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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària de quinze de desembre 
dos mil onze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 
 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia quinze de desembre de dos mil onze. Essent 
les vint hores trenta minuts, es reuneixen a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, els 
senyors que tot seguit es relacionaran sota la presidència del Sr. alcalde, Josep Maria 
Dalmau i Gil, als efectes de fer sessió pública extraordinària en 1ª convocatòria, la qual 
es va convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- AJUST DEL PRESSUPOST PER L’ANUALITAT 2011 
- COMPRAVENDA DE DOS FINQUES DEL NUCLI D’AGUIRÓ 
- INCOACIÓ DE L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER A L’OBRA 

“ELECTRIFICACIÓ RURAL D’ENVALL” 
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- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ AL “REQUERIMENT D E 
COMPLIMENT DEL CONVENI DE LA LLUM DE 1927 I ELS SEU S 
ANNEXES” 

- 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 realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 

ACORDS 
 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el vint-i-sis 
d’octubre de 2011, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de dinou 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. 33/2011, 34/2011, 
35/2011, 36/2011, 37/2011, 38/2011, 39/2011, 40/2011 i 41/2011 de l’any 2011, que 
consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- AJUST DEL PRESSUPOST PER L’ANUALITAT 2011  
 
Es dóna compte de l'expedient de d’Ajust del Pressupost núm. 1/2011, per 
transferències entre capítols i àrees de despesa, que afecta al Pressupost de la 
Corporació de 2011, , 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. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc assistents i l’abstenció de dos dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .-  Aprovar el present expedient núm. 1 de Ajust del Pressupost de la Corporació 
de 2011, segons que s'ha esmentat, fent aplicació per transferències entre capítols i 
àrees de despesa, tal com consta a l'expedient i d'acord amb el següent detall: 
 
 
AJUST DEL PRESSUPOST PER L'ANUALITAT 2011 / TRANSFE RENCIA ENTRE PARTIDES 
     

ALTES     
aplicació 
pressup descripció 

consignaci
ó augment total 

3361922 
Rehabilitació de la coberta de l'església 
d'Oveix               -     

      
24.013,00   

    
24.013,00   

3362203 Obres exteriors Museu de Capdella               -     
      

47.779,94   
    

47.779,94   

4561923 Mur del carrer de les Eres d'Oveix   
      

37.065,28   
    

37.065,28   

3362204 
Millora de la forja i contenidors Museu de 
Capdella               -     

        
5.397,74   

     
5.397,74   

1522709 
Treballs altres empreses - serveis tècnics 
externs    35.000,00   

      
50.000,00   

    
85.000,00   

1621000 reparació infraestructura i bens naturals 

 110.000,00   
      

63.000,00   

  
173.000,0

0   
1621300 reparació maquinaria i estris 

     9.500,00   
      

11.000,00   
    

20.500,00   
1622114 subministraments 

   70.000,00   
      

10.000,00   
    

80.000,00   
3321500 reparació i conservació mobiliari cultural 

     9.900,00   
        

6.000,00   
    

15.900,00   
3322610 despeses diverses fira Pobleta 

   20.000,00   
        

8.000,00   
    

28.000,00   
3322612 despeses diverses museu (escoles) 

     2.800,00   
        

7.000,00   
     

9.800,00   
4521000 reparació infraestructura i béns naturals 

 155.000,00   
      

60.000,00   

  
215.000,0

0   
4561916 urbanització intergral dels carrers de la 

Plana de Mont-rós 
 210.519,27   

        
3.629,65   

  
214.148,9

2   
                       -     

  622.719,27 332.885,61 
955.604,8

8 
BAIXES                    -     
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1661914 Rehabilitació de les antigues escoles de Mont-rós 
     

249.385,61    

4148001 Ajudes a la ramaderia del municipi  
        

5.000,00    

1648000 Atencions benèfiques i assistencials   
        

4.500,00    

4560000 Adquisició de terrenys  
      

10.000,00    

4560901 Adquisició de bèns immobles  
        

9.000,00    

2316000 SEGURETAT SOCIAL  
      

30.000,00    

9322708 Treballs altres empreses - Organisme autònom 
      

25.000,00    

 TOTAL  
   
332.885,61    

 
 
Aquests suplements i habilitacions de crèdit es FINANÇARAN amb les BAIXES EN 
APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
 
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. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués pregunta perquè s’ha incrementat tant la partida de treballs d’altres 
empreses, i perquè es baixa la partida de rehabilitació de les Escoles de Mont-rós. 
- El Sr. Peroy contesta explicant que la partida de treballs d’altres empreses s’ha 
incrementat molt perque hi ha tots els pagaments fets als advocats, sobretot en 
referència al tema de la llum, com per exemple, la via de constrenyiment a Endesa. 
Pel que fa a l’ajuda del LEADER, s’ha desestimat, ja que hi havia molta dificultat per 
justificar-la, a més a més que tardaran molt a ingressar la subvenció. 
- El Sr. Dalmau comenta que de 3 comarques amb ajudes, les dos entitats públiques, 
han renunciat a l’ajuda, tant la de la Ribagorça com la de la Torre 
Gran part de la decisió és pel sistema de cobrament que hi ha actualment. 
- La Sra. Burgués pregunta si hi ha previsió per la restauració. 
- El Sr. Peroy diu que di, però sobre un projecte nou 
 
- COMPRAVENDA DE DOS FINQUES DEL NUCLI D’AGUIRÓ  
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Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella vol adquirir la finca situada al nucli 
d’Aguiró, Terme Municipal de la Torre de Capdella, situada al nucli urbà de població, 
Finca 1661, del Volum 529, llibre 24 de la Torre de Capdella, foli 111 amb la següent 
descripció: “Urbana: Casa llamada de “Enjaume”, que tiene una superficie construida de 
84 m2., distribuida en tres plantas, y que se levanta sobre un solar de 44 metros 
cuadrados. Linda a Oriente, con Frare; Mediodía, con sí mismo; Poniente, con la calle; 
y Norte, con la calle y Capdevila” i la finca 1662, Volum 529, Llibre 24 de la Torre de 
Capdella, Foli 113: “Urbana: Era y Pajar hoy conocida como Era Enjaume, en el pueblo 
de Aguiró. La finca la constituye un solar de 100m2, donde en la actualidad, no existe 
levantada ninguna edificación. Linda a Oriente, con Frare y Capdevila; Mediodía, con 
Peret; Poniente, con camino; y Norte, con Capdevila y la calle”, propietat dels Srs. José 
Maria Montané Tartera i Jorge Montané Tartera. 
 
