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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 ordinària del dia nou de maig de dos 
mil onze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 
 

 
“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 nou de 
maig de 2011. 
 
Al poble de la Torre de Capdella, el dia nou de maig de dos mil onze. Essent les vint-i-
una 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 
JORDI BOSCH MASA. 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
SERGI GALANO MUÑOZ 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL. 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- RESOLUCIÓ DEL RECURS AL PLEC DE CLÀUSULES DE L’OBRA  

“REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES ESCOLES DE MONT-RÓS (1918) 
COM A CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ESCOLA RURAL” 
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- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA REHABILITACIÓ DE L ES 
ANTIGUES ESCOLES DE MONT-RÓS (1918) COM A CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ DE L’ESCOLA RURAL” 

- APROVACIÓ DEL “CONVENIO DE PLANEAMIENTO ENTRE EL EX CMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE CAPDELLA, ENDESA GENERACIÓN, 
S.A. Y ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU” RELATIU A  L’ÀMBIT 
DEL PLA ESPECIAL DE LA CENTRAL DE CAPDELLA I CAMPAM ENT DE 
FECSA. PE-CC1 

- APROVACIÓ DEL CARRERER DE CASTELL-ESTAÓ 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE ESTAVILL 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE ENVALL 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE ANTIST 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE BERANUI 
- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per a realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'Ordre del Dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 

 
ACORDS 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el vint-i-nou 
de març de 2011, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de seixanta-set fulls, segellats i numerats, i l’acta corresponent a la sessió 
extraordinària realitzada el vint-i-sis d’abril de 2011, l'esborrany de la qual, tramès 
prèviament a tots els regidors, consta de dos 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. 6/2011 i 7/2011, de 
l’any 2011, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
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- RESOLUCIÓ DEL RECURS AL PLEC DE CLÀUSULES DE L’OB RA 
“REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES ESCOLES DE MONT-RÓS (1918) COM A 
CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’ESCOLA RURAL”  
 
Atès que en sessió plenària de data 2 de febrer de 2011 es va procedir a 
l’aprovació de la contractació de l’obra REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES 
ESCOLES DE MONT-RÓS (1918) COM A CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE 
L’ESCOLA RURAL, i que en data  
 
Atès que en data 24 de febrer de 2011 es va publicar l’anunci de contractació de 
les obres al DOGC (núm. 5825 de 24.02.11) i al BOP núm. 28 de mateixa data,  i 
que durant el període de vint-i-sis dies d’exposició es va presentar una al·legació 
per part de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya de 11 de març 
de 2011, amb R/entrada núm. 283 de data 18.03.2011. 
 
Vist que l’al·legació presentada sol·licitava la suspensió del procediment de la 
convocatòria del concurs, atès que consideren que la redacció de tres preceptes de 
les valoracions dels criteris d’adjudicació eren nuls per la seva manca de 
determinació, concretament els punts de la clàusula 19.1: criteris de les millores, 
satisfacció de les exigències socials, manca de determinació de l’objecte i de la 
ponderació dels criteris d’adjudicació. 
 
Vista la Resolució d’Alcaldia 5/2011 de 18 de març acordà no suspendre la 
convocatòria d’ofertes, ni ajornar el procediment de contractació amb les següents 
condicions: “1.- Sol·licitar als serveis jurídics de l’Ajuntament l’emissió d’un informe 
urgent d’avaluació del contingut de les al·legacions, amb proposta de resolució. 2.- 
Arribat el cas, convertir l’adjudicació en un acte provisional a l’espera de la resolució 
de les al·legacions presentades” 
 
Vist l’informe dels serveis jurídics de 28 de març de 2011 se’n desprenen les 
següents consideracions: 
 
“Referent a la petició de nul·litat de les “millores en les ofertes respecte les 
condicions del concurs” què s’inclou per l’administració contractant com a criteri 
d’adjudicació és sospitós de parcialitat atès que no es recolza en una explicació 
àmplia i  detallada que permeti la seva ponderació. Hom afirma que al·ludir a les 
“millores” és la introducció aleatòria d’un criteri no pas vinculat al contracte i de 
naturalesa indeterminada. 
 
Sobta l’al·legació quan demana que hi hagi concreció pel que fa al contingut de les 
millores, atès que –precisament- la seva inclusió com a criteri és una càntic en favor 
del principi de lliure concurrència que inspira la normativa sobre contractació 
pública. La presentació d’una “millora  en l’oferta de les condicions objectives del 
concurs” és quelcom que roman en la iniciativa del contractista; és allò que li 
permet ser diferent a la resta de les ofertes sempre dins el límit de l’objectivitat; és –
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potser- l’instrument més vàlid d’activació de la competència puix els licitadors han 
de presentar propostes innovadores que mai estaran contaminades pels pactes de 
no concurrència il·legals. En conseqüència, creiem què és un criteri de valoració útil 
i idoni que no pot sostreure’s a les potestats de l’administració i que, alhora, resta 
sotmès a control de legalitat com a qualsevol altre a fi i efecte d’evitar arbitrarietats 
al seu aixopluc. 
 
A nivell teòric, tal vegada caldria admetre que fixar alguna pauta orientadora sobre 
la naturalesa d’aquestes millores no faria nosa ni destorb als licitadors. Ara bé, 
aquest complement s’ha d’avaluar amb proporcionalitat a la naturalesa del 
contracte. En tractar-se de l’execució d’obres  de rehabilitació d’un antic edifici 
escolar per a adaptar-lo a un centre cultural d’interpretació rural no sembla 
necessari un detall de quines mesures podem millorar les condicions objectives del 
concurs. De fet, no cal activar massa l’enginy per a foragitar la incògnita de 
l’ambigüitat  que hom denuncia, ja que les “millores” de puntuació han de 
concentrar-se en una sola direcció: millorar el projecte de rehabilitació de l’immoble 
per a optimitzar l’ús pretès i fer-ho a un cost econòmic el més petit possible. 
Som del parer que la introducció del criteri no és pas una mancança i/o 
indeterminació que desnaturalitzi l’objectivitat del criteri de valoració fins  al punt de 
transformar tot el procés en quelcom anul·lable. Per tot això, proposem rebutjar la 
impugnació presentada i desestimar les al·legacions. 
 
2ª. Avaluació d’exigències socials com a criteri de distorsió.- L’escrit d’al·legacions 
que presenta la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya torna a insistir –des 
de formulacions generalistes- amb la denúncia d’una indeterminació imputable a la 
clàusula 19.1 reguladora dels criteris de valoració al plec de les condicions 
administratives particulars. Afirma que aquesta formulació inconcreta vulnera l’art 
134 LCSP. 
 
