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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-sis 
d’octubre de 2011. 
 
Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-sis d’octubre 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 ordinària 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 
- FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL DE L’AJUNTAMENT DE LA  TORRE 

DE CAPDELLA PER LES ELECCIONS GENERALS DE 20 DE NOV EMBRE 
DE 2011 

- COMISSIÓ DE COMPTES DE L’ANUALITAT 2010 
- SOL·LICITUD D’AJUT A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 

CONVOCATÒRIA 2011 
- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
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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-tres 
de setembre de 2011, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de quaranta-un 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. 26/2011, 27/2011, 
28/2011, 29/2011, 30/2011, 31/2011 i 32/2011 de l’any 2011, que consten en el llibre de 
resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE 
CAPDELLA PER LES ELECCIONS GENERALS DE 20 DE NOVEMB RE DE 2011 
 
Atès que el proper 20 de novembre de 2011 es procedirà a realitzar les Eleccions 
Generals de 2011. 
 
Atès l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del Règim Electoral 
General. 
 
Complertes totes les formalitats legals establertes, aquest Ajuntament ha format la mesa 
electoral que s’indica, amb les persones que s’esmenten en cadascun dels càrrecs.  
 
SECCIÓ 01 MESA U: 
 
TITULARS: 

� PRESIDENT: Maria Lourdes Peruchet Font, DNI núm. 78.058.853-G. 
� 1r. VOCAL: Manuel Montoliu Albesa, DNI núm. 40.863.720-B 
� 2n. VOCAL: Joan Enric Jordana Margalida, DNI núm. 40.875.847-V. 

 
SUPLENTS: 

� DEL PRESIDENT: Sixto Acerbon Sanchez-Fortun, DNI núm. 40.883.032-A. 
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� DEL PRESIDENT: Helena Jürgens Batlles, DNI núm. 46.508.963-L. 
� DEL 1r VOCAL: Montserrat Carracedo Oliva, DNI núm. 39.672.774-M. 
� DEL 1r VOCAL: Josep Plasencia Loncà, DNI núm. 43.740.917-T. 
� DEL 2n VOCAL: Jorge Molina Oller, DNI núm. 44.023.871-P. 
� DEL 2n VOCAL: Silvia Coll Vila, DNI núm.  43.714.976-A  

 
 
- COMISSIÓ DE COMPTES DE L’ANUALITAT 2010  
 
“Havent donat compte a la Comissió Especial de Comptes del contingut dels Comptes 
Generals que inclouen el de la pròpia entitat i del Patronat Municipal de Turisme de la Vall 
Fosca, corresponents a l'exercici de 2010 juntament amb els justificants comptables 
corresponents i llibres de comptabilitat, que presenten els següents resums : 
 
PROPIA ENTITAT (AJUNTAMENT): 
 
1.-BALANÇ DE SITUACIO 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material ............................................................ 1.455.235,23 
Immobilitzat immaterial ............................................................           0,00 
Inversions en infraestructura i bens d'ús gral. .....................  1.686.619,53 
Deutors...............................................................................   1.865.657,72 
Fiances i dipòsits constituïts a curt termini .............................        120,00 
Comptes financers.............................................................    1.013.079,71 
Ajustos per periodificació .......................................................     9.403,89 
 
Total ACTIU......................................................................     6.030.116,08 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves............................................................   3.987.780,47 
Resultats d’exercicis anteriors.............................................    369.532,23 
Deutes a llarg termini...............................................................    4.303,22 
Deutes a curt termini............................................................ 1.668.500,16 
                                                                  
Total PASSIU.....................................................................   6.030.116,08 
 
2.-COMPTE DE RESULTATS 
 
Vendes i ingressos...............................................................   2.802.597,33 
Despeses d'explotació.........................................................    2.259.785,13 
Marge explotació...................................................................     542.812,20 
Amortització i provisió ............................................................   135.966,19 
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI...........................   406.846,01 
RESULTATS EXTRAORDINARIS..........................................              0,00 
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RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS .........................       2.157,48 
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS .........................   -39.471,26 
RESULTATS DE L'EXERCICI..............................................     369.532,23 
 
