà que col·locar una arqueta amb clau de pas a l’exterior de la vivenda. 
• Les obres de connexió seran supervisades per els tècnics de l’Ajuntament. 

 
Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia 

- Aval  generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per connexió d’aigua a la xarxa municipal.  
P.E.M :                          0,00 €                    
AVAL DE RUNES :     120,20 €.”  

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir l’autorització municipal d'obres referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon.-  Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.-  Passar la informació al padró del cànon de l’aigua i clavegueram de la 
Corporació per tal que es segueixin el tràmits procedents. 
Quart.-  Aplicar la Taxa de l’Ordenança Municipal núm. 7 reguladora de la taxa de 
clavegueram de l’Ajuntament de la Torre de Capella, article 5é per un import de 21,04 €. 
Cinquè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
G) ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud 
del Sr. Jesús Maria Crespo Gutierrez, en nom de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÈCTRICA, S.L.U., en què demana llicència municipal d’obres per a) l’estesa d’una 
nova línia subterrània de 25kV per alimentar el nou CT Núm. 66.586 “INCASOL LA 
PLANA”, al nucli de la Plana de Mont-rós i b) l’estesa d’unes noves línies Subterrànies de 
Baixa Tensió a la Plana de Mont-rós, segons sol·licitud de data setembre de 2010, 
R/entrada núm.- 1201 del dia 07.10.2010. Expedient núm.- 2010/123/LPL 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 18.10.10 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ CONCLUSIÓ: 
 
Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per: 
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1º- Instal·lació d’una línea de Mitja Tensió per poder subministrar el nou C.T. situat a  l’edifici  
dels Habitatges de Protecció Oficial, segons plànol adjunt, en la zona de  la UA LP3.   

 
2º- Instal·lació de xarxa en Baixa Tensió en tota la zona per donar servei als punts previstos 
d’edificar, segons plànol adjunt, en la zona de  la UA LP3” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre 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 700,00 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
H) MARCEL·LÍ LLEVOT ROLLAN . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Marcel·lí 
Llevot Rollan, amb document d’identitat núm. 78040716-Z, en què demana llicència 
municipal d’obres menors per repicar i sanejar i rejuntar amb pedra vista la façana 
principal de Casa Gallego, al nucli de Castell Estaó, amb referència cadastral núm. 
1649502CG3914N0001TP, segons sol·licitud de data 28.07.2010, R/entrada núm.- 892 
del dia 28.07.2010. Expedient núm.- 2010/082/CE. 
 
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 25.08.10 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia 

- Aval  generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 

 
CONCLUSIÓ: 

El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres menors per sanejat de façana a Casa Gallego. 
 
P.E.M :    850,00 € 
AVAL DE RUNES :   120,20 €”  
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres 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.. 
 
I) JOAN GASPÀ BADIA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joan Gaspà Badia 
Ramos, amb DNI núm. 46104213-T, en què demana llicència municipal d’obres per a la 
rehabilitació de dos banys a c/ únic 39-N , al nucli de la Central de Capdella, amb 
referència cadastral núm. 4937901CH3043N0001TZ, segons sol·licitud de data 
02.09.2010, R/entrada núm.- 1047 del dia 02.09.2010. Expedient núm.- 2010/102/CC. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 18.10.10 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Conclusió: 

 
Que s’informa favorablement vist que no es genera augment de volum.    
 
AVAL DE RUNES :    120,20 €” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre 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 200,00 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
J) MIQUEL COMA COMA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Miquel Coma 
Coma, amb document d’identitat núm. 40774491-E, en què demana llicència municipal 
d’obres menors per fer una ampliació de la porta d’entrada al magatzem de l’edifici de 
Casa Perantoni, al nucli d’Aguiró, amb referència cadastral 0862412CG3906S0001QW, 
segons sol·licitud de data 07.09.2010, i Expedient d’obres menors d’ampliació de la porta 
d’entrada de l’edifici situat al c/ Únic s/n, Casa Perantoni, redactat per l’arquitecte tècnic 
Marta Aubets Fàbrega R/entrada núm.- 1074 del dia 08.09.2010. Expedient núm.- 
2010/106/G. 
 