Atès que en data 65 de maig de 2011 es va signar un preacord de compravenda del 
les finques descrites en el paràgraf anterior, al nucli d’Aguiró, per tal d’enderrocar-
les i habilitar en l’espai una plaça - vial públic-. 
 
Atès que la valoració d’aquestes finques urbanes realitzada pels serveis tècnics de 
l’Ajuntament ha estat de 36.000,00 €, amb una superfície de 684 m2, i que la partida 
pressupostària 5160001 del pressupost vigent té crèdit suficient per fer front a aquesta 
despesa. 
 
Atès que en Ple de 28 de juliol de 2011 es va incoar el procediment d’adquisició 
d’aquesta finca, i es va sol·licitar informe al Departament de Governació i 
Administracions Públiques i que aquest ha estat favorable atenent l’excepcionalitat del 
procediment, segons Informe de data 21 d’octubre de 2011 i l’informe favorable de la 
secretària i la intervenció de l’Ajuntament. 
 
Atès l’article 206 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i a l’article 30 del Reglament de 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. I atès que 
l’adquisició d’un bé immoble constitueix un contracte privat de l’Administració (conforme 
a l’article 12 de la Llei de Contractes del sector públic, de 30 d’octubre de 2007), que es 
regeix, segons allò previst a l’article 25 i 99.2 del mateix text legal, pel que fa a la 
preparació i adjudicació, en primer lloc, per la legislació patrimonial de l’Administració 
Local.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de cinc i l’abstenció de dos dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 

PRIMER.- ADQUIRIR la Finca 1661, del Volum 529, llibre 24 de la Torre de Capdella, 
foli 111 amb la següent descripció: “Urbana: Casa llamada de “Enjaume”, que tiene una 
superficie construida de 84 m2., Distribuida en tres plantas, y que se levanta sobre un 
solar de 44 metros cuadrados. Linda a Oriente, con Frare; Mediodía, con sí mismo; 
Poniente, con la calle; y Norte, con la calle y Capdevila” i la finca  1662, Volum 529, 
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Llibre 24 de la Torre de Capdella, Foli 113: “Urbana: Era y Pajar hoy conocida como 
Era Enjaume, en el pueblo de Aguiró. La finca la constituye un solar de 100m2, donde 
en la actualidad, no existe levantada ninguna edificación. Linda a Oriente, con Frare y 
Capdevila; Mediodía, con Peret; Poniente, con camino; y Norte, con Capdevila y la 
calle”, propietat de la Sr. José Maria Montané Tartera i Jorge Montané Tartera. 
SEGON.- Redactar l’escriptura de compra venda de la finca segons les dades ja 
mencionades i en base al precontracte signat per les parts en data 6 de maig de 2011. 
TERCER.- Autoritzar a l’Alcalde per a signar la documentació notarial per a dur a terme 
l’adquisició de la finca i la seva inscripció al Registre de la Propietat i a l’Inventari de 
Béns de la Corporació, com a bé patrimonial. 
QUART.- Fer efectiu el pagament de l’import de 36.000,00 € a càrrec de la partida 
pressupostària 4560901, al moment de la signatura de l’escriptura davant el notari, així 
com les despeses que d’aquests tràmits es desprenguin. 
CINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués explica que s’absté en la votació, ja que també es va abstenir en 
l’acord d’incoació. 
 
 
- INCOACIÓ DE L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER A L’OBRA “E LECTRIFICACIÓ 
RURAL D’ENVALL”  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella, està duent a terme l’obra 
d’electrificació rural d’Envall, per portar el subministrament elèctric, mitjançant la 
implantació de la línia d’electrificació cap al nucli d’Envall, atès que és l’únic nucli 
del Terme Municipal que a dia d’avui, no té encara electricitat, per poder facilitar la 
vida als seus veïns mitjançant: 

- la portada de llum al nucli d’Envall 
- portar llum al nou dipòsit de l’aigua, per tal de fer-ne la cloració 
- instal·lar un enllumenat als vials del nucli, adequats a la normativa 
corresponent per - evitar la contaminació lumínica. 
- donar accés als serveis bàsics per la població, com serien les connexions a 
Internet, TDT...  
- donar més bons serveis als habitants del nucli 

 
Atès que el projecte de l’obra “Electrificació rural d’Envall” es va publicar al BOP de 
Lleida núm. 149 de 20 d’octubre de 2011, amb la relació de finques afectades per 
l’expropiació. 
 
Que desprès d’obtenir les autoritzacions de part dels propietaris afectats, s’ha de 
procedir a la expropiació de la finca núm. 7, parcel·la 92 del polígon 11, al terme de 
la Pobleta de Bellveí, de pastures de secà, amb una afectació d’expropiació del 
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domini de 4 m2, una afecció de servitud de pas de 505,2 m2, i afectació d’ocupació 
temporal de 153,3 m2, propietat de la Sra. Carmen Farrero Mentuy 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de cinc membres, i l’abstenció de dos dels set 
membres assistents que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Incoar l’expedient d’expropiació forçosa, de la finca núm. 7, parcel·la 92 
del polígon 11, al terme de la Pobleta de Bellveí, de pastures de secà, amb una 
afectació d’expropiació del domini de 4 m2, una afecció de servitud de pas de 505,2 
m2, i afectació d’ocupació temporal de 153,3 m2, propietat de la Sra. Carmen 
Farrero Mentuy, segons la Llei d’Expropiació Forçosa 
 
Segon.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa inherent a les indemnitzacions que 
es preveuen en la relació de béns i drets que s’expropien, per un import total de 
337,67 euros, amb càrrec a la partida 4560000 del pressupost municipal vigent 
 
Tercer .- COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s’expropien 
que, durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la notificació 
dels presents acords, poden convenir amb l’Ajuntament, lliurement i per avinença, 
l’adquisició –per part de la corporació municipal– dels béns i drets de referència, i 
donar per conclòs l’expedient iniciat un cop convinguts els termes de l’adquisició 
amistosa.  
Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns o 
drets que s’expropien no presenten per escrit, davant l’Ajuntament, cap proposta 
respecte a aquesta qüestió, o bé si la que presenten és rebutjada per l’Alcaldia, es 
considerarà que no ha estat possible arribar a l’adquisició per avinença dels béns i 
drets que s’expropien, als efectes del que preveu l’apartat següent.  
 