Se’ns diu que la introducció d’aquest criteri no està vinculat a la naturalesa del 
contracte. Tanmateix, hem de tornar a glosar l’argumentari del punt anterior. 
Tothom sap que el contracte públic d’obres que ara ens ocupa té per finalitat la 
rehabilitació d’un immoble (antigues escoles  de Mont-rós) per a transformar-lo en 
un equipament cultural (centre d’interpretació del medi  rural); la imbricació del 
projecte en la Vall Fosca i el seu interès socio-cultural no ha de menester una prova 
massa exigent per raons òbvies. Discrepem de l’escrit d’impugnació quan es ratlla  
a l’art 19.1 del plec de clàusules administratives particulars i se’ns diu que és el 
paradigma de l’ús de criteris “desvinculats de l’objecte del contracte” perquè evita 
l’anàlisi singular del projecte i de l’emplaçament. Ans el contrari, la naturalesa de 
l’obra a contractar [espai ambiental] evoca la necessitat de completar l’ús públic del 
projecte amb criteris d’interpretació social també en el procés de contractació 
administrativa; més encara quan, si analitzem el barem de puntuació d’aquest 
criteri, ens adonem que no és quantitativament rellevant (2 punts) ni pot esdevenir 
un motiu de distorsió del principi general de la lliure concurrència. 
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El glossari d’interpretacions contingudes a l’escrit d’al·legacions transcrites de les 
diverses Juntes Consultives de les administracions són un ajut a tenir en compte la 
compilació de les quals és d’agrair; no són, però, una prova d’arbitrarietat envers el 
contingut del plec condicions administratives particulars que hom impugna atès 
que, o bé es tracta de cites genèriques desvinculades del cas concret, o bé 
interpretacions d’òrgans consultius (ho son les Juntes) anteriors a l’entrada en vigor 
de la nova Llei  30/2007 de 30 d’octubre. Fins i tot la cita més moderna [Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía y Hacienda 
3/2009, de 25 de septiembre] camina en direcció contrària a la defensada a les 
al·legacions de la Cambra Oficial de Contractistes de Catalunya puix accepta que 
en els contractes finançats total o parcialment amb càrrec a fons de foment del 
treball, la inclusió de criteris que dinamitzin l’interès social en el procés 
d’adjudicació; tot dient: 
 
“Sin necesidad de entrar en consideraciones acerca de si este criterio es o no 
contrario a lo dispuesto en el art. 134.1... podría considerarse que deroga con 
carácter temporal, en lo que respecta a esta materia, la mencionada disposición” 
 
Al capdavall, proposem també ara el rebuig de les al·legacions i la seva 
desestimació quan als efectes de la nul·litat pretesa. 
 
3ª. Indeterminació general dels criteris d’adjudicació.- Novament es cita com a 
norma infringida el contingut de l’art 134 LCSP. Se’ns diu que el plec de condicions 
administratives singulars (art 19.1) es limita a enunciar de forma vaga i confusa els 
criteris de valoració i a fixar la puntuació màxima aplicable a cada criteri sense 
determinar, en cap moment, els criteris de ponderació de les ofertes presentades i 
que governaran la forma de puntuar respecte de cadascun dels criteris 
d’adjudicació. 
 
La queixa no és acceptable en el nostre cas. Els criteris d’adjudicació enumerats a 
l’art 19.1 del plec de condicions administratives singulars pot interpretar-lo de 
manera senzilla i entenedora qualsevol operador amb capacitat de contractar; la 
seva identificació no es pas vaga. Allò que no pot pretendre’s és que el plec de 
condicions esdevingui un reglament general de contractació on cadascun dels 
criteris vingui reglat punt per ratlla. A l’hora d’avaluar la incidència de cada criteri la 
mesa de contractació i/o l’òrgan d’adjudicació ha de motivar el perquè de la seva 
tria i és aleshores quan comença el veritable control de legalitat. 
 
No hem d’oblidar pas l’horitzó que inspira aquesta matèria: la garantia màxima del 
principi d’objectivitat que s’emmiralla en la lliure concurrència en condicions 
d’igualtat. Doncs bé, en el nostre cas la descripció dels criteris d’adjudicació 
continguts a l’art 19.1 del Plec de condicions administratives singulars no son 
imprecisos ni genèrics, sinó força clars. La seva ponderació no ha de menester 
d’exercicis complexos de publicitat atès que qualsevol empresa habilitada per  a la 
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contractació pública sap a què s’al·ludeix quan hom invoca el “valor tècnic” de 
l’oferta. 
 
En qualsevol cas, el procediment de selecció i adjudicació del contracte haurà de 
ser motivat i és aleshores quan es palesa si hi ha hagut o no arbitrarietat en la 
interpretació de criteris. Arribat el cas, el licitador que es consideri perjudicat té al 
seu abast els mecanismes de protecció i/o impugnació que li proporciona la LCSP; 
primer davant la pròpia administració en via governativa, després davant el poder 
judicial.  
 
A tall de consideració final no creiem acceptable la innovació d’infraccions  
genèriques del principi d’objectivitat quan aquesta lloable i primària finalitat ni és en 
perill, ni corre cap risc d’estar-hi. Per aquesta raó proposem també la desestimació 
d’aquest darrer motiu d’impugnació articulat amb vocació residual o subsidiària dels 
dos anteriors.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membre que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades per la Cambra de Contractistes 
de Catalunya en considerar que no es dóna  la infracció del principi de legalitat 
capaç de convertir els criteris d’adjudicació relacionats a l’art 19.1 del plec de 
condicions administratives particulars en vicis de nul·litat i/o anul·labilitat. 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Cambra de Contractistes de Catalunya, i 
publicar aquest acord al perfil del contractant de la pàgina web de l’Ajuntament de 
la Torre de Capdella. 
TERCER.- Continuar amb el procediment de contractació de l’obra, i donar caràcter 
de definitiu a la contractació que de l’acord del Ple se’n desprengui, sense la 
provisionalitat prevista en Resolució d’Alcaldia 5/2011. 
QUART.- Facultar i autoritzar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació 
necessària per dur a terme aquest acord. 
 
- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA REHABILITACIÓ DE  LES ANTIGUES 
ESCOLES DE MONT-RÓS (1918) COM A CENTRE D’INTERPRET ACIÓ DE 
L’ESCOLA RURAL”  
 
Atès que en el pressupost municipal hi figura l’obra titulada “REHABILITACIÓ DE LES 
ANTIGUES ESCOLES DE MONT-RÓS (1918) COM A CENTRE D’ INTERPRETACIÓ 
DE L’ESCOLA RURAL ”, d'aquesta corporació local, amb un pressupost de 497.755,84 
€ sense IVA, amb una ajuda del LEADER. 
 
Vist i revisat l'expedient de contractació per procediment obert i forma de concurs per a 
l’execució de l'obra titulada “REHABILITACIÓ DE LES ANTIGUES ESCOLES DE 
MONT-RÓS (1918) COM A CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’E SCOLA RURAL” . 
 



 

 

7 

 

Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 2 de febrer de 2011, pel qual es decidí 
procedir a l'esmentada contractació. 
 
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 31 de març de 2011, que proposa al Ple 
a l’empresa CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L., vist que de les 16 empreses 
que s’han presentat i de la valoració dels criteris establerts en el plec de clàusules 
municipals, ha estat la més elevada. Les puntuacions de les empreses han estat: 
 

- CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, SL amb 84,13 punts 
- BERSA, S.A., amb 81,49 punts 
- J.A. FARRE RICOU CONSTRUCCIONS, SL, amb 81,35 punts 
- PALLARS OBRES I SERVEIS – EIPSA LLEIDA, amb 80,20 
- COBRA, S.A., amb 78,57 punts 
- CERVÓS, S.A., amb 77,38 punts 
- NOVEX , amb 76,68 punts 
- GARROFÉ ROCA, amb 75,28 punts 
- TEYCO. S.L. , amb 75,13 punts 
- MOIX, SERVEIS I OBRES, amb 73,02 punts 
- DECOBLOCK, S.L., amb 72,50 punts 
- PROMOCIONS COLLEGATS, S.L., amb 71,11 punts 
- CURTO, CONSTRUCCIONS, amb 68,35 punts 
- MJ GRUAS, amb 66,86 punts 
- VIVEROS DECORA, amb 63,54 punts 
- ECOLLEIDA, .SL., amb 45,14 punts 

 
 
Atès que en el moment de prendre l’acord, el Regidor, Sr. Josep Amorós, aporta 
documentació en la qual adverteix d’un error en la classificació empresarial de 
l’empresa proposada per la mesa de contractació, segons document imprès d’una web 
oficial de la Junta de Classificació de 28/04/2011. 
 