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 
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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 18.10.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per modificació d’obertura en façana.  
 
P.E.M :                   2.000,00 €                    
AVAL DE RUNES :     120,20 €”  
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
K) MARIA REY FITÉ.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Maria Rey Fité, amb 
document d’identitat núm. 40746795-H, en què demana llicència municipal d’obres 
menors per la substitució de la pissarra vella per pissarra nova a Casa Teixidó, al nucli de 
la Torre de Capdella, amb referència cadastral 408870CG3948N0001TZ, segons 
sol·licitud de data 09.09.2010, R/entrada núm.- 1077 del dia 09.09.2010. Expedient núm.- 
2010/108/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 18.10.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia 

- Aval  generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 

 
CONCLUSIÓ: 
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El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per la substitució de material de la coberta.  
 
P.E.M :    2.000,00 € 
AVAL DE RUNES :   120,20 €”  
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
L) JOSEP BOCH PONS.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Bosch Pons, 
amb document d’identitat núm. 40704904-K, en què demana llicència municipal d’obres 
menors per reparar la terrassa de la casa i rebosat de la paret a Casa Fransí, al nucli de 
Pobellà, amb referència cadastral 4661102CG3946S0001SK, segons sol·licitud de data 
26.08.2010, R/entrada núm.- 1027 del dia 26.08.2010. Expedient núm.- 2010/099/PO. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 30.08.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“CONCLUSIÓ: 
 
Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per: 
 
Reparar terrassa sense moviment estructural i revocar paret.  
 
Prescripció:  
 
Porta aval per runes de 120,20 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre 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. 



 34

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. 
 
M) VICENTA CARLOS RIBÉ.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Vicentq 
Carlos Ribé, amb document d’identitat núm. 39094201-C, en què demana llicència 
municipal d’obres menors per millora de paviment de formigo i enrajolat de l’escala a Cal 
Metge, al nucli de Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral 2001610CG3920S000TQ, 
segons sol·licitud de data 23.08.2010, R/entrada núm.- 1021 del dia 23.08.2010. 
Expedient núm.- 2010/098/LP. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 30.08.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“CONCLUSIÓ: 
 
Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per: 
 
Construir paviment de formigó sense moviment estructural i enrajolar escala 
 
Prescripció: 
 
Portar aval per runes de 120,20 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
N) AURORA SUBIRANA MENTUY.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Aurora Subiraba Mentuy, amb document d’identitat núm. 40746771-V, en què demana 
llicència municipal d’obres menors per canvi d’una biga del sòtan i reparar l’escala de 
Casa Pau, al nucli d’Oveix, amb referència cadastral 1357303CG3915N0001OR, segons 
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sol·licitud de data 26.03.2010, R/entrada núm.- 341 del dia 26.03.2010. Expedient núm.- 
2010/027/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 19.08.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per canvi d’una biga del sotano i reparar l’escala.  
 
P.E.M :                  4.500,00€                    
AVAL DE RUNES :     120,20 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
O) ROBERT BARO OBIOLS.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Robert Baro 
Obiols, amb document d’identitat núm. 43724076-H, en què demana llicència municipal 
d’obres menors per la millora del teulat de la Borda del Rey, al polígon 16, parcel·la 399, 
al nucli de la Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data 28.03.2010, R/entrada núm.- 
345 del dia 29.03.2010. Expedient núm.- 2010/028/LP 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 19.08.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“CONCLUSIÓ: 
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El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per millora de teulat a la borda del Rey  
 
P.E.M :    1.500,00 € 
AVAL DE RUNES  :   120,20 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
P) ADELA PERUCHO BADIA.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Adela 
Perucho Badia, en què demana llicència municipal d’obres menors per obrir una finestra a 
Casa Paüls, al nucli d’Espui, amb referència cadastral núm. 4624904CH3042S0001YS, 
segons sol·licitud de data 23.06.2010, R/entrada núm.- 749 del dia 23.06.2010. Expedient 
núm.- 2010/070/E 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 19.08.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que es sol·licita obrir una finestra en la façana,que l’obra es considera obra menor per no 
tenir moviment estructural. 
Es recorda que no es pot obrir finestres sobre una finca veïna sense tindre l’autorització del 
veí afectat. 