Quart .-  DISPOSAR l’inici de l’expedient de fixació del preu just dels béns i drets 
que s’expropien en aquells supòsits en què no s’arribi a l’acord esmentat a l’apartat 
anterior. L’inici de l’expedient de fixació del preu just s’instrumentarà mitjançant 
l’obertura de les peces separades corresponents en els termes i les condicions que 
s’expressen als articles 27 i següents de la LEF i 27 i següents del REF.  
 
Cinquè .- NOTIFICAR individualment els presents acords definitius a tots els 
propietaris i titulars de béns i drets objecte d’expropiació que figuren en la relació 
que conté el projecte. 
 
Sisè .- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués comenta que s’abstenen a la votació, ja que també es van 
abstenir en l’acord de l’anterior ple. 
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- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ AL “REQUERIMENT  DE 
COMPLIMENT DEL CONVENI DE LA LLUM DE 1927 I ELS SEU S ANNEXES”  
 
Per bé que el text del recurs identifica un desacord múltiple de la societat recorrent 
envers els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 23.09.2011, a l’hora de 
concretar la petició en la súplica de l’escrit que es detalla l’abast concret de la 
impugnació tot dient: 
 

“..tenga por formulado en tiempo y forma  recurso de reposición contra la Resolución del 
Pleno del Ayuntamiento de la Torre de Capdella dictada en sesión de 23 de septiembre 
de 2011, por la que se acuerda que ENDESA ENERGIA SA UNIPERSONAL realiza 
una incorrecta aplicación del impuesto sobre el Val or Añadido en las facturas 
derivadas del suministro de energía eléctrica que s e giran tanto al citado 
Ayuntamiento como a vecinos del mismo y que, por en de, no existe obligación 
por parte de estos de pagar la cuota de IVA corresp ondiente y, en sus méritos, 
estime íntegramente el recurso, anulando y dejando sin efecto la referida Resolución por 
ser contraria a derecho” 

 
En el cos de l’escrit es concentra la impugnació en una qüestió desviada del nucli del 
requeriment efectuat per l’Ajuntament en el requeriment del Ple de 23.09.2011; la 
recorrent recolza la seva postura el la normativa reguladora de l’IVA i fa ulls clucs de 
manera interessada a l’essència del debat: ENDESA ha de respectar fil per randa els 
paràmetres del Conveni de la llum de 1927 i de tots els seus annexes. 
 
Atès que en l’escrit de recurs es demanda també la suspensió de l’acord municipal de 
23.09.2011 en base a una pretesa conjugació de la causa de nul·litat invocada (art 62.1 
LRJPAC) amb la facultat establerta a l’art 111 de la LRJPAC. Hom manifesta que 
demanar a ENDESA la no repercussió d’una figura tributària podria representar-li un 
greu perjudici en convertir-la en autora d’una infracció; mentre que –en el pol contrari- 
la seva actitud no provoca cap perjudici a l’Ajuntament ni als veïns afectats com a 
beneficiaris pel conveni de llum. 
 
ANÀLISI  DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES.- 
 
A) En allò que és veritablement essencial, l’argumentació del recurs és desviada. Per a 
evitar confusions, cal anar a la súplica i amollar-nos a l’abast de la impugnació:  
 

a) Sol·licitud perquè s’anul·li l’acord del Ple de 23.09.2011 que acordà requerir a 
ENDESA la correcta aplicació del conveni de la llum de 1927 i dels seus annexes. 
S’afirma que el contingut d’aquest requeriment municipal efectuat en ús de les 
competències legals d’interpretació de contractes i convenis fixat a l’art 194 de la llei 
30/2007 vigent sobre contractació del servei públic, té com a finalitat bàsica aconseguir 
que ni l’Ajuntament ni la resta de veïns beneficiaris del conveni de la llum hagin de 
pagar la quota d’IVA que pertoca carregar en les factures de subministre d’energia 
elèctrica que gira l’empresa. 
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L’empresa recurrent és plany de l’abast d’aquesta pretensió i –tot que no ho diu així- 
denuncia que el requeriment municipal és un ardit i/o una maniobra indirecta per tal 
d’evitar el compliment d’una obligació tributària que rau sobre els subjectes passius i 
traslladar la responsabilitat de la infracció a l’operador que presta el servei, el qual té 
l’obligació de repercutir l’IVA. 

 
La queixa no és admissible i és un cas flagrant de desviació de l’objecte 
susceptible d’impugnació .  
 
La identificació del nucli del requeriment és quelcom essencial per a poder-lo 
complimentar; tal vegada sigui bo aprofitar aquest tràmit per a “aclarir” el seu abast i 
afavorir, així, que ENDESA el respecti en els seus justos termes. La presumpció sobre 
l’exercici noble del dret de defensa ens porta a rebutjar la sospita que darrera les 
argüicions desviades de l’empresa recurrent hi hagi una voluntat esquívola de defugir 
d’estudi; cas contrari, caldria reprendre una eventual actitud deslleial amb la immediata 
imposició de les multes coercitives que preveu la legislació vigent. 
 
Efectivament, l’acord del Ple municipal de 23.09.2011 requerí a ENDESA el compliment 
de  diversos punts relatius al conveni de la llum de 1927 i dels seus annexes. El més 
rellevant, però, és compila en l’extrem 3er. L’Ajuntament exigeix a l’empresa 
subministradora que apliqui correctament l’IVA; no pas que deixi de repercutir-lo en la 
facturació als beneficiaris del conveni. 
 
Un cop es recorda que la sentència d’11 de juliol de 1958 dictada per l’Audiència de 
Lleida fixà de manera definitiva els termes del Conveni tot assenyalant un preu 
determinat al Kw/h de consum d’energia elèctrica, l’Ajuntament vol que l’impost que 
grava el consum i/o la prestació de serveis (IVA) s ’apliqui d’acord la seva 
configuració legal i no pas alterant els paràmetres  que determinen la base 
imposable ...sobre tot, si això representa desobeir una sentència judicial ferma. 
 