Vist allò que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
El Ple municipal, amb cinc vots a favor, una abstenció (del Sr. Galanó) i un vot en 
contra (dels Sr. Amorós), acorda: 
 
Primer.-   Acordar la suspensió del procediment d’adjudicació fins que es revisin les 
dades aportades en el Ple de la Corporació. 
Segon.-   REQUERIR a l’empresa proposada per la Mesa de Contractació, que aporti la 
documentació necessària per a l’adjudicació i pel compliment del plec de clàusules. 
Tercer.- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
En aquest punt intervé: 
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- El Sr. Amorós vol que consti en acta que el Sr. Peroy li ha pres la paraula al Sr. 
Galanó quan estava fent la seva explicació. 
- El Sr. Galanó vol que es comprovi si la informació és correcta i que quedi en 
suspens la contractació. 
- El Sr. Peroy sol·licita que es faci còpia de la documentació presentada per a que 
consti en l’expedient. 
 
- APROVACIÓ DEL “CONVENIO DE PLANEAMIENTO ENTRE EL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA TORRE DE CAPDELLA, ENDESA GENERA CIÓN, S.A. 
Y ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU” RELATIU A L’ÀM BIT DEL PLA 
ESPECIAL DE LA CENTRAL DE CAPDELLA I CAMPAMENT DE F ECSA. PE-CC1 
 
Atès que el planejament vigent a l’Ajuntament de la Torre de Capdella són les Normes 
Subsidiàries aprovades -a efectes d’executivitat- el 21 de febrer de 2001; que el text de 
l’art 135 regula i ordena el sector identificat com a “Pla Especial de la Central de 
Capdella i Campament de FECSA”. 
 
Atès que mitjançant resolució d’Alcaldia número 39/2010 de data 9 de juny, es va 
encarregar a l’arquitecte Sra. Montserrat Giné, la redacció de la «modificació puntual de 
les normes subsidiàries en l’àmbit d’actuació del Pla Especial de la Central de 
Capdella» i –alhora- s’acordà la suspensió preventiva de llicències dins aquest sector a 
l’empara de l’art 71 Llei d’urbanisme de Catalunya. 
 
Atès que l’article 135 de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi preveu el 
Sector del Pla Especial de la Central de Capdella i Campament de FECSA (PE-CC1) 
amb una superfície de 78.310 m² de sòl, dels quals 60.581,43 m² són propietat de 
ENDESA (Endesa Generación, SA i Endesa Distribución, SLU). 
 
Que en base a la realitat legal dels terrenys en relació al seu grau de consolidació real, i 
per al compliment dels objectius de l’article 135 de les NNSS, cal una nova proposta 
d’ordenació definitiva capaç d’afavorir el desenvolupament de l’àmbit; cosa que 
implicarà una Modificació Puntual de Normes Subsidiàries que substituirà l’actual article 
135 i la modificació del pla d’Ordenació del Sòl urbà de la Central de Capdella. 
 
Atès que en sessió extraordinària del Ple de 24 de març de 2011 s’acordà: a) aprovar 
inicialment la modificació de l’art 135 NNSS segons la proposta redactada per 
l’arquitecte Sra. Montserrat Giné a instància municipal; b) sotmetre l’expedient a la 
tramitació ordinària d’informació pública; i, c) condicionar, però, de manera provisional i 
temporal, l’efectivitat d’aquest acord a què ENDESA manifesti la seva voluntat de signar 
un conveni de planejament del sector, prèviament negociat. 
 
Atès que, finalment, els responsables d’ENDESA van manifestar la seva disposició 
favorable a l’atorgament d’un conveni de planejament necessari com a punt de sortida 
per a la nova ordenació del sector, en data 11 d’abril de 2011 l’Alcalde-President  i els 
apoderats del grup ENDESA signaren el «Conveni» que, d’acord amb allò que diuen els 
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articles 273.1 del TRLMRLC i els 104 LUC i 25 i 26 del RUC, cal sotmetre al règim de 
publicitat. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membre que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR el Conveni de Planejament signat entre l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella, l’empresa ENDESA GENERACIÓN, SA, i l’empresa ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU en data 11 d’abril de 2011, relatiu a l’àmbit del Pla 
Especial de la Central de Capdella i Campament FECSA (clau PE-CC1). 
 
SEGON.- Sotmetre el Conveni i l’expedient que n’és l’origen a informació pública, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província, i trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida per duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, incloent-hi 
el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Deixar sense cap efecte l’acord anterior del ple pres en sessió de 24 de 
març de 2011 què havia aprovat inicialment la modificació puntual de l’art 135 NNSS 
segons proposta redactada per l’arquitecte Sra. Montserrat Giné.  
 
QUART.- Un cop el Conveni hagi superat el filtre de publicitat i esdevingui definitivament 
aprovat, endegar sense dilació els tràmits fixats al text del Conveni; concretament, els 
compromisos del seu articulat anomenat “Estipulaciones”. 
 
CINQUÈ.- Facultar i autoritzar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària 
per dur a terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Galanó demana que s’expliqui en que es basa aquest conveni.  
- El Sr. Dalmau pren la paraula explicant que s’ha negociat amb ENDESA, amb 
l’advocat d’urbanisme i amb l’arquitecta. 
S’ha concretat que hi haurà parts de la Central de Capdella que seran poble 
consolidat (com l’Hotel, la Central...). Tota la zona que es consolida no s’hi farà cap 
vivenda. 
- El Sr. Peroy pren la paraula i diu que la Central de Capdella, té veïns que van 
comprar les vivendes però no tenien un terreny si no sols l’habitatge, i havien de fer 
ells les despeses de tota la urbanització. 
En un ple es va iniciar el procediment de suspendre el Pla Especial de la Central, 
però amb la negociació s’ha arribat als acords que ens cedeixen els carrers, les 
cases, la zona verda i l’equipament esportiu. 
A canvi es continua treballant en un pla especial en la part que no es fa la cessió 
(piscifactoria, casa Mater...) 
- El Sr. Dalmau comenta que hi havia el tema de les cases de fusta, on es va fer un 
expedient de ruïna i s’ha arribat al jutjat.  
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Es van tirar a terra moltes cases, però el que es vol és conservar aquestes que 
queden. La valoració de les quals és de 1.200.000 € 
 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE CASTELL-ESTAÓ  
 
Atès que el Terme Municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 
Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que es necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tan privats o públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular per tal de 
que els veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que 
s’han posat els noms següents:  
 

- Camí dels Omets 
- Plaça de l’Església de Castell 
- Carrer de la Font de Castell 
- Plaça del Còsol 
- Camí del Còsol 
- Camí dels Horts de Castell 
- Camí de la Roqueta 
- Camí Roi 
- Camí de San Pere Vell 
- Camí de la Riscla 

 
Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent categories i vies i 
altres espais públics urbans. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli de Castell-Estaó amb els noms descrits 
prèviament conjuntament amb el plànol de Castell-Estaó amb la descripció de cada un 
dels carrers.  
Segon.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Tercer.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per a 
dur a terme aquest acord 
Quart. - Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord 
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- APROVACIÓ DEL CARRERER DE ESTAVILL  