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
 
Drets reconeguts nets..........................................................   2.810.133,83 
Obligacions reconegudes netes...........................................   5.725.994,57 
Resultat pressupostari.........................................................   -2.915.860,74 
Despeses Finançades amb romanent líquid de  
tresoreria..................................................................................  808.221,12 
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici .................... 778.479,13 
Desviacions de finançament positiu de l’exercici.......................  51.813,07 
Resultat pressupostari ajustat............................................... -1.380.973,56 
 
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Deutors pendents de cobrar a final exercici........................    1.864.848,41 
Creditors pendents de pagar a final exercici.......................    1.618.989,30 
Fons líquids a la tresoreria final exercici.............................    1.258.938,82 
Saldos de dubtós cobrament ..............................................           3.070,69 
Excés de finançament afectat ............................................        112.223,83 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL............................     1.143.644,30 
 
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA: 
 
1.-BALANÇ DE SITUACIO 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material..............................................................      61.820,27 
Deutors ....................................................................................        197,30 
Comptes financers..................................................................     91.702,64 
Pèrdua de l’exercici.................................................................             0,00 
Ajustos per periodificació .......................................................       2.975,52 
 
Total ACTIU............................................................................   156.695,73 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves ...............................................................    230.942,41 
Resultats exercicis anteriors ..................................................    -43.652,17 
Subvencions de capital............................................................              0,00 
Resultat exercici ....................................................................     -30.594,51 
Deutes a curt termini................................................................             0,00 
Total PASSIU.........................................................................    156.695,73 
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2.-COMPTE DE RESULTATS 
 
Vendes i ingressos...............................................................        196.381,71 
Despeses d'explotació..........................................................       194.010,50 
Marge explotació....................................................................          2.371,21 
Despeses financeres..................................................................        433,35 
Amortització...............................................................................     26.466,27 
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI...........................      -24.528,41 
RESULTATS EXTRAORDINARIS.............................................     -6.075,68 
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS .........................         9,58 
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS .........................          0,00 
RESULTATS DE L'EXERCICI..............................................         -30.594,51 
 
 
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
 
Drets reconeguts nets.............................................................    196.391,29 
Obligacions reconegudes netes..............................................    204.054,78 
Resultat pressupostari.............................................................      -7.663,49 
Despeses Finançades amb romanent líquid de  
tresoreria............................................................................................    0,00 
Resultat pressupostari ajustat.................................................       -7.663,49 
 
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Deutors pendents de cobrar a final exercici.............................     91.702,64 
Creditors pendents de pagar a final exercici............................          197,30 
Fons líquids a la tresoreria final exercici..................................       1.075,17 
Romanent de tresoreria  afectat a desp.finalistes.........................         0,00 
Romanent de tresoreria  per despeses generals.....................     91.899,94 
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL....................... ..........     91.899,94 
 
Vist tot el qual i trobant-ho conforme, la Comissió Especial de Comptes, per unanimitat, 
acorda : 
 
PRIMER.- INFORMAR favorablement els Comptes Generals de la pròpia entitat, 
Ajuntament de la Torre de Capdella i del Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca, 
corresponents a l'any 2010. 
 
SEGON.- EXPOSAR-LOS al públic durant el termini de quinze dies mitjançant la 
corresponent publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província i al Taulell d'Anuncis de 
la Corporació. 
 
TERCER.- TRAMETRE'LS, un cop formalitzat el tràmit anterior i resoltes les possibles 
reclamacions per aquesta Comissió, si se'n produeixen, al Ple de l’Ajuntament per a la 
seva aprovació.” 
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El consistori en queda assabentat. 
 
- SOL·LICITUD D’AJUT A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBL E 
CONVOCATÒRIA 2011 
 
Atesa l’Ordre AAM/251/2011 de 5 d’octubre per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts a la gestió forestal sostenible, i es convoquen els corresponents a 2011, del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té l’obra anomenada “Arranjament de dos 
pistes forestals, al TM de la Torre de Capdella”, per un import de 9.020,00 €. 
 