En conseqüència, el contingut del requeriment i –al capdavall- l’obligació de la societat 
recurrent es nuclearitza en aplicar bé el conveni de la llum en la mesura que permet 
establir la determinació de la base imposable del servei elèctric prestat (0.0021 € x 
Kw/h de consum). A partir d’aquesta dada, l’Ajuntament no es nega pas a que ENDESA 
apliqui la repercussió de l’IVA en les condicions ordinàries que fixa la normativa 
reguladora de l’impost. És per això, que cal desestimar el recurs de reposició; confirmar 
el contingut del requeriment esmerçat en l’acord del Ple de 23.09.2011; i advertir a 
ENDESA que si en la propera facturació als beneficiaris del conveni de la llum no actua 
segons les pautes i indicacions del requeriment hom prendrà les mesures coercitives 
admeses de llei estant. 
 
 b) Sol·licitud addicional perquè es suspengui l’efectivitat de l’acord del Ple 
impugnat.- Tots els operadors accepten avui que la suspensió de l’executabilitat d’un 
acte administratiu és una mesura excepcional, quina finalitat és evitar que el principi 
d’eficàcia immediata generi en el recurrent perjudicis de difícil o impossible reparació. 
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Alhora, cal que el titular del bé jurídic protegit que considera una lesió l’execució de 
l’acte provi –de manera àmplia i fefaent- l’abast del perjudici què invoca, talment que no 
n’hi ha prou amb una clàusula d’estil literari més o menys construïda. La suspensió 
singular de l’acte impugnat ha de menester la concurrència de circumstàncies especials 
que han de quedar palesades des de l’inici, sens perjudici de la resolució que es dicti 
pel que fa al fons de la qüestió impugnada. 
 
En el nostre cas, ENDESA al·lega la presència d’un supòsit de manca de competència 
municipal en el lliurament del requeriment impugnat què relaciona amb el supòsit de 
nul·litat absoluta prevista a l’art 62.1.b) LRJPAC. A partit d’aquesta connexió jurídica, 
invoca la facultat prevista a l’art 111.2 de la mateixa norma per tal de sol·licitar la 
suspensió cautelar d’un acte de naturalesa mixta: que la empresa recurrent apliqui 
correctament el conveni de la llum de 1927 i els seus annexes. 
 
La petició ha de ser desestimada. 
 
No es donen cap de les circumstàncies singulars que l’art 111.2 LRJPAC pondera per a 
prendre la mesura cautelar de la suspensió. Heus ací un detall: 
 
1.- L’execució del requeriment no comporta cap perjudici per a ENDESA atès que un 
principi general del dret disposa que el compliment estricte d’una obligació contractual 
i/o legal mai genera perjudici. El concepte de lesió (laedere) està sempre vinculat a una 
càrrega respecte de la qual, qui la pateix, no té el deure jurídic de suportar-la; quan això 
no és així, la persona obligada no pot excusar-se del compliment en base a un 
presumpte perjudici. 
 
No és acceptable l’al·legació confusa i distorsionada que la ENDESA a l’aixopluc de 
l’obligació universal de les normes tributàries. Ja hem dit que en el requeriment 
impugnat l’Ajuntament no pretén que l’empresa subministradora deixi d’aplicar l’IVA al 
servei prestat, sinó que li exigeix que facturi el servei (consum elèctric) d’acord amb les 
pautes i preus que deriven del conveni de llum. Altrament dit, mentre que el consumidor 
final té l’obligació de suportar l’IVA que grava el servei; l’empresa subministradora del 
servei ha de determinar la base imposable sobre els criteris contractuals que neixen del 
conveni. L’aplicació de la quota impositiva no és pas objecte de debat. 
 
És un pretext sense solta al·legar que l’aplicació correcta del conveni de la llum podria 
esdevenir un paradigma d’infracció tributària per manca de repercussió de l’IVA 
exigible. ENDESA no ha de deixar d’aplicar l’impost, allò que ha de fer es determinar 
correctament la base imposable....i qui d’acord amb la normativa vigent té la 
competència per a interpretar l’aplicació de les pautes que permeten determinar-la és 
l’Ajuntament. 
 
2.- El determini del Ple municipal palesat en el requeriment impugnat no neix viciat de 
nul·litat absoluta per manca de competència de l’òrgan; ans el contrari, l’art 194 de la 
Llei 30/2007 de 30 d’octubre, reguladora del la contractació del sector públic atribueix a 
l’administració municipal la competència exclusiva i excloent per a interpretar els 
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contractes i convenis, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-los 
per raons d’interès públic, acordar la seva resolució i determinar els seus efectes. 
 
En conseqüència, qualsevol al·lusió a un pretès vici d’incompetència és una greuge 
inconsistent que deixa entreveure mala fe per la part que l’invoca. 
 
L’Ajuntament en ple, per unanimitats dels set membres que composen la corporació, 
Acorda: 
 
Primer. Desestimar  els motius de recurs formulats i confirmar en tots els seus punts 
l’acord del Ple de data 23 d’e setembre de 2011. 
 
Segon . En la mateixa línea, caldrà desestimar també la sol·licitud de suspensió 
cautelar de l’acte impugnat.  
 
Tercer.  Confirmar l’execució immediata del requeriment i prendre totes les mesures 
escaients per tal de garantir el seu compliment; en especial, advertir a ENDESA que se 
l’imposarà una multa coercitiva de 72.000,00 € per cada període de facturació de 
subministra elèctric als beneficiaris del conveni de llum que no s’ajusti als paràmetres 
fixats a l’hora de terminar la base. El text d’aquest acord ha d’esdevenir un instrument 
addicional d’interpretació per a la correcta aplicació. 
 
Quart . Notificar a l’al·legant el present acord, que posa fi a la via governativa atès que 
dimana del Ple Municipal. En conseqüència, pot  formular recurs contenciós-
administratiu directament davant el jutjat unipersonal d’aquesta jurisdicció de la 
província de Lleida, en el termini de dos mesos comptadors des de la notificació.  
 