 
Atès que el Terme Municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 
Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que es necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tan privats o públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular per tal de 
que els veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que 
s’han posat els noms següents:  
 

- Camí dels Horts d’Estavill 
- Camí del Segalàs 
- Carrer del Vall 
- Camí de la Font d’Estavill 
- Camí de les Feixes 
- Carrer del Mig d’Estavill 
- Carrer Cobert d’Estavill 
- Carrer Exterior 
- Carrer Interior 
- Plaça de Santa Llogaia 

 
Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent categories i vies i 
altres espais públics urbans. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli d’Estavill amb els noms descrits prèviament 
conjuntament amb el plànol d’Estavill amb la descripció de cada un dels carrers.  
Segon.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Tercer.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per a 
dur a terme aquest acord 
Quart. - Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord 
 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE ENVALL  
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Atès que el Terme Municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 
Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que es necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tan privats o públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular per tal de 
que els veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que 
s’han posat els noms següents:  
 

- Camí de Sarraspina 
- Carrer de la Font de la Canaleta 
- Placeta de Santa Anna 
- Carrer Major d’Envall 
- Placeta de Sant Jaume 
- Carrer del Mig d’Envall 
- Carrer de al Beana 
- Camí Vell de la Pobleta 
- Camí de la Riba d’Envall 

 
Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent categories i vies i 
altres espais públics urbans. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli d’Envall amb els noms descrits prèviament 
conjuntament amb el plànol d’Envall amb la descripció de cada un dels carrers.  
Segon.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Tercer.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per a 
dur a terme aquest acord 
Quart. - Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord 
 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE ANTIST  
 
Atès que el Terme Municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 



 

 

13 

 

Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que es necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tan privats o públics. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular per tal de 
que els veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que 
s’han posat els noms següents:  
 

- Carretera d’Antist 
- Camí d’Estavill 
- Camí de la Font d’Antist 
- Camí de Castell 
- Camí de les Eres d’Antist 
- Camí de lo Caissó 
- Carrer de l’Església d’Antist 
- Carrer del Cementiri d’Antist 
- Carrer del Mig d’Antist 
- Carrer del Portal d’Antist 

 
Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent categories i vies i 
altres espais públics urbans. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli d’Antist amb els noms descrits prèviament 
conjuntament amb el plànol d’Antist amb la descripció de cada un dels carrers.  
Segon.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Tercer.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per a 
dur a terme aquest acord 
Quart. - Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord 
 
- APROVACIÓ DEL CARRERER DE BERANUI  
 
Atès que el Terme Municipal de la Torre de Capdella està composat per diversos nuclis 
de població, i que no hi ha cap carrerer aprovat per identificar els carrers dels mateixos, 
així com de la numeració dels carrers. 
 
Atès que el volum de carrers i el nombre de veïns cada cop és més important al 
municipi, i que es necessari ubicar als residents de forma correcta i real per a poder ser 
identificats i localitzats en tot tipus de procediments tan privats o públics. 
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Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella ha fet una consulta popular per tal de 
que els veïns de cada nucli posin els noms que creguin adients als seus carrers, i que 
s’han posat els noms següents:  
 

- Camí de la Creueta 
- Plaça de la Font de Beranui 
- Camí del Segalàs de Beranui 
- Camí de la Closa 
- Carrer de les Farratges 
- Carrer Major de Beranui 
- Carrer de les Salineres 
- Carrer del Roc de Bonic 
- Plaça de l’Ereta de la Badia 
- Mirador de la Rectoria 
- El Castellot 

 
Atès que l’Ajuntament té redactades unes normes reguladores de la denominació i 
retolació de vies urbanes i de la identificació d’edificis i habitatges, en les quals es 
regulen la denominació i la retolació dels carrers en les seves diferent categories i vies i 
altres espais públics urbans. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el carrerer del nucli de Beranui amb els noms descrits prèviament 
conjuntament amb el plànol de Beranui amb la descripció de cada un dels carrers.  
Segon.-  Enviar la documentació a l’Institut Nacional d’Estadística amb el model 
reglamentari degudament emplenat juntament amb el plànol de situació. 
Tercer.-  Trametre i realitzar tota aquella documentació administrativa necessària per a 
dur a terme aquest acord 
Quart. - Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRES.  
 
A) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "REHABILITACIÓ DE LA SALA 
MUNICIPAL I DEL PIS MUNICIPAL D’OVEIX”, amb un import de 31.534,02 €, signada 
pel tècnic director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 28 d’abril 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. 
 



 

 

15 

 

B) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE 
L’ESGLÉSIA DE MONT-RÓS”, amb un import de 60.000,00 €, signada pel tècnic 
director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 14 de març 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, i al justificació de la subvenció a Diputació de Lleida i a l’Institut 
d’Estudis Ilerdenses.. 
 
C) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "REHABILITACIÓ DE LA SALA 
MUNICIPAL I DEL PIS MUNICIPAL D’ASTELL”, amb un import de 36.660,51 €, 
signada pel tècnic director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 5 de maig de 
2011, a l ‘empresa CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA, 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 S.L. . 

Objecte: “Projecte de dipòsit d’aigua a la Torre de Capdella” 
 Import fiança: 5.271,81 €  
 
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: RIU NOGUERA, S.L. . 

Objecte: “Portada d’aigües per a ús de boca a Estavill”.  
 Import fiança: 8.055,62 € 
 
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: CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA, S.L. . 
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Objecte: “Enderroc d’edifici existent al Carrer Major 44 de la Pobleta de Bellveí”, 
Expedient: 41/07/LP  

 Import fiança: 4.207,00 €  
 
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. 
 
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JOSEP ORTEU LOAN. 

Objecte: “Canvi de material de coberta del teulat de Casa Gravat”. Expedient 
118/09/MT 
Objecte: “Canvi de material de coberta de la granja de Casa Gravat”. Expedient 
117/09/MT 
Objecte: “Canvi de material de coberta del magatzem de Casa Gravat”. 
Expedient 119/09/MT 
Objecte: “Canvi de material de coberta del paller de Casa Gravat”. Expedient 
120/09/MT 
Objecte: “Canvi de material de coberta de la borda de Casa Gravat”. Expedient 
121/09/MT 

 Import fiança: 601,00 €  
 
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. 
 
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ANNA GIGÓ SABATÉ . 

Objecte: “Canvi de teulada de fibrociment per xapa metàl·lica a l’habitatge del 
Carrer Sota Vila de la Pobleta de Bellveí”, Expedient: 2010/086/LP. 
Objecte: “Canvi de teulada de fibrociment per teula de formigó vermell al carrer 
Major de la Pobleta de Bellveí”, Expedient: 2010/081/LP.  

 Import fiança: 240,40 €  
 
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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F) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: EUGENIO LOAN RICOU. 

Objecte: “Canvi del material de coberta de Casa Ramon, al nucli d’Oveix”. 
Expedient 144/09/O 
Objecte: “Substitució de la coberta del garatge de Casa Ramon d’Oveix”. 
Expedient 143/09/O 

 Import fiança: 240,40 € 
 
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: MIQUEL COMA COMA . 

Objecte: “Canvi del material de la coberta de l’Era de Perantoni, al nucli 
d’Aguiró”, Expedient: 2010/085/A.  
Objecte: “Ampliació porta d’entrada al magatzem de l’edifici de Casa Perantoni, 
al nucli d’Aguiró”, Expedient: 2010/106/A. 