El Ple municipal, per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer. - SOL·LICITAR la subvenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per import de 9.020,00 €, en base a la l’Ordre AAM/251/2011 
de 5 d’octubre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal 
sostenible, i es convoquen els corresponents a 2011, per l’obra anomenada “Arranjament 
de dos pistes forestals, al TM de la Torre de Capdella” 
Segon.-  TRAMETRE la documentació a la Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural. 
Tercer .- FACULTAR el senyor alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord. 
 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 3ª de l’obra "REHABILITACIÓ DE LA SAL I PIS 
MUNICIPAL AL NUCLI D’ASTELL”, amb un import de 67.506,77 €, signada pel tècnic 
director de l'obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 10 d’octubre de 2011, a l’empresa 
CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA..  
 
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:  CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L. 

Objecte: “Restauració de l’ermita de Sant Marc” 
 Import fiança: 1.909,66 € (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. 
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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: EIPSA LLEIDA, S.A. 

Objecte: “Actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior de la Torre 
de Capdella”.  

 Import fiança: 2.302,56 € (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: EIPSA LLEIDA, S.A. 

Objecte: “Actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior al nucli 
d’Astell”.  

 Import fiança: 1.947,24 € (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. 
 
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: EIPSA LLEIDA, S.A. 

Objecte: “Actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior al nucli 
d’Aguiró”.  

 Import fiança: 1.014,86 € (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. 
 
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: EIPSA LLEIDA, S.A. 

Objecte: “Actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior al nucli de 
Mont-rós”.  

 Import fiança: 1.606,20 € (Mitjançant aval bancari) 
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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: ALBERT ROIG DEULOFEU. 

Objecte: “Reparació de la teulada de Casa Nadal al nucli d’Antist. Exp. 81/08/AN”.  
 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: LLUIS PEROY BENET. 

Objecte: “Tancament de l’entrada de Casa Remei del Prom, al nucli de Capdella, 
Exp. 2011/027/C”.  

 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: 
 Contractista: AURORA SUBIRANA MENTUY 

Objecte: “Canvi d’una biga del sotan i reparar l’escala de Casa Pau, al nucli 
d’Oveix, Exp. 2010/027/O ”.  

 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. 
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- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ASSOCIACIÓ DE PROFESIONALS L’AMBIT TURISTIC DEL PALLARS JUSSÀ. 
Vista la sol·licitud presentada per l’Associació de Professionals l’Àmbit Turístic del Pallars 
Jussà, amb NIF G-25728692, en escrit amb R/entrada núm. 950 de 30.09.2011, en el 
qual se sol·licita un ajut de 100 € per realitzar activitats que permetin organitzar activitats 
per donar a conèixer la gastronomia de la comarca del Pallars Jussà a diferents 
establiments adherits. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per realitzar activitats que permetin organitzar 
activitats per donar a conèixer la gastronomia de la comarca del Pallars Jussà a diferents 
establiments adherits a l’Associació de Professionals l’Àmbit Turístic del Pallars Jussà, 
per import de 100,00 €. 
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) JOAQUIN LLORENTE . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Joaquin Llorente, amb 
DNI 46.652.050-T, en escrit de 18 d’octubre de 2011, amb R/entrada núm. 990 de data 
20.10.11 en la que es demana l’ajut de 320,00 € corresponent a l’obsequi que es va 
atorgar als participants de la III Concentració de Motos Antigues de la Vall Fosca, en el 
marc de la Fira Ramadera de la Pobleta e Bellveí, els dies 1 i 2 d’Octubre. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic corresponent a l’obsequi que es va atorgar als 
participants de la III Concentració de Motos Antigues de la Vall Fosca, en el marc dela 
Fira Ramadera de la Pobleta e Bellveí, els dies 1 i 2 d’Octubre, per import de 320,00 €, al 
Sr. Joaquin Llorente. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) ALBA BADIA FITÉ.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Badia Fité, 
amb DNI núm. 43720584-E, en què demana un canvi de nom de la comunicació 
ambiental per l’activitat d’explotació bovina, amb Marca Oficial 824AF, classificada en 
l’Annex III, epígraf 11.1.l: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva, 
entenent com a tal, aquell sistema en què l’alimentació es realitza fonamentalment a 
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pastura, però els animals es troben estabulats durant un cert període de l’any, 
normalment l’hivern o durant la nit, al polígon 1, parcel·la 122, de la Plana de Mont-rós, 
Casa Teixidó, de la Sra. Laura Irene Fité Monge, a la Sra. Alba Badia Fité, segons 
sol·licitud de data 19.10.2011, amb R/entrada núm.- 996 del dia 20.10.2011. Expedient 
núm.- 124/2004/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24.10.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades generals: 
Activitat  Ramadera bovina en règim semi-extensiu 
Classificació Annex III. Epígraf 11.1.l . Instal·lacions ramaderes destinades a la cria 