  
       Caldrà portar el aval de gestió de residus segons decret 161/2001. 

   
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement vist que no es genera augment de volum” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
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Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
Q) MANUEL FARRE.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Manuel Farre, amb 
document d’identitat núm. 36554450-K, en què demana llicència municipal d’obres 
menors per fer el manteniment de les parets de l’hort de la Secla, al nucli de la Pobleta de 
Bellveí, amb referència cadastral núm. 25284A01500467000FM, segons sol·licitud de 
data 06.07.2010, R/entrada núm.- 821 del dia 12.07.2010. Expedient núm.- 2010/072/LP 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 18.08.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que es sol·licita mantenir les parets del hort de la secla, que l’obra es considera obra menor 
per no tenir moviment estructural. 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement vist que no es genera moviment estructural” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
R) EUGENI SERCH VIGÓ. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Eugeni Serch 
Vigó, amb document d’identitat núm. 40761022-P en què demana llicència municipal 
d’obres menors per restaurar la terrassa de Casa Ton, al nucli de la Plana de Mont-rós, 
amb referència cadastral núm. 2441601CG3924S0001SX, segons sol·licitud de data 
10.08.2010, R/entrada núm.- 965 del dia 10.08.2010. Expedient núm.- 2010/089/LPL 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
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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 23.09.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per reparació de terrassa existent a Casa Ton de La Pl ana de Mont-
ros, sense moviment estructural.  
 
P.E.M :                    3.970,00 €                    
AVAL DE RUNES :     120,20 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
S) MERCE PERÓ AGULLANA.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Merce 
Peró Agullana, amb document d’identitat núm. 40972605-Z en què demana llicència 
municipal d’obres menors per arreglar la façana interior de Casa Agulló, al nucli de 
Pobellà, amb referència cadastral núm. 4561501CG3946S0001RK, segons sol·licitud de 
data 17.06.2010, R/entrada núm.- 713 del dia 17.06.2010. Expedient núm.- 2010/060/PO 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 19.08.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que es sol·licita repicar i arrebossar les parets, repassar un balcó, rematar les entregues de 
les teulades, que l’obra es considera obra menor per no tenir moviment estructural. 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement vist que no es genera moviment estructural, no es demanarà 
plànols signats pel facultatiu competent sempre que els andamis siguin inferior a 6,00m.  
Els arrebossats admesos son de morters de calç i sorra, o bé morter mixt de calç i ciment, 
art.67.1 de les nnss” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
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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 186,04 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
T) MEDIR VILA PUIGARNAU.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Medir Vila 
Puigarnau, amb document d’identitat núm. 41075068-N en què demana llicència 
municipal d’obres menors per la reparació del teulat de l’annex a la vivenda (bodega) al 
C/ únic s/n, d’Espui, amb referència cadastral núm. 4733802CH304350001YY, segons 
sol·licitud de data 11.08.2010, R/entrada núm.- 973 del dia 11.08.2010. Expedient núm.- 
2010/090/E. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 23.09.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per reparació de coberta de l’annex de la vivenda (Bod ega) amb llosa 
de pissarra, sense moviment estructural.  
 
P.E.M :                    2.000,00 €                    
AVAL DE RUNES :     120,20 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
U) JORDI TIRVIÓ VICENT. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Tirvió 
Vicent, amb document d’identitat núm. 40746535-B en què demana llicència municipal 
d’obres menors per instal·lar una tanca amb porta al domicili, sense envair la via pública, 



 40

al c/ únic s/n, Casa 39, al nucli de la Central de Capdella, amb referència cadastral núm. 
4937901CH3043N0001TZ segons sol·licitud de data 11.08.2010, R/entrada núm.- 974 del 
dia 11.08.2010. Expedient núm.- 2010/091/CC 
 
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 23.09.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“Observacions a la documentació aportada: 
 

1. P.E.M: 500,00 €  
 

CONCLUSIÓ: 
 

El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per: 
 
Instal·lació de tanca amb porta a la Casa nº39 de l a Central de Capdella, sempre que es 
respecte el article 55 sobre la regulació de les tanques” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
V) JOSEP PORTELLA FREIXES.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Portella Freixes, amb document d’identitat núm. 41076196-J en què demana llicència 
municipal d’obres menors per modificar l’obertura de la porta baixa del domicili a Casa 
Janqüell, al nucli de Mont-rós, amb referència cadastral núm. 4465414CG3946N0001EP 
segons sol·licitud de data 17.08.2010, R/entrada núm.- 992 del dia 17.08.2010. Expedient 
núm.- 2010/093/MT 
 
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. 
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Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 22.09.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per modificació d’obertura en façana.  
 