 Import fiança: 240,40 €  
 
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: JOSEP MARIA BERNACHO FORNONS . 
Objecte: “Canvi del material de la coberta de l’edifici de la sala de munyir de la 
Mola de Castell,”, Expedient: 2010/109/CE.  
Objecte: “Canvi del material de coberta de l’antiga Mola de Castell”, Expedient: 
2010/110/CE. 

 Import fiança: 240,40 € 
 
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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I) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: DOLORS BADIA BRINGUÉ . 

Objecte: “Consolidació de mur a Casa Cuina de Pobellà”, Expedient: 
2010/111/PO.  

 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. 
 
J) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: FELIU MARTÍ CANUT . 

Objecte: “Canvi de teulada de fibrociment per xaà de color vermell de l’Era de 
Casa Manel de la Pobleta de Bellveí”, Expedient: 2010/096/LP.  

 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. 
 
K) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: MIREIA MONTANÉ BONETA . 

Objecte: “Canvi de material de coberta de Casa Putxa, al nucli d’Aguiró”, 
Expedient: 169/09/G  

 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. 
 
L) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: DAVID FONT SALAS. 

Objecte: “Canvi del material de coberta del magatzem del paller de casa 
Sebastià de Mont-rós”. Expedient 170/09/MT 

 Import fiança: 120,20 €  
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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. 
 
M) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: CARLES PRADES ESCRIBÀ 

Objecte: “Canvi del material de la coberta de Casa Capdevila del nucli d’Aguiró”. 
Expedient 167/09/G 

 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. 
 
N) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS. 

Objecte: “Rehabilitació de la sala i el pis municipal del nucli d’Aguiró 
 Import fiança: 4.173,85 €  
 
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. 
 
O) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS. 

Objecte: “Rehabilitació de l’església de Sant Miquel de Pobellà” 
 Import fiança: 2.168,54 € 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 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.  
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- SOL·LICITUDS 
 
A) MICROFONS DE CATALUNYA PER LA COOPERACIÓ AL DESE NVOLUPAMENT. 
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat MICROFONS DE CATALUNYA PER LA 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, amb NIF: G64111610, en escrit de 22 de 
març de 2011 amb R/entrada núm. 335 de 03.04.2011, en el que es sol·licita un ajut per 
la reconstrucció de les zones devastades per el terratrèmol i posterior tsunami a la zona 
de Fukushima (Japó) per a la fundació The Nippon Foundation/CANPAN. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic la reconstrucció de les zones devastades per el 
terratrèmol i posterior tsunami a la zona de Fukushima (Japó) per a la fundació The 
Nippon Foundation/CANPAN, per import de 50,00 € a l’entitat MicroFONS de Catalunya 
per la cooperació al desenvolupament. 
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) LES BRUNES ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DEL PALLARS JUSSÀ. Vista la 
sol·licitud presentada per la Sra. Francesca Batlle, com a presidenta de LES BRUNES 
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DEL PALLARS JUSSÀ, en escrit de 2 de maig de 
2011, amb R/entrada núm. 423 de 03.05.2011 en la que es demana un ajut econòmic 
per l’actuació en el marc de la festivitat de Sant Jordi, amb la lectura de poesies i 
música, a al Pobleta de Bellveí. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per l’actuació en el marc 
de la festivitat de Sant Jordi, amb la lectura de poesies i música, a al Pobleta de Bellveí, 
a LES BRUNES ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL DEL PALLARS JUSSÀ  
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) SPRINT CICLO CLUB POBLA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Frederic Cases 
Regany, amb DNI. 78043511-A, com a president del Club Ciclista Sprint Ciclo Club 
Pobla, en escrit de Abril 2010, amb R/entrada núm. 279 de 15.05.11 en la que es 
demana un ajut econòmic de 500 € per fer front a les despeses per realitzar la prova 
ciclista “12ª Marxa Cicloturista internacional “LA BONAIGUA”, puntuable en diversos 
circuits nacionals i internacionals, el proper 4 de juny de 2011, i que passa per Terme 
Municipal de la Torre de Capdella. 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.-  Autoritzar l’ajut econòmic de 500,00 €, per la realització de la prova ciclista 
“12ª Marxa Cicloturista internacional “LA BONAIGUA”, al Sr. Frederic Cases Regany, 
president del Club Ciclista Sprint Ciclo Club Pobla. 
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. 
 
D) Mª ANTONIETA CLAVÉ SOLÉ. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Mª 
ANTONIETA CLAVÉ SOLÉ, en representació del Grup de Teatre Vall Fosca, en escrit 
de 6 de maig de 2011, amb R/entrada núm. 457 de 09.05.2011 en la que es demana 
un ajut econòmic pels tallers de manualitats que es van dur a terme a la Pobleta de 
Bellveí per la festivitat de Sant Jordi, segons despeses presentades. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 78,60 €, segons despeses 
presentades per les activitats de tallers de manualitats que es van dur a terme a la 
Pobleta de Bellveí per la festivitat de Sant Jordi, a Mª Antonieta Clavé Solé, en 
representació del Grup de Teatre Vall Fosca. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) SOCIETAT DE CAÇA I PESCA “EL FLAMISELL”. Vista la sol·licitud presentada pel 
Sr. Josep Farré i Llacayo, president de la Societat de Caça i Pesca “El Flamisell”, en 
escrit de 3 de maig de 2011, amb R/entrada núm. 444 de data 05.05.2011 en la que es 
demana un ajut de 1.744,75 €, import corresponent al pagament que anualment es 
realitza a l’Ajuntament de la Torre de Capdella per l’aprofitament cinegètic de l’àrea 
Local de Caça 20.016 d’acord a la clàusula quarta del contracte signat en data 
15.10.2003 de 901,52 € (anualitat 2011-12), i per la muntanya d’Aguiró per import de 
135,23 € (2on any de 6), així com 708,00 € pel pagament de l’Estació Biològica del 
Pallars Jussà, per la revisió del pla tècnic d’aprofitament cinegètic de l’ALC 20.016 per 
les anualitats 2011-2015. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut per fer front al pagament anual corresponent a l’any 
2011/12 de l’aprofitament cinegètic de l’Àrea Local de Caça 20.016, l’aprofitament de la 
Muntanya d’Aguiró de 135,23 € i el pagament de la revisió del pla tècnic d’aprofitament 
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cinegètic de l’ALC 20.016 per 708,00 €; per un import total de 1.744,75 € al Sr. Josep 
Farré i Llacayo com a president de la societat de Caça i Pesca “El Flamisell”. 
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) NARCÍS DUTA.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Narcís Duta, en escrit de 21 de 
març de 2011, amb R/ entrada núm. 290 del 21.03.2011, en el qual es sol·licita la 
devolució de l’IVTM de l’exercici 2010, del ciclomotor marca DERBI SENDA amb 
matrícula C-0503 BCW, amb un import de 4,42 €, per què es va donar de baixa el dia 
31 de maig de 2010. 
 
Vist l’informe de la Jefatura de Tráfico de Lleida, que confirma aquestes dades.  
 
L'Ajuntament en Ple,  per set  dels assistents que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar la devolució de 4,42 € del rebut de l’IVTM de l’exercici 2010, del 
ciclomotor marca DERBI SENDA amb matrícula C-0503 BCW, amb un import de 4,42 
€, al Sr. Narcís Duta 
Segon.-  Facultar  l'Alcaldia perquè signi tota  la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) BENJAC, S.A. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Barceló Traserra, en 
nom de l’empresa BENJAC, S.A., amb NIF núm. A-58274499, en què demana la 
llicència ambiental per a l’activitat de la Central Hidroelèctrica de la Plana de Mont-rós, 
Terme Municipal de la Torre de Capdella, segons sol·licitud de data 10.04.2006, 
R/entrada núm.- 341 del dia 10.04.2006, “Projecte d’avaluació ambiental d’una central 
Hidroelèctrica”, redactat per Jaume Moragues Gasull, enginyer Tècnic Industrial 
Elèctric, visat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, amb núm. 
078303 de data 17.11.2005. Expedient núm.- 014/04/LPL. 
 