semiintensiva, 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. La 
capacitat d’aquestes explotacions a als efectes de la seva classificació en 
cada un dels annexos es calcularà proporcionalment als períodes en què els 
animals romanguin a les instal·lacions  

 
Règim d’inspecció  
 
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. 
 
Dades de l’activitat: 
 
Donat que no es sol·licita cap canvi en la capacitat productiva, restarà  tal i com es trobava fins 
ara 
Emplaçament   Polígon 1, parcel·la 122 
Nucli    La Plana de Mont-rós 
Capacitat:   60 vaques alletants + 3 mascles 
    50 vedells de cria 
    20 vedelles de reposició 
    25 vedells d’engreix 
 
CONCLUSIÓ  
 
En quant al canvi de titularitat informo: 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera FAVORABLE  
a favor de la Sra. Alba Badia Fité 
 
Un cop tramitat aquest canvi de titularitat amb el Departament d'Agricultura, haureu d'aportar a 
l'expedient: 
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- Full de dades de l’explotació ramadera amb marca oficial 824AF a nom de la Sra. Alba Badia 
Fité 

- Pòlissa de recollida de cadàvers, per la capacitat total de l'explotació a nom del Sra. Alba 
Badia Fité 

 
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.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat d’explotació 
bovina, amb Marca Oficial 824AF, classificada en l’Annex III, epígraf 11.1.l: Instal·lacions 
ramaderes destinades a la cria semiintensiva, 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, al polígon 1, parcel·la 
122, de la Plana de Mont-rós, Casa Teixidó, de la Sra. Laura Irene Fité Monge, a la Sra. 
Alba Badia Fité,  amb les condicions establertes per l’informe tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat com ramadera bovina en règim semi-extensiu, inclosa en 
l’annex III, epígraf 11.1.l: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva, 
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, als efectes de la concessió de la comunicació de 
l’activitat ambiental. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart -.-Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros, en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) ALBA BADIA FITÉ.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Badia Fité, 
amb DNI núm. 43720584-E, en què demana un canvi de nom de la comunicació 
ambiental per l’activitat de Turisme Rural, classificada en l’Annex III, epígraf 12 subapartat 
56: apartaments de turisme rural en tots els seus grups i modalitats, a Casa Teixidó, de la 
Plana de Mont-rós, de la Sra. Laura Irene Fité Monge, a la Sra. Alba Badia Fité, segons 
sol·licitud de data 20.10.2011, amb R/entrada núm.- 994 del dia 20.10.2011. Expedient 
núm.- 065/01/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24.10.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades generals: 
Activitat   Turisme rural 
Classificació Annex III, apartat 12, subapartat 56: apartaments de turisme rural en 

tots els seus grups i modalitats 
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CONCLUSIÓ  
 
En quant al canvi de titular informo: 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera FAVORABLE  
a favor de la Sra. Alba Badia Fité. 
Un cop tramitat aquest canvi de titularitat amb el Departament corresponent de la Generalitat de 
Catalunya, haureu d'aportar a l'expedient 
- Còpia de l’acta d’inspecció o de la resolució del Departament competent en la matèria. 
 