P.E.M :                   2.100,00 €                    
AVAL DE RUNES :     120,20 €”  
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
W) IVAN AFONSO JORDANA.  Vist l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Ivan Afonso 
Jordana amb DNI 43720400-E, en què demana llicència municipal de primera ocupació de 
la construcció d’un habitatge unifamiliar a la parcel·la cadastral núm. 2544811, Casa 
Batlle, del nucli de la Plana de Mont-rós, segons sol·licitud de 17.09.2010 amb R/entrada 
núm.- 1139 del dia 21.09.2010 a l’Ajuntament de la Torre de Capdella. Expedient núm. 
113/04/LPL. 
 
Atès que en sessió plenària del dia 7 d’abril de 2005, es va concedir llicència municipal 
d’obres a Ivan Afonso Jordana per la construcció d’un habitatge unifamiliar sobre un solar 
de 254,20 m2 amb una superfície construïda total de 364,40 m2 de planta baixa, planta 
1ª, planta 2ª i sotacoberta, a la parcel·la cadastral núm. 2544811 del nucli de la Plana de 
Mont-rós, d’acord amb el “Projecte executiu de vivenda unifamiliar” redactat pels 
arquitectes Sr. Oriol Gili i Gemma Serch, viat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb 
el núm. 2004502603 del 02.11.04. Expedient núm.- 113/07/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 21 d’octubre de 2010, havent realitzat la 
visita “in situ” als habitatges de la present, informen favorablement la llicència, amb les 
següents prescripcions: 
 

“CONCLUSIÓ: 
 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud de llicencia urbanística de primera ocupació  
 

Per un edifici unifamiliar  
Superfície del solar     254,20 m2 



 42

Referència cadastral solar    2544818CG3924S 
Superfície construïda: 
    
   Planta baixa   93,60 m2 
   Planta primera  93,60 m2 
   Planta segona   93,60 m2 
   Sota coberta   83,60 m2 
 

TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  364,40 m2 ”. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir la llicència municipal sol·licitada per a poder ocupar l'edificació d’un 
habitatge unifamiliar a Casa Batlle de la Plana de Mont-rós, amb referència cadastral 
núm. 2544811, entès que ha estat executada de conformitat amb les determinacions de la 
llicència d'obres concedida en sessió plenària de 07.04.2005. 
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 101,39 € (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.” 
 
X) INSTITUT CATALÀ DEL SOL.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Vila 
de Puig, en representació de l’Institut Català del Sòl, amb NIF núm. Q0840001B, en què 
demana llicència ambiental per a un pàrquing privat de 18 places dins d’un edifici 
plurifamiliar, a la Plana de Mont-rós, segons sol·licitud de data 13.01.2010, R/entrada 
núm.- 302 del dia 02.04.2007, i “Projecte d’activitats d’un pàrquing privat de 18 places 
dins un edifici plurifamiliar”, redactat per Albert Lozano Fabregat, redactat per l’enginyer 
Industrial, i visat pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya Demarcació de Lleida,  
amb núm. 033984 de 12.01.2007. Expedient núm.- 086/06/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.10.2010 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions. 
 
“Dades generals: 
Activitat  Aparcament de 18 places en edifici plurifamiliar. 
Classificació Annex III, apartat 12.46 - activitats de garatge i aparcament de vehicles amb 

una superfície de > 100m2 
Règim d’inspecció Pendent de la publicació del Reglament de desplegament de la Llei 

20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les 
activitats.  
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Dades de l’activitat: 
Emplaçament   Carrer de La Murriera 
Nucli    La Plana de Mont-ros 
Superfície útil de l’activitat: 353,04 m2  
 
CONCLUSIÓ  
 
D’acord amb l’article 52 de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats, la comunicació 
s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han 
d’estar emparades per les llicències urbanístiques i sectorials preceptives. Un cop efectuada la 
comunicació, l’exercici de l’activitat es pot iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones 
titulars i tècniques que hagin lliurat les certificacions, els mesuraments, les anàlisis i les 
comprovacions requerides per la normativa. 
 