Atès l’informe favorable del l’informe favorable emès per la Ponència Comarcal 
d’Avaluació Ambiental del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de 28 de març de 2011  
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 12 d’abril de 2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions. 

 
“Dades generals: 
Activitat  Central Hidroelèctrica – Producció energia hidràulica 
Classificació*  Annex II.2, apartat 1.12 
Règim d’inspecció Cada 5 anys 
 
*Segons la Llei 3/1998 de Intervenció Integral de la Administració Ambiental. 
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Dades de l’activitat: 
Situació de l’activitat  Referència cadastral 2446201CG3924N0001ZF 
Superfície de l’activitat:  2373 m2 

 
Condicionants urbanístics 
 
Segons informe urbanístic de data 6 de Juny de 2004, la parcel·la cadastral 2446201 es 
compatible en el planejament vigent per el us de central hidroelèctrica. 
 
INFORME 
Arran de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats, la norma general, d’acord amb la disposició transitòria primera de la 
Llei, i pels procediments relatius a sol·licituds d’autorització o llicència ambiental iniciats abans 
de l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 i pendents de resolució, especifica que aquests 
procediments es segueixin tramitant fins a la seva resolució administrativa per la normativa 
vigent en el moment del seu inici, és a dir per la Llei 3/1998 de la Intervenció Integral de la 
Administració Ambiental. 
 
No obstant, i donat que la activitat no canvia de règim de llicència, es procedeix a classificar la 
activitat d’acord amb la nova Llei, i per tant: 
 
Annex II – Apartat 1, epígraf 12 : Instal·lacions industrials, i altres tipus, per a la producció 
d’electricitat, vapor i aigua calenta amb potència tèrmica (MW) > 0,2 i < 100 
 
Vist l’informe de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental, en el que resol: 

 - En quant al contingut del projecte tècnic, no s’observen deficiències que siguin 
susceptibles d’esmenar-se i, en conseqüència, se’l considera suficient i idoni en relació a 
l’activitat que es pretén 
 desenvolupar.   
- En relació a la documentació necessària per tal de tramitar la corresponent llicència 
segons preveu l’article 40 del Decret 136/1998, únicament s’observa la manca de 
l’informe de protecció de la salut. 

 
En conseqüència s’informa FAVORABLEMENT sobre l’atorgament de la llicència ambiental 
sol·licitada, sempre que s’adoptin les mesures que es contenen en el projecte presentat abans 
d’iniciar-se l’activitat. 
 
CONCLUSIÓ  
 
Vist l’informe de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental s’informa FAVORABLEMENT  
sobre la llicència ambiental sol·licitada, condicionada a aportar Informe de protecció de la salut. 
 
Segons l’article 68 de la Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental  de 
les activitats, les activitats estan sotmeses a un control ambiental inicial previ a la posada en 
funcionament i a controls ambientals periòdics posteriors, per a garantir-ne l’adequació 
permanent a les determinacions ambientals legals i a les determinacions fixades 
específicament en l’autorització o llicència ambientals. 
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L’article 71 de la Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, regula els control periòdics i estableix: 
Les activitats s’han de sotmetre als controls periòdics que fixen l’autorització o la llicència 
ambientals, o l’autorització substantiva corresponent. Els terminis dels controls periòdics s’ha 
d’establir tenint en compte els terminis determinats en altres declaracions o controls sectorials 
preceptius. Si no hi ha un termini fixat per l’autorització o la llicència, s’estableixen, amb caràcter 
indicatiu, els terminis següents: 

 
Les activitats de l’annex II, cada sis anys.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Classificar l'activitat d’Energia, entenent aquesta com a altres tipus de 
fabricació d’energia elèctrica, està inclosa en Annex II – Apartat 1, epígraf 12: 
Instal·lacions industrials, i altres tipus, per a la producció d’electricitat, vapor i aigua 
calenta amb potència tèrmica (MW) > 0,2 i < 100 als efectes de la concessió de la 
llicencia ambiental a l’empresa BENJAC, S.A.. 
Segon.- Les condicions de la present llicència seran les establertes en la documentació 
tècnica presentada i en l'informe dels serveis tècnics municipals i altres informes que de 
la tramitació de la llicència se’n desprenguin. 
Tercer.-  Aprovar la liquidació de la taxa de tramitació que suposa una quantitat de 120 
€. 
Quart.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) MARIA CARMEN FLORES SÁNCHEZ . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la 
Sra. Maria Carmen Flores Sánchez, amb DNI núm. 33933049-E, en què demana 
llicència ambiental per la Perruqueria, en règim de la comunicació ambiental per 
activitat innòcua, no classificada segons la Llei 20/2009 de de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, al Carrer Major s/n de la Pobleta de 
Bellveí, Casa Pau, segons sol·licitud de data 09.06.2008, amb R/entrada núm.- 523 del 
dia 09.06.2008,  i memòria de llicència d’activitat innòcua de perruqueria al carrer 
Major, s/n “Casa Pau”, redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial, Sr. David Garcia 
Escolà, visat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, amb núm. 
089931185 de 30.05.2008.  Expedient núm.- 030/08/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 09.05.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
 
“Dades generals: 
Activitat  Perruqueria 
Classificació Activitat no classificada segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

prevenció i control ambiental de les activitats 
Règim d’inspecció No procedeix 
 
Dades de l’activitat: 
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Situació de l’activitat  C/ Major, s/n – Casa Pau 
25.513. La Pobleta de Bellveí  

Superfície útil de l’activitat: 40,87 m2 

Referència cadastral:  2001601CG3920S0001LM    

Vist que en data 4 d’Agost de 2008 es va requerir la legalització d’un aparell de bronzejat 
artificial que apareixia als plànols del projecte de legalització. 

Vist que en data 9 de Maig de 2011, la propietat aporta escrit on manifesta que no s’ofereix 
aquest servei al públic, proposo informar FAVORABLEMENT l’activitat de perruqueria. 

CONCLUSIÓ  
 
S’informa FAVORABLEMENT  la activitat de perruqueria sol·licitada per la Sra. Mari Carmen 
Flores, i emplaçada al C/ Major, s/n de la localitat de La Pobleta de Bellveí..” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Classificar l’activitat com l'activitat d’establiment comercial de perruqueria, 
Activitat no classificada segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, com a innòcua, als efectes de la concessió de la 
comunicació de l’activitat ambiental a la Sra. Maria Carmen Flores Sánchez. 
Segon.- Les condicions de la present llicència seran les establertes en la documentació 
tècnica presentada i en l'informe dels serveis tècnics municipals. 
Tercer.-  Aprovar la liquidació de la taxa de tramitació que suposa una quantitat de 90 €. 
Quart.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) SAT JAUMET D’ASTELL . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Tomàs 
Jordana Farré, amb DNI núm. 40822382G, representant de l’empresa SAT JAUMET 
D’ASTELL amb NIF núm. F25569120 en què demana llicència municipal d’obres per la 
construcció d’un silo en zanja de 375 m3, a la Granja Vella, al polígon 6 parcel·la 44 del 
nucli d’Astell, segons sol·licitud de data 06.05.2011, R/entrada núm.- 447 del dia 
06.05.2011. Expedient núm.- 2011/023/AS. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 06.05.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Que es sol·licita crear un silo en zanja de 375,00m³, vinculat a una explotació ramadera 
existent. 