Revisats els arxius municipals s’observa que l’activitat disposa de llicència ambiental en règim de 
comunicació de data 9 de Juliol de 2002 i a les condicions específiques de la llicència es fixa:  
 “Cada cinc anys l’activitat s’haurà de sotmetre a un control periòdic per part d’una entitat 
ambiental col·laboradora de l’administració” en compliment de l’article 89 Decret 136/1999 de 18 
de Maig pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 
Febrer, de la intervenció integral de la administració ambiental. 
 
Vist que la llei 3/1988 resta derogada per la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control 
ambiental de les activitats i que aquesta fixa en quants als controls periòdics, Article 73: 
 
"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 dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat de Turisme 
Rural, classificada en l’Annex III, epígraf 12 subapartat 56: apartaments de turisme rural 
en tots els seus grups i modalitats, a Casa Teixidó, de la Plana de Mont-rós, de la Sra. 
Laura Irene Fité Monge, a la Sra. Alba Badia Fité,  amb les condicions establertes per 
l’informe tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat com Turisme Rural, inclosa en classificada en l’Annex III, 
epígraf 12 subapartat 56: apartaments de turisme rural en tots els seus grups i modalitats, 
als efectes de la concessió de la comunicació de l’activitat ambiental. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart -.-Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros, en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) JOAQUIM NAVARRI . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joaquim Navarri, 
amb document d’identitat núm. 40870998-K, en què demana de la llicència municipal 
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d’obres menors per la reparació de la teulada de Casa Palleta al nucli d’Espui, amb 
referència cadastral núm. 4624603CH3042S0001IS, segons sol·licitud de data 
13.10.2011, R/entrada núm.- 971 del dia 13.10.2011. Expedient núm.- 2011/046/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 25.10.2011 informen favorablement 
la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que es sol·licita reparar la teulada de Casa Palleta sense augment de volum, que l’obra es 
considera obra menor per no tenir moviment estructural. 
 Aval de runes : 150,00 € 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement vist que no es genera augment de volum.”   
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) ANOTNI ZAYAS FAULO. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Antoni Zayas 
Faulo, amb document d’identitat núm. 35002011-J, en què demana la llicència municipal 
d’obres menors per refer revocs i enlluÏts de calç de parets interiors, neteja polit i 
restauració de sostres i paviments a l’Abadia del nucli de Capdella, amb referència 
cadastral núm. 5046702CH3054N0001YL, segons sol·licitud de data 14.03.2011, 
R/entrada núm.- 262 del dia 14.03.2011, i “Projecte de rehabilitació de forjat sostre planta 
baixa en edifici unifamiliar” redactat per l’arquitecte tècnic, Sra. Maria Boix i Goday, en 
data setembre de 2011. Expedient núm.- 2011/008/C 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 25.10.11 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ Que es sol·licita rehabilitar el forjat de la planta pis amb moviment estructural. 
Caldrà portar l’aval de les runes que ascendeix a 150,00 €. 
Pressupost d’execució material : 28.807,74 € 
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Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement .” 
 

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 576,15 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) HIDRODATA, S.A. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. José Ignacio Casanova 
i Agustí, com a representant de l’empresa HIDRODATA, S.A., amb NIF A-78916939, en 
què demana llicència municipal d’obres la modificació del sedimentador de la toma de la 
Central Hidroelèctrica de Molinos, al riu Flamisell dins la CH de Capdella, segons 
sol·licitud de data 14 d’abril de 2011, R/entrada núm.- 287 del dia 18.04.2011, i “Proyecto 
de modificación del sedimentador de la toma de la central hidroelèctrica de Molinos” 
redactat per l’enginyer tècnic d’Obres Públiques, Sr. David Forgas Mill, de data Octubre 
de 2011. Expedient núm.- 2011/015/M 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 25.10.11 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que SI s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada 
 
Per tal de donar compliment al Decret 89/2010, de 29 de Juny, i RD 105/2008, la persona 
productora de residus haurà de dipositar un aval. L’import de la fiança, es dipositarà al 
moment de la obtenció de la llicència d’obres, per tots els residus de la construcció i la 
demolició, l’objecte de la qual serà garantir que els residus generats a la obra són gestionats 
d’acord amb al normativa vigent. 
 