Cinquè . Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 

 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 1ª i única de l’obra "REHABILITACIÓ DE LA 
COBERTA DE SANTA MARIA D’OVEIX”, amb un import de 24.013,00 €, signada pel 
tècnic director de l'obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 28 de novembre de 2011, a 
l’empresa CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació. 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS.  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: RIU NOGUERA SL 
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Objecte: “obres de reconstrucció i rehabilitació del Pont de la Pobleta de Bellveí” 
 Import fiança: 1.002,50 € (mitjançant aval bancari) 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ASBESTHO’S GESTIÓN DESAMIANTADOS SL 

Objecte: “desmuntatge i substitució de elements amb paques de fibrociment 
d’edificacions afectades pel temporal 01/09/2009” 

 Import fiança: 9.067,50 € (mitjançant aval bancari) 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: Sr. JOSEP SABARICH MOYES 

Objecte: “Canvi de material de la coberta de Casa Massa i canvi de material de 
la coberta del castell de Casa Massa de MONT-RÓS” Esp. 132/09-MT I 133/09-
MT. 

 Import fiança: 240,40 euros.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat 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: JOSEP SABARICH MOYES 

Objecte: “ Subjecció i rehabilitació d’una paret a Casa Massa de MONT-RÓS” 
Exp. 67/08-MT i 88/09-PO 

 Import fiança: 240,40 euros.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 



 

 

13 

 

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: CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA SL 

Objecte: “Enrajolat de dos balcons al xalet Rosa d’Abril de Pobellà”. Exp. 
2011/038-PO 

 Import fiança: 150 euros.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat 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: JOSEP MARIA MENTUY FORNONS. 

Objecte: “Substitució i alineació de coberta i substitució d’estisora a casa Perutxo 
d’Estivill” Exp. 201/011-ET  

 Import fiança: 120,20 € 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat 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. 
 
G) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: MARIA ISARN JORDANA. 

Objecte: “Rehabilitació  i pintura façana de Casa Domingo d’Espui” Exp. 
2011/007-E  

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat 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: 
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 Contractista: ASSUMPTA CODINACH I PARÉS. 
Objecte: “Canvi del material de la coberta dels corrals de Casa Mestrepere” Exp. 
72/09-PO  

 Import fiança: 751.25 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat 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. 
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ESCOLA ELS RAIERS I ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES. Vista la 
sol·licitud presentada per la Sra. Montserrat Juanmartí com a directora del CEIP ELS 
RAIERS i el Sr. David Estruch Hill com a president de l’AMPA, en escrit de 29 de 
novembre de 2011, amb R/entrada núm. 1209 de data 13.12.11, en el qual es sol·licita 
un ajut per la celebració de la 30a Olimpíada Escolar Flamicell el dia 10 de març del 
2012, amb el principal objectiu de fomentar la convivència tot fent esport gaudint d’una 
jornada festiva entorn de l’atletisme.  
 
L'Ajuntament en Ple,  per unanimitat, dels membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 350 € al CEIP ELS RAIERS I 
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES, per la celebració de la 28a 
Olimpíada Escolar Flamicell el dia 10 de març del 2012. 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
B) BOMBERS VOLUNTARIS DE LA POBLA DE SEGUR . Vista la sol·licitud 
presentada pel Sr. Fidel Reig i Andreu, Cap del Cos dels Bombers Voluntaris de la 
Pobla de Segur i Comarca, en escrit de 24 de novembre de 2011, amb R/entrada núm. 
1139 de data 25.11.2011, en el qual es sol·licita un ajut de 150 € per l’edició de 
calendaris de l’any 2012.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
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Primer.-   Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 150 € al Sr. Fidel Reig, cap del cos 
de bombers voluntaris de la Pobla de Segur i Comarca, per l’edició de calendaris de 
l’any 2012. 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota  la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
C) XAVIER LLANA BARÓ . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Llana Baró, 
com alcalde pedani de Beranui, en escrit de 13 d’octubre de 2011, amb R/entrada núm. 
976 de 15.10.2010 en la que es demana un ajut econòmic per la celebració del dinar de 
germanor realitzat durant la Festa Major del nucli de Beranui el dia 8 d’octubre de 2011 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les 
despeses per la celebració del sopar de germanor realitzat durant la Festa Major del 
nucli de Beranui el dia 8 d’octubre de 2011, al Sr. Xavier Llana Baró. 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
D) CLUB D’ESQUÍ DE LA POBLA DE SEGUR.   Vista la sol·licitud presentada pel Sr. 
Miquel Arilla, en nom del Centre d’Esquí Pobla de Segur (CEPS), amb data 3 de 
novembre de 2011, en el qual presenten la nova edició de la Travessa d’esquí 
alplinisme de la Vall Fosca que es pretén realitzar els dies 18 i 19 de Febrer de 2012, 
sol·licita un ajut a l’Ajuntament de la Torre de Capdella per tal de poder realitzar 
aquesta travessa. 
 
L'Ajuntament en Ple,  per unanimitat dels assistents,  acorda: 
 
Primer.-  Concedir un ajut de 4.500 € a Miquel Arilla, en nom del Club d’Esquí de la 
Pobla de Segur, per tal de finançar la Travessa d’Esquí Alpinisme OPEN VALL FOSCA 
2012, condicionat a que l’organització del club presenti un estat de liquidació de 
despeses i ingressos, de tal manera que en cas d’haver-hi beneficis, aquests es tindrien 
en compte en la concessió de l’ajut de l’any 2014. 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats i fer efectiu l’ajut el pagament. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
E) TOMAS JORDANA FARRE. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Tomàs Jordana 
Farré, amb DNI 40.822.382-G, alcalde pedani del nucli d’Astell, en escrit de 28 de 
novembre de 2011, amb R/entrada núm. 1183 de data 08.11.11 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 el passat 15 d’agost al 
nucli d’Astell. 
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L'Ajuntament en Ple,  per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al 15 d’Agost per import de 150,00 € al nucli d’Astell, al Sr. Tomàs Jordana 
Farré, com alcalde pedani del nucli d’Astell. 
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) MONTSE ROLLAN SOLDEVILA . Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Montse 
Rollan Soldevila amb DNI núm. 43714437-Q, com a directora de l’Escola la Vall Fosca, 
en escrit de 19 d’octubre de 2011, amb R/entrada núm. 999 de 21.10.2011 en la que es 
demana un ajut econòmic per emmarcar uns rètols fets amb paper reciclat i flors 
seques per part dels nens i nenes de l’escola 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 180,00 € per fer front a les 
despeses per emmarcar uns rètols fets amb paper reciclat i flors seques per part dels 
nens i nenes de l’escola a la Sra. Montse Rollan Soldevila. 
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 
 