Realitzada una visita per part dels serveis tècnics d'aquest ajuntament, en data 20 de Octubre de 
2010, s'observa que l'activitat s'ajusta al descrit al projecte tècnic i els seus certificats de 
finalització de les instal·lacions, en especial al referent a les mesures contra-incendis. 
 
La activitat no realitza abocaments a la llera pública, ni es troba situada en cap espai natural 
protegit, i per tant no està sotmesa al procés de consulta prèvia.  
 
Per tot l'exposat anteriorment s’informa favorablement  per l’obtenció de la llicència ambiental en 
règim de comunicació per a la activitat de 18 places d’aparcament, classificada segons la Llei 
20/2009, com Annex III, epígraf 12.26 - activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una 
superfície de > 100m2 
 
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. 
 
La Llei  20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats preveu en el 
seu Article 73, en quant al règim dels controls periòdics de les activitats incloses a l’annex III: 
"Les activitats incloses en l'annex III es poden sotmetre al règim d’autocontrols periòdics, atenent 
la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions,  
lluminositat i d'altres, i l'aigua, o la caracterització de determinats residus, el resultat dels quals es 
verifica de conformitat amb el que estableix la ordenança municipal" 
 
A manca d'ordenança municipal i de Reglament de desplegament de la Llei 20/2009, els controls 
periòdics s'establiran posteriorment, un cop quedi definit la manera de realitzar els autocontrols, el 
qual es farà saber als titulars de l'activitat.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar la comunicació ambiental per a un pàrquing privat de 18 places dins 
d’un edifici plurifamiliar, a la Plana de Mont-rós, classificat en Annex III, apartat 12.46 - 
activitats de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície de > 100m2), per a 
l’Institut Català del Sòl. 
Segon.- La llicència resta subjecta a la revisió de la llicència ambiental cada 5 anys i al 
control periòdic als quatre anys, d’acord amb l’article 67.1 del Decret 136/1999, de 18 de 
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Maig, pel qual s’aprova el Reglament General de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental. 
Tercer. - Aprovar la liquidació de la Taxa de Tramitació de la Comunicació Ambiental que 
suposa una quantitat de 0,00 €. Exempt atès la clàusula sisena del conveni de 26 de juny 
de 2006, entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament. 
Quart.-  Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Cinquè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
S) ALBA ESPOT FAIXA.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Espot 
Faixa, amb document d’identitat núm. 40845533, en què demana llicència municipal 
d’obres per consolidar l’edifici situat al C/ únic s/n, La Quadra, al nucli de Torre de 
Capdella, amb referència cadastral núm. 4187201CG3948N0001OZ, segons sol·licitud de 
data 21.09.2010, R/entrada núm.- 1140 del dia 17.06.2010, i projecte bàsic i d’execució. 
Consolidació d’edifici amb antiga quadra a la Torre de Capdella, redactat per l’arquitecte 
tècnic, Josep Coll i Miró, vista pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
de l’Edificació de Lleida, amb núm. 201001799 de data 15.09.2010 . Expedient núm.- 
2010/107/LT. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 14.09.2010 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“Que no hi ha augment de volum vist que es una consolidació d’edifici existent, i a mes les obres 
de consolidació son amb caràcter d’urgència vist el estat del edifici. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per: 
 
Consolidació d’edifici existent” 
 