AVAL DE RUNES: 150 €  
P.E.M: 31.642,58 € 
 
Revisats els arxius municipals es comprova que el promotor disposa de la corresponent 
llicència ambiental d’activitats en vigor. 
 
CONCLUSIÓ: 

 
S’informa FAVORABLEMENT  la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per modificació de 
sedimentador de la toma de la central hidroelèctrica de Molinos, a la Central de Capdella, 
amb les següents prescripcions: 
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- Aportació de l’aval de runes mínim, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de Juny , i 
Decret 105/2008 per un import de 150 €.” 
 

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 632,85 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 6/2011 que comprèn del núm. 
290 al 333, ambdós inclosos, amb un import total de 72.653,84 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Jorge Soriano – Casa Gallart, del 24.10.11, en 
concepte dietes vàries, per un import de 689,91 €; vista i revisada la factura presentada 
per Braseria l’Era del Marxant, del 24.10.2011, en concepte de menús de Fira i lloguer de 
terreny, per un import de 891,00 €; Vista i revisada la factura presentada per Braseria 
l’Era del Marxant, del 24.10.2011, en concepte de dietes del bombers de Beranui per un 
import de 58.32 €; vista i revisada la factura presentada per Josep Lanau Baqué, del 
24.10.2011, en concepte de treballs pintura a esglésies, per un import de 4.720,00 €; 
Vista i revisada la factura presentada per Llibreria Central, del 24.10.2011, en concepte 
de marcs de quadres, per un import de 258,40 €; vista i revisada la factura presentada per 
Josep Banlles Jordana, del 17.10.2011, en concepte de lloguer terrenys fira Pobleta, per 
un import de 1.000,00 € 
 
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. 
 
- INFORMES 
 
A) La Diputació de Lleida, en sessió plenària de 16 de setembre de 2011 van aprovar la 
moció referen a la situació econòmica i financera dels ens locals, instant al Govern de 
l’Estat, a que no exigeixi la devolució de les transferències de més, que va atorgar a 
compte als ens locals durant l’exercici2009, fins que no es modifiqui la Llei d’Hisendes 
Locals, i es doti a aquests d’un finançament adequat. 
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També demana a l’ACM i FCM, que consensuïn i negociïn una proposta amb la 
Generalitat de Catalunya per tal de millorar els pagaments dels ens locals, com en 
d’altres temes han consensuat en representació del món local de Catalunya 
 