 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement , l’obra es considera  com menor. 
 
PEM:            18.000,00 € 
Aval de runes:   150,00 €.” 
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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 360,00 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
D) TOMAS JORDANA FARRÉ.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Tomàs 
Jordana Farré, amb DNI núm. 40822382G, en què demana llicència municipal d’obres 
per la construcció d’una menjadora per ovelles amb solera de formigó de 10 x 60 m a la 
finca de Casa Jaumet, al Polígon 4, parcel·la 1160, del nucli d’Astell, segons sol·licitud 
de data 06.05.2011, R/entrada núm.- 448 del dia 06.05.2011. Expedient núm.- 
2011/024/AS. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 06.05.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Que es sol·licita crear una menjadora per ovelles, sense estructura, vinculada a una 
explotació ramadera existent. 

 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement , i com no hi ha moviment estructural es considera l’obra com 
menor. 
 
PEM:            25.500,00 € 
Aval de runes:   150,00 €.” 

 
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 500,00 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
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E) JOSEP PERÓ AGULLÓ . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Peró 
Agulló, amb DNI núm. 78071835-Z, en què demana llicència municipal d’obres per la 
millora dels corrals sense ús específic, a Casa Antema a la Plana de Mont-rós, amb 
Referència Cadastral núm. 2540301CG3924S0001PX, segons sol·licitud de data 
05.05.2011, R/entrada núm.- 434del dia 05.05.2011, i “Memòria del Projecte bàsic i 
d’execució de la rehabilitació i ampliació d’edifici existent sense ús específic”, redactat 
per els arquitectes Ramon Batalla i Roselló, Carles R. Guerrero Sala i Joaquin Arenas 
Tornero, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb núm. 2010520262 de data 
10.12.2010. Expedient núm.- 2010/092/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 06.05.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ La superfície total de la parcel·la es de 230,68 m² . L’ edificabilitat total permesa segons les Normes 
Subsidiàries de Planejament de la Torre de Capdella, és de 565,00  m². 
El espai lliure d’edificació, corresponent al 30,00%, es materialitzarà a la planta segona, vist el desnivell de la 
parcel·la, i la façana generada per el vial. 
 
La superfície computable  del projecte és inferior a la permesa pel planejament, essent: 

 
 Superfície construïda  edifici existent : 332,00 m2 

   
AMPLIACIO PROPOSADA EN AQUEST PROJECTE  

 
Planta Baixa    117,13 m2 

  Planta Primera   230,68 m2 
  Planta Segona             161,48 m2 
  TOTAL AMPLIACIO :            509,29 m2 

 
TOTAL SUPERFÍCIE COMPUTABLE             509,29 m2  
 
6.- Documentació a aportar per l’obtenció de la lli cència: 

 
- 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 infrastructures abans de 15 dies 
des de el seu deteriorament o trencament, acceptant la paralització de les obres en cas de 
no complir el plaç. 

- Sol·licitud de cessió dels espais afectats a sistema viari, escripturats. 
- Aval  generat pel compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 

altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 12, 02 €/m3 en runes i residus de construcció (mínim 150,00 €) i 6, 01 
€/m3 en terres (mínim 300,51€).. 

- Aval de reposició d’infraestructures i paviments (250,00€/m²), amb un mínim de 500,00 €. 
- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 

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

 
Tipus edifici.                                             EDIFICI  SENSE ÚS. 
Entitats    
Superfície del solar    230,68 m2 
Referència cadastral solar   2540301CG3924S0001PX  
Superfície construïda    509,29 m2 
 
PEM:       216.476,50 € 
Aval de runes:     1.877,34 €.” 

 
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 4.329,53 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
F) ENDESA GENERACIÓN, S.A. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joaquim 
Llop Ribalta, amb DNI núm. 40840760M, en nom de l’empresa ENDESA 
GENERACIÓN, S.A., amb NIF núm. A-82434697, en què demana llicència municipal 
d’obres per al projecte d’injecció de cimentació i cos de presa a la Presa de Tort, al TM 
de la Torre de Capdella, segons sol·licitud de data 15 d’abril de 2011, R/entrada núm.- 
291 del dia 19.04.2011, i “Proyecto de inyección de cimentación y cuerpo de presa en 
la presa de Tort” redactat per l’enginyer Técnic d’Obres Públiques, el Sr. Marc Guillen 
Casal, de data abril de  2011, i vista pel Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques 
amb núm. 62110218AP de data 06.04.2011. Expedient núm.- 2011/016/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 02.05.11 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Incidències observades: 

 
Segons l’article 31.2 del Pla Rector d’Us i Gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici regulat pel Decret 39/2003, de 4 de Febrer: 
 
“Qualsevol obra de millora o condicionament d’infrastructures haurà de tenir una 
autorització de l’administració del Parc Nacional, que emetrà un informe preceptiu sobre el 
projecte tècnic” 
 
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 
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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. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
S’informa FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per injecció de 
cimentació i cos de presa, a la presa de Tort, amb les següents prescripcions: 
 

- Informe favorable del Parc Nacional 
 
- Aportació de l’aval de runes, establert en els De crets 89/2010, de 29 de Juny , i 
Decret 105/2008 per un import de 188,10 € .” 

 
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 2.614,67 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord.. 
 
G) ENDESA GENERACIÓN, S.A. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joaquim 
Llop Ribalta, amb DNI núm. 40840760M, en nom de l’empresa ENDESA 
GENERACIÓN, S.A., amb NIF núm. A-82434697, en què demana llicència municipal 
d’obres per la injecció de cimentació i cos de presa, a les preses de Franci, Ribanegra i 
Travessany, al TM de la Torre de Capdella, segons sol·licitud de data 15 d’abril de 
2011, R/entrada núm.- 292 del dia 19.04.2011, i “Proyecto de inyección de cimentación 
y cuerpo de presa en las presas de Franci, Ribanegra i Travessany” redactat per 
l’enginyer Tècnic d’Obres Públiques, el Sr. Marc Guillen Casal, de data abril de  2011, i 
vista pel Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques amb núm. 62110219AP de 
data 06.04.2011. Expedient núm.- 2011/017/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 02.05.11 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Incidències observades: 

 
Segons l’article 31.2 del Pla Rector d’Us i Gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici regulat pel Decret 39/2003, de 4 de Febrer: 
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“Qualsevol obra de millora o condicionament d’infrastructures haurà de tenir una 
autorització de l’administració del Parc Nacional, que emetrà un informe preceptiu sobre el 
projecte tècnic” 
 
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. 
 