AVAL DE RUNES :     120,20 €” 
 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de quatre 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 198,14 €. 
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. 6/2010 que comprèn del núm. 
213 al 356, ambdós inclosos, amb un  import total de 458.957,14 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per la Sra. Monique Climent, del 01.06.2010, en 
concepte de honoraris aixecament topogràfic pista forestal Antema, per un import de 
371,68 €; Vista i revisada la factura presentada per la Sra. Monique Climent, del 
04.06.2010, en concepte de honoraris aixecament topogràfic finca Capdella, per un import 
de 181,80 €; Vista i revisada la factura presentada per la Sra. Monique Climent, del 
02.04.2010, en concepte de honoraris aixecament topogràfic nucli de Capdella, per un 
import de 393,90 €; 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentades i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures i 
pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació, acorda 
aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES. 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que de la reunió que es va mantenir amb el Sr. Gonzalo, 
advocat de l’Ajuntament, sobre el tema de l’ocupació de la via pública per elements de 
transport d’energia elèctrica, es va despendre que era provable que es pugues executar 
l’aval bancari que l’empesa REDESA va dipositar a l’Ajuntament, per valor (aprox.) de 
255000 € 
S’ha de fer un inventari pilona per pilona, i els vols, amb metres linials, i el primer 
recompte surt un import de recaptació de 700.000 €, es per aquest motiu que s’està 
treballant amb l’inventari. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que en data 5 d’octubre va tenir una reunió amb el Sr. 
Benet de carreteres, i li ha comunicat que la redacció del projecte de remodelació de la L-
503, ja està quasi acabat. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que en la reunió amb el Sr. Gonzalo, es va comentar que 
ja havia arribat l’informe de contesta a la pregunta realitzada en referència als tributs i 
concretament de l’IVA de les factures de la companyia de la llum. 
Comenta que l’IVA s’ha de pagar, ja que quan es va redactar el conveni no hi havia 
tributs, però s’ha de pagar l’IVA que correspon al consum efectuat segons conveni, no el 
de la facturació generl. 
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En uns quinze dies s’emetrà l’informe corresponent. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 23 de setembre es va reobrir el Centre de 
treball de la Pobleta de Bellvéi, hi treballen 7 persones i sembla que hi haurà més feina 
per més temps. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el 21 d’octubre van venir uns reporters de la TV3 
perque estan rodant un reportatge per al 30 minuts, que tracta sobre l’amiant .  
Està satisfet d ela manera que es va actuar per part de l’Ajuntament i la facilitat que va 
implicar la retirada de les plaques de fibrociment amb amiant. 
Avui ha esta l’últim dia de retirada de la uralita, i segons els càlculs, l’import de l’actuació 
rondarà els 500.000,00 €. Considera que són uns diners bén invertits, tot i que no s’han 
fet les obres que es tenien previstes per aquest import. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 20 d’octubre va visitar el municipi el Conseller 
Sr.  Llena, i es van donar les xifres de les inversions realitzades en infraestructures a la 
comarca i al municipi, essent de 10.000.000 € a la comarca del Pallars Jussà, i 1.700.000 
€ al municipi de la Torre de Capdella. 
Totes les carreteres del municipi estan asfaltades a dia d’avui, i ara ja no hi ha fang ni 
pols 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte el Sr. Gonzalo ha guanyat l’últim recurs de UNESA i les 
elèctriques, per l’augment dels BICES, referent a les últimes revisions cadastrals,  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que la Diputació de Lleida ha ingressat 15.000,00 € 
referent a l’ajuda per als toldos de la pedregada del municipi. 
D’aquest tema també el Conseller Sr. Nadal, li va oferir una ajuda per reparació de 
camins i carreteres per import de 100.000,00 €.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha iniciat el procediment d’expropiació forçosa amb 
caràcter d’urgència per l’obra de la línia aèria subterrània al nucli d’Envall, per tal que es 
pugui fer arribar la llum al nucli d’Envall, atès que no ha estat possible arribar a un acord 
amb el propietari. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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- PRECS I PREGUNTES 
 
No se’n efectuen. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores vint-i-cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.  
 
L'ALCALDE,                                                                                            LA SECRETARIA 
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DILIGENCIA.- Per a fer constar que l'acta de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament  
de La Torre de Capdella, del trenta de gener de mil nou-cents noranta-set, ha estat 
transcrita als fulls oficials de la Generalitat  de Catalunya compresos  entre el núm. 
835278 A revers i el   núm. 835283 A anvers, ambdós inclusius, de llur numeració 
correlativa. Ho certifico. 
                                                                  
                      La Torre de Capdella, 18 de febrer de 1997. 
                                                                  
La secretària,   
 