G) CARLES SALVANS . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carles Salvans, amb DNI 
núm. 33936486-D, en escrit de 28 de novembre de 2011, amb R/entrada núm. 1161 de 
01.12.2011 en la que es demana un ajut econòmic per pagar les despeses del dinar de 
la IV Trobada de 2CV la Vall Fosca, en el marc de la Fira Ramadera de la Pobleta de 
Bellveí dels dies 1 i 2 d’Octubre de 2011. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 504,00 € per fer front a les 
despeses del dinar de la IV Trobada de 2CV la Vall Fosca, en el marc de la Fira 
Ramadera de la Pobleta de Bellveí dels dies 1 i 2 d’Octubre de 2011, al Sr. Carles 
Salvans. 
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 
 
H) KEREN KAYEMETH LEISRAEL – FONDO NACIONAL JUDI EN  ESPAÑA. Vista la 
sol·licitud presentada per l’enitat KEREN KAYEMETH LEISRAEL, en escrit de 24 
d’octubre de 2011, amb R/entrada núm. 1058 de 08.11.2011 en la que es demana un 
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ajut econòmic per l’homenatge que el Fons Nacional Jueu d’Espanya va rendir al cinc 
bombers del GRAF que van perdre la vida en el incendi del 21 de juliol de 2009 
mitjançant la plantació d’arbres, com a símbol de pervivència. 
 
 L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 500,00 € per l’homenatge que el 
Fons Nacional Jueu d’Espanya va rendir al cinc bombers del GRAF que van perdre la 
vida en l’incendi del 21 de juliol de 2009 mitjançant la plantació d’arbres, com a símbol 
de pervivència, a l’entitat KEREN KAYEMETH LEISRAEL. 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) JOSEP PLASENCIA LONCÀ.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Plasencia Loncà, amb NIF núm. 43740917-T, en què demana llicència municipal per 
parcel·lar la finca cadastral urbana 4308204CG3940N0001ZM, del nucli d’Envall, 
coneguda com a Casa Junxic com una divisió horitzontal tombada, segons consta en la 
documentació presentada, i sol·licitud de data 07.11.2011, R/entrada núm.- 1047 del 
dia 07.11.2011,. Expedient núm.- 2011/054/EN. 
 
Atès que segons la documentació tècnica presentada la superfície de la parcel·la és de 
282,50 m2 els quals es pretenen dividir en tres parts.  
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 13.12.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Que s’informa favorablement la divisió horitzontal tombada per la creació d’aquestes 
entitats: 
 

• ENTITAT Nº1-PART “A”: 
Superfície del sol ocupable en edificació : 69,14 m² 
 

• ENTITAT Nº2-PART “B”: 
Superfície del sol ocupable en edificació : 46,93 m² 
 

• ENTITAT Nº3-PART “C”: 
Superfície del sol ocupable en edificació: 81,68 m² 
Superfície del sol lliure privat:           84,75 m² 
 
TOTAL SUPERFICIE DE LA PARCEL·LA: 282,50 m² 
 

Per tant la proposta de divisió horitzontal tombada compleix els paràmetres urbanístics 
de les cases grans i eres: 
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70% del sol ocupable en edificació ( 197,50 m²) i 30% d’espai lliure privat ( 84,75 m²).” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda:  
 
Primer .- Concedir la llicència de parcel·lació de la finca cadastral urbana 
4308204CG3940N0001ZM, del nucli d’Envall, coneguda com a Casa Junxic com una 
divisió horitzontal tombada, en tres entitats: Finca “A” Superfície del sol ocupable en 
edificació : 69,14 m², Finca “B” Superfície del sol ocupable en edificació : 46,93 m², i 
Finca “C” Superfície del sol ocupable en edificació: 81,68 m² i de Superfície del sol lliure 
privat:  84,75 m², segons la documentació tècnica presentada i tota la que consta a 
l'expedient. 
Segon.- .- Aquesta aprovació s'entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers i no podrà ser invocada per a excloure  o disminuir la responsabilitat  civil  o  
penal  en  què  hagués  incorregut  el beneficiari en l'exercici dels seus drets o la seva 
activitat. 
Tercer. -  Notificar aquest acord als interessats. 
Quart -   Facultar  l'Alcaldia perquè signi tota  la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
B) ROSER MIR FAURAT.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Roser Mir 
Faurat, amb DNI núm. 40.830.075-S, en què demana la llicència municipal d’obres 
d’enderroc de magatzem al Carrer Sota Vila de la Pobleta de Bellveí, amb Referència 
cadastral núm. 2001303CG3920S001WM, segons sol·licitud de data 05.12.2011, 
R/entrada núm.- 1179 del dia 05.12.2011, i “Projecte d’enderroc de magatzem” redactat 
per l’arquitecte tècnic, Sr. Joaquim José Obiols en data novembre de 2011, i visat pel 
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Lleida, amb 
núm. 201101389/01 de data 12.12.11. Expedient núm.- 2011/053/LP 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 12.12.11 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“6.- Documentació a aportar abans de començar les o bres: 

 
- Plànol acotat de l’ocupació de via pública per a emmagatzematge de materials si 

és necessari, definint zona acotada per la tanca i amples de vial en una zona de 
50 metres al costat de l’obra. 

- Document de l’empresa constructora de  no accedir a la zona d’obra amb 
camions de més de 20 T i de reposició dels desperfectes en paviments i 
infraestructures abans de 15 dies des de el seu deteriorament o trencament, 
acceptant la paralització de les obres en cas de no complir el plaç. 

- Aportació de l’aval de runes mínim, establert en els Decrets         89/2010, de 29 
de Juny.   

- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 
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7-Conclusió: 
 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per al enderroc parcial i la rehabilitació de coberta de: 

 
Tipus edifici.     EDIFICI ADOSSAT. 
Entitats      1 nau agrícola.  
Superfície del solar   305,00 m2 
Referència cadastral solar  2001303CG3920S0001WM  
Superfície construïda   280,00 m2 

 

PEM:      6.550,00 € 
AVAL DE RUNES:    1.162,00 €.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 131,00 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) FRAMAR ACTIVOS, S.L. . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de l’empresa 
FRAMAR ACTIVOS, S.L. NIF núm. B-25529066, en què demana la llicència municipal 
d’obres d’enderroc parcial d’edifici entre mitgeres, a Casa Cansat d’Astell, amb 
referència cadastral núm. 2667402CG3926N0001TW, segons sol·licitud de data 
28.11.2011, R/entrada núm.- 1148 del dia 28.11.2011, i “Projecte d’enderroc parcial 
d’edifici entre mitgeres” redactat per l’arquitecte tècnic, Sr. Albert Altisent Tirbió en data 
novembre de 2011, i visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 
d’Edificació de Lleida, amb núm. 201101370/01 de data 01.12.11. Expedient núm.- 
2011/052/AS 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 12.12.11 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“6.- Documentació a aportar abans de començar les o bres: 

 
- Plànol acotat de l’ocupació de via pública per a emmagatzematge de materials si 

és necessari, definint zona acotada per la tanca i amples de vial en una zona de 
50 metres al costat de l’obra. 

- Document de l’empresa constructora de  no accedir a la zona d’obra amb 
camions de més de 20 T i de reposició dels desperfectes en paviments i 
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infraestructures abans de 15 dies des de el seu deteriorament o trencament, 
acceptant la paralització de les obres en cas de no complir el plaç. 

- Aportació de l’aval de runes mínim, establert en els Decrets  89/2010, de 29 de 
Juny.   

- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 

                                 
7-Conclusió: 

 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT als efectes de la concessió de 
llicència urbanística d’obres per al enderroc parcial i la rehabilitació de coberta de: 

 
Tipus edifici.  EDIFICI UNIFAMILIAR , ADOSSAT. 
Entitats   1 vivenda.  
Superfície del solar    661,00 m2 
Referència cadastral solar   2667402CG3926N0001TW 
Superfície construïda   938,00 m2 

 

PEM:      8.093,69 € 
AVAL DE RUNES:   1.406,34 €.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 161,87 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) ANNA FARRERO I SARROCA. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Anna 
Farrero Sarroca, amb DNI núm. 41079276-B, en què demana la llicència municipal 
d’obres reforma d’una part de l’edifici existent del paller per destinar-lo a habitatge, a 
Casa Bernatxo al nucli de Paüls de Flamisell, amb Referència cadastral núm. 
4059905CG3945N0001OH, segons sol·licitud de data 03.11.2011, R/entrada núm.- 
1040 del dia 03.11.2011, i “Projecte bàsic i d’execució de reforma d’uns edifici existent 
com a habitatge” redactat per l’arquitecte, Sr. Artur Juanmartí i Solé en data octubre de 
2011, i visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb núm. 2011501095 de data 
15.11.11. Expedient núm.- 2011/049/P 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 12.12.11 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“6.- Documentació a aportar abans de començar les o bres: 
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- Plànol acotat de l’ocupació de via pública per a emmagatzematge de materials si és 

necessari, definint zona acotada per la tanca i amples de vial en una zona de 50 metres 
al costat de l’obra. 

- Document de l’empresa constructora de  no accedir a la zona d’obra amb camions de 
més de 20 T i de reposició dels desperfectes en paviments i infraestructures abans de 
15 dies des de el seu deteriorament o trencament, acceptant la paralització de les obres 
en cas de no complir el plaç. 

- Aportació de l’aval de runes mínim, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de Juny.   
- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 

                                 
7-Conclusió: 
 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per a la Reforma d’un edifici existent: 

 
Tipus edifici.     EDIFICI  UNIFAMILIAR ADOSSAT. 
Entitats      1 habitatge. 
Superfície del solar   448,00 m2 
Referència cadastral solar  4059905CG3945N0001OH 
Superfície construïda   l’existent. 
 

PEM:    80.586,58 € 
AVAL DE RUNES:                  150,00 € 

 
Es recorda que per crear obertures, obtenir dret de vistes o voladissos en finques privades es 
necessari l’acord del veí afectat.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 1.611,73 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord.. 
 
E) RICARDO SABARICH MOYES . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Ricardo 
Sabarich Moyes, amb document d’identitat núm. 78069659-T, en què demana la 
redistribució de l’explotació ramadera bovina règim extensiu per substituir els 5 vedells 
d’engreis i 5 femelles de reposició per 6 vaques, quedant la capacitat de la l’explotació 
en 21 vaques, 8 vedelles de reposició, 1 mascle i 15 vedells de cria, al polígon 9, 
parcel·la 155, al nucli de Mont-rós, segons sol·licitud de data 20.10.2011, R/entrada 
núm.- 1018 del dia 27.10.2011. Expedient núm.- 001/2008/MT 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 07.11.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions. 

 
“Capacitat productiva actual:   

Porcí en règim intensiu 
Truges:   180 
Mascles:   4 
Cria:    320 
Recria:    10 
Boví en règim totalment extensiu: 
Vaques reproductores: 15 
Mascle:   1 
Cria    15 
Reposició   13 
Engreix   5 

 
 
 
Capacitat productiva sol·licitada: 
    Porcí en règim intensiu: 
    Truges:   180 
    Mascles:   4 
    Cria:    320 
    Reposició:   10 
    Boví en règim totalment extensiu: 
    Vaques reproductores 21 
    Mascle    1 
    Cria    15 
    Reposició   8 
 
 
 

CONCLUSIÓ 
 
Es tracta de una redistribució de la capacitat de la llicència ambiental d’activitats que només 
afecta al boví que es troba catalogat com a règim totalment extensiu, i que no incrementa la 
capacitat total de la explotació ni la producció de nitrogen i per tant no implica cap modificació 
en la llicència ambiental. 
 