El Consistori en queda assabentat.  
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que ja ha arribat el projecte del pont d’Aguiró – Astell – 
Oveix. Aquest projecte es va sol·licitar a la Diputació de Lleida, i ens l’ha redactat sense 
cap cost per l’Ajuntament. 
L’Ajuntament treballarà per aconseguir els diners per poder executar-ho el més aviat 
possible. 
El projecte es pot passar per l’Ajuntament a consultar-ho. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 19 d’octubre de 2011 va mantenir una reunió 
amb el Sr. Germà Gordó, de la Generalitat de Catalunya. En aquesta reunió es va parlar 
de l’ampliació del Parc Nacional, ja era coneixedor d’aquest fet, i dóna suport a la 
proposta de fer la tercera porta d’accés al parc per la vall Fosca. 
També es va parlar de les negociacions que s’estan duent a terme per la represa 
d’Estanygento. 
Es va parlar de la problemàtica del projecte de Vallfosca Interllacs. 
També es va comentar el tema del sector turístic i es va comprometre a ajudar amb la 
creació de la Casa del Parc i l’oficina de turisme si fóssim la tercera porta d’entrada. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que es va celebrar un jornada dins el marc de Municipalia, 
per tractar del nou PUOSC. Encara s’està parlant si es fa de 3 o de 4 anys. 
Els serveis bàsics seran prioritaris, i es proveu una partida per a manteniment 
d’inversions ja fetes. 
També van parlar del Viure al Poble, però són projectes molt importants i de moment 
nosaltres no ho hem fet. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ACM i la FCM conjuntament amb la consellera 
d’Ensenyament, van convenir que no es podien suportar les retallades fetes a les ajudes 
de les escoles bressol. 
A l’Ajuntament s’han donat 1.300 € per nen, i ara es vol retallar a menys de mil euros, 
quan el que s’hauria de donar són 1.600 € per nen. 
També van parlar de la finançament local, ja que assumeixen moltes competències i 
molts deutes els ajuntaments però no reben la finançament per dur-los a terme 
correctament. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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F) El Sr. Alcalde dóna compte que va mantenir una reunió amb el Director General 
d’INCASOL en referència a les HPO de la Plana de Mont-rós. Les obres ja estan 
acabades però no hi ha ascensor. 
El 20 d’octubre hi va haver una reunió a la Plana i es va quedar que s’instal·laria la ET. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que a l’altre ple es va parlar que es pagaven les factures a 
molts dies, i va convidar a la cap de l’oposició a fer un seguiment de les obres. 
Ell té un llistat de totes les obres des de l’any 2007, i la mitjana de pagament és de 33,14 
dies. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Peroy diu que coincideix més o menys amb un ple, que es fa aproximadament 
cada mes. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 18 d’octubre es va celebrar a Madrid la 
reunió de la Asociación de Municipios con Centrales Hidroeléctricas, en la qual es va 
decidir que el president de la mateixa seria el Sr. Alins i el Vicepresident executiu ell 
mateix. 
Ell sempre diu que no s’ha de fer política en aquesta associació, si no que s’ha de lluitar 
pels interessos dels Ajuntaments, i per aconseguir els diners que els hi pertoca. 
 
Pel que fa a l’Executiva Nacional, els representants per Catalunya, son el Sr. Alins i ell 
mateix. 
Creu que aquesta associació ha estat molt important perquè ha aconseguit molta 
recaptació pels municipis. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que el 20 d’octubre es va celebrar una reunió a Tremp per 
tractar el tema de la Protecció Civil. 
Entén que s’ha de protegir la població però també demana que per evitar riscos s’han de 
fer treballs com per exemple, la neteja del riu Flamisell. 
Ha demanat a l’ACA que els Plans d’Ocupació es podrien destinar a netejar els rius, però 
mai se l’ha contestat. 
També es va parlar de la neteja dels boscos, i que ara es deixa la fusta a terra del bosc 
perquè es podreixi, i ell creu que aquest sistema no és correcte. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
En aquest punt pren la paraula la Sra. Burgués: 
- Comenta que pel que fa a la reunió amb el Sr. Gordó, es va quedar amb la idea del 
camp de Golf i diu que es tirarà endavant el tema per part del Sr. Gordó. 
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- El Sr. Peroy contesta dient que el camp de golf és important per la vall, li pregunta si 
això de tirar endavant vol dir si es posarà en marxa. 
- La Sra. Burgués comenta que s’està estudiant el projecte i que s’intentarà fer el 
possible. 
També comenta que desprès de la Fira de la Pobleta es va reunir amb el Conseller 
d’Agricultura, el Sr. Pelegrí i el President del Patronat del Parc, el Sr. Ruben Farelo,per 
parlar del Parc Nacional i de cara a la tercera porta del Parc, que intentaran fer el possible 
per obrir aquesta porta. 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Burgués intervé en referència a la neteja del riu, comentant que l’ACA no donava 
permís per posar-se al riu. S’està intentant des de l’ACA i des del Departament 
d’Agricultura, que es permeti entrar al riu per fer neteges, però tan sols neteges. 
- El Sr. Peroy diu que quan a l’ACA els va bé, poden passar pel riu, però quan ho ha de 
fer un ajuntament no donen permís. 
- El Sr. Dalmau comenta que a veure si ho aconsegueixen. L’ACA sols fa petites 
actuacions, però a dia d’avui, el Flamisell està molt boscós. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores trenta 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,   
 