Proposo informar FAVORABLEMENT  la redistribució de la capacitat bovina de l’explotació 
passant a constar aquesta de 21 vaques reproductores, 1 mascle, 15 vedells de cria i 8 caps de 
reposició, restant la capacitat porcina en règim intensiu sense modificar. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar redistribució de l’explotació ramadera bovina règim extensiu per 
substituir els 5 vedells d’engreix i 5 femelles de reposició per 6 vaques, quedant la 
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capacitat de la l’explotació en 21 vaques, 8 vedelles de reposició, 1 mascle i 15 vedells 
de cria, al polígon 9, parcel·la 155, al nucli de Mont-rós, propietat del Sr. Ricardo 
Sabarich Moyes. 
Segon.-  Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 7/2011 que comprèn del núm. 
334 al 372, ambdós inclosos, amb un import total de 92.286,889 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Bernat Lanau, del 10.12.11, en concepte de 
treballs a l’exterior del museu, per un import de 13.995,07 €; vista i revisada la factura 
presentada per Alegret Fusteria, SL, del 12.12.2011, en concepte de contravents “Casa 
Del Metge” a la Pobleta, per un import de 3.288,66 €; Vista i revisada la factura 
presentada per BEBA 33, s.l., del 12.12.2011, en concepte de actuació musical Agost 
Pobleta, per un import de 354,00 €; vista i revisada la factura presentada per Músics 
deCatalunua SCCL, del 30.11.2011, en concepte de actuació Josep Poblet 3 de 
desembre a Espui, per un import de 826,00 €; Vista i revisada la factura presentada per 
Jordi Porta Rey, del 20.10.2011, en concepte repàs dels camins secundaris a Antist, 
per un import de 1.053,00 €; vista i revisada la factura presentada per Artigan, SL, del 
12.12.2011, en concepte de actuació musical a la festa major de Beranui, per un import 
de 354,00 € 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentats i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels membres que composen la 
Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
Es dóna compte de la Morositat dels darrers trimestres, i s’autoritza a enviar les dades 
a la Direcció General de Política Financer, Assegurances i Tresor, i al Ministeri 
d’Hisenda, via plataformes digitals. 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que des de la Federació de Municipis de Catalunya, 
s’adhereix al manifest del dia Internacional contra la violència vers les dones que es 
celebra el 25 de novembre. 
Amb aquest compromís es vol revalidar el compromís públic i generar més consciència 
social per lluitar conjuntament per a la consecució de l’eradicació de qualsevol tipus de 
violència a les nostres viles i ciutats. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció per al un finançament local Català, que 
proposa l’Associació Catalana de Municipis, instant a la Generalitat de Catalunya que 
redacti una llei de finances locals que suposi una millora en el finançament dels 
governs locals. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 18 de novembre de 2011, va mantenir una 
reunió amb la Sra. Marta Subirà de Política Ambiental i amb el Sr. Grau, arrel de 
l’ampliació del Parc Nacional. 
En aquesta reunió es va reivindicar la tercera porta d’accés al Parc. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que va tenir una conversa amb el Sr. Felix i de la 
Comissió d’Urbanisme per parlar de les Modificacions que es van dur a terme al 
municipi. En la propera Comissió passaran i potser algunes hauran de ser estudiades 
pels tècnics. 
Pel que fa al Pla Especial de la Central, es creu que la comissió ho podria considerar 
favorable. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que en una reunió amb membres de INCASOL, s’ha 
extret que s’ha treballat per posar la Estació Transformadora però encara no està 
acabat del tot 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que en la reunió d’alcaldes del Pallars Jussà i Sobirà del 
15 de desembre, s’ha parlat del catàleg del paisatge de les dos comarques. Aquesta és 
una iniciativa europea del 2007. Es pensa entregar entre els dies 15-20 de gener i 
s’exposarà al públic durant un mes.  
També s’ha parlat del catàleg de bordes i masies, però el catàleg de la Torre de 
Capdella va ser molt revisat per part de la Comissió d’Urbanisme. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha dut a terme una jordana al Museu el 14 de 
desembre de 2011 que tractava dels museus en temps de crisi. S’ha de procurar fer 
infraestructures que no s’hagin de tancar en un moment com el que s’està vivint a dia 
d’avui. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que ja ha estat definitivament aprovada l’ordenança 
fiscal núm. 11 referent a la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, 
subsòl i vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores del sector 
elèctric, telecomunicacions i hidrocarburs, i ja s’ha procedit a la seva publicació 
definitiva. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que en l’Assemblea General de Museus i Equipaments 
Culturals de l’Alt Pirineu i Aran, de 28 de novembre de 2011 es va canviar la Junta. 
Es va elegir al Sr. Pep Camps com a president, i la secretaria recau en el Sr. Dalmau 
(de la Torre de Capdella), com a tresorer l’Alcalde de Gerri de la Sal, i com a 
Vicepresident, l’Alcalde d’Organyà 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha celebrat el primer Ple del Patronat 
d’Aigüestortes. Es van nomenar els membres de la Permanent del parc. 
També es va reivindicar l’ampliació del Bus del Parc, i van comentar que ho estudiarien. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ACA ha dictat una ordre en la que es pot fer la 
neteja de les lleres del riu, per part dels ajuntament. Ell ha escrit una carta a l’ACA per 
preguntar com s’havia de fer i li van contestar dient que s’ha de fer una memòria amb 
fotografies i la situació per poder autoritzar la neteja. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
- La Sra. Burgués comenta que fa dos plens es va comentar que el tancament del 
pressupost del 2010 es pagaven a 260 dies i amb les dades de la morositat hi diu que 
són 179 dies, i el que falta per pagar són a 280 dies. 
També comenta en referència a les neteges de les lleres dels rius, que les pot fer 
l’Ajuntament, però també ho podran fer els particulars i segurament que hi hauran 
ajudes per fer-ho. 
S’intentarà que les neteges de rius per part dels particulars tiri endavant, tal com han 
parlat amb el Sr. Lopez. 
- El Sr. Peroy contesta en referència la neteja de les lleres per part dels particulars, ho 
troba un avanç molt gran, però en aquests moments no hi ha diners. 
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A la pregunta de la morositat, i comenta que  més que mirar la feina de l’ajuntament de 
si cobren o no, s’hauria de mirar si ho acanem bé o no les obres; a la Pobleta de 
Bellveí, per exemple, se li ha dit al contractista que no es pagarà la part que queda per 
pagar de la última cerificació di no arregla correctament els desperfectes detectats. Al 
31 de desembre, tothom que hagi acabat l’obra cobrarà. 
La llei, però, tot i haver pagat el 90 € d’una factura, en la morositat hi apareix tota la 
factura com a pendent de pagament 
- El Sr. Dalmau comenta que fins que no vegi publicada l’Ordre en la que els particulars 
puguin netejar el riu, no s’ho creurà, però igualment creu que és molt bona idea. 
També vol fer esment que el Consell Comarcal també tarda molt a pagar, i que se li deu 
molts diners. 
- El Sr. Peroy vol puntualitzar que el Consell Comarcal també deu diners a l’Ajuntament 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores quaranta 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.”  
 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 2 d’abril de 2012. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