CONCLUSIÓ: 
 

S’informa FAVORABLEMENT  la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per injecció de 
cimentació i cos de presa, a les preses de Franci, Ribanegra i Travessany, amb les següents 
prescripcions: 
 

- Informe favorable del Parc Nacional 
- 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 1.108,48 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
H) PILAR TARTERA SABARICH.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Pilar 
Tartera Sabarich, amb DNI núm. 78071087-W, en què demana llicència municipal 
d’obres per la substitució de la coberta d’habitatge unifamiliar adossat, a Casa Peche 
d’Espui, amb referència cadastral núm. 4622403CH304250001DS, segons sol·licitud de 
data 12.04.2011, R/entrada núm.- 269 del dia 12.04.2011, i “Projecte bàsic i executius 
de reforma i ampliació per substitució de la coberta d’habitatge unifamiliar adossat al 
carrer únic s/n d’Espui”, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb núm. 
2010520248 de data 22.12.2010.   Expedient núm.- 2011/013/E. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 06.05.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Observacions a la documentació aportada: 

 
1. Que l’edificabilitat computable es inferior a la permès pel planejament sent : 
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Superfície computable 
 Planta baixa  l’existent 
 Planta primera l’existent 
 Planta Sota coberta       l’existent +11.98 m² 
  
SUPERFICIE projecte de reforma  11.98 m² 
SUPERFICIE volum existent           451,00m²(cadastre) 
 
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE     462,98 m² 
 
TOTAL SUPERFICIE MÀXIMA EDIFICABLE: 655,00 m² 

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

- Assumeix d’obra d’arquitecte, degudament visat. 
- Plano acotat de l’ocupació de via publica per acopi de materials. ( definint amples de vial 
en una zona de 50 metres al costat de l’obra i la zona acotada per la tanca), si és 
necessari. 
- Document de l’empresa constructora de  no accedir a la zona d’obra amb camions de mes 
de 20 Tn. i de reposar les desperfectes en paviments i infraestructures avanç de 15 dies 
des de el seu deteriorament o rotura, acceptant la paralització de les obres en cas de no 
complir el termini. 
- Fulla d’estadística de la construcció. 
- Aval  generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 
- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Justificació del compliment de la normativa aplicable al ús sol·licitat. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 
 

CONCLUSIÓ: 
 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per: 
 
Tipus edifici.                       EDIFICI UNIFAMILIAR. 
Entitats                              1 habitatge. 
Superfície del solar               262,00 m² 
Referència cadastral solar               4622403CH3042S0001DS 
Superfície construïda:    

  Planta baixa     56,00 m² 
  Planta primera    56,00 m² 
  Planta Sota coberta               56,00 m² 

 
TOTAL SUPERFICIE COMPUTABLE             168,00² 
 
P.E.M :          27.599,68 € 
Aval de Runes:    150,00 € .” 
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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 551,99 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
I) ALBA BADIA FITÉ . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Badia Fité, 
amb DNI núm. 43720584E, en què demana llicència municipal d’obres per reforçar el 
terra del segon pis de la granja i eixamplar la porta del 1er pis per accés a vehicles, a 
Casa Teixidó de la Plana de Mont-rós, amb referència cadastral núm 
25284A007001220000FM, segons sol·licitud de data 28.04.2011, R/entrada núm.- 309 
del dia 28.04.2011, i projecte del reforç del sostre de la granja de Casa Teixidor a la  
Plana de Mont-rós, redactat per l’arquitecte tècnic i enginyer d’edificació, el Sr. 
Francesc Belart Calvet. Expedient núm.- 2011/018/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 06.05.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“El projecte tracta d’ un reforç d’un sostre d’una granja existent, sense increment.  

 
6.- Documentació a aportar abans de començar les ob res: 

 - Projecte visat, amb el seu corresponent assumeix.  
- Aval  generat pel compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, 
modificació del decret 201/94. 12, de 150,00 €. 

                               
7-Conclusió: 
 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per el reforç de sostre  de: 

 
Tipus edifici.      EDIFICI  AÏLLAT. 
Superfície del solar    25.201,00 m 2 
Referència cadastral solar   25284A007001220000FM 
PEM:       22.856,00 €” 
 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 457,12 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
J) ALBA BADIA FITÉ. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Badia Fité, 
amb DNI núm. 43720584E, en què demana llicència municipal d’obres per modificar 
espai del pàrquing, desplaçar habitació i adaptar lateral dret per instal·lar una porta 
automàtica, anivellar espai i canviar finestres, a Casa Teixidó de la Plana de Mont-rós, 
amb referència cadastral núm. 2440601CG3924S0001UX, segons sol·licitud de data 
28.04.2011, R/entrada núm.- 310 del dia 28.04.2011. Expedient núm.- 2011/019/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 06.05.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Que es sol·licita modificar el espai  del pàrquing sense moviment estructural. 

 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement , i com no hi ha moviment estructural es considera l’obra com 
menor. 
 
PEM:            11.887,80 € 
Aval de runes:   150,00 €.” 

 
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 237,75 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
K) ALBA BADIA FITÉ. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Badia Fité, 
amb document d’identitat núm. 43720584-E, en què demana de la llicència municipal 
d’obres menors per adaptar a normativa ARI 2006: desplaçar i eliminar un envà 
menjador/habitació de Casa Teixidó a la Plana de Mont-rós, amb referència cadastral 
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núm. 2440601CG3924S0001UX, segons sol·licitud de data 28.04.2011, R/entrada 
núm.- 312 del dia 28.04.2011. Expedient núm.- 2011/021/LPL 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
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 06.05.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que es sol·licita modificar la distribució d’un pis, modificant posició dels envans. 
 

Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement , i com no hi ha moviment estructural es considera l’obra com 
menor. 
 
PEM:            2.640,00 € 
Aval de runes: 150,00 €” 
 

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 
 
L) ALBA BADIA FITÉ. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Badia Fité, 
amb document d’identitat núm. 43720584-E, en què demana de la llicència municipal 
d’obres menors per suavitzar el pendent d’accés al pàrquing de la vivenda per accedir 
amb vehicles i eixamplar la zona del davant d’aquest, a Casa Teixidó a la Plana de 
Mont-rós, amb referència cadastral núm. 25284A007001220000FM, segons sol·licitud 
de data 28.04.2011, R/entrada núm.- 311 del dia 28.04.2011. Expedient núm.- 
2011/020/LPL 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
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Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 06.05.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que es sol·licita modificar el espai d’accés al pàrquing , suavitzant pendents i millorant la 
seva accessibilitat. 

 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement , es considera l’obra com menor, segons les normes 
subsidiàries, art.28. 
 
PEM:              8.900,00 € 
Aval de runes:   150,00 €” 
 

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 
 
M) M. LLUÏSA ARENY PUYO. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Mª Lluïsa 
Areny Puyo, amb document d’identitat núm. 40803317-Y, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors per refer una habitació i fer un quarto de bany, a Casa 
Belana a la Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral núm. 2002619CG20S, segons 
sol·licitud de data 11.04.2011, R/entrada núm.- 272 del dia 13.04.2011. Expedient 
núm.- 2011/014/LPL 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
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 06.05.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que es sol·licita refer una habitació i fer un bany, que l’obra es considera obra menor per 
no tenir moviment estructural.   
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  vist que no es genera augment de volum.    
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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. 
 
P.E.M: 5.001,6 € 
AVAL  MÍNIM DE RUNES:  150 €” 
 

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 
 
N) LLUIS FONTANA. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Lluís Fontana, amb 
document d’identitat núm. 36485026-B, en què demana de la llicència municipal 
d’obres menors canviar les finestres de Casa Campechano de Mont-rós, amb 
referència cadastral núm. 4466604CG3946N0001XP, segons sol·licitud de data 
21.03.2011, R/entrada núm.- 288 del dia 21.03.2011. Expedient núm.- 2011/010/MT 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 03.05.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que es sol·licita canviar les finestres de la vivenda, que l’obra es considera obra menor per 
no tenir moviment estructural.   
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  vist que no es genera augment de volum.    
 
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 
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demolició, l’objecte de la qual serà garantir que els residus generats a la obra són 
gestionats d’acord amb al normativa vigent. 
 
P.E.M: 8000 € 
AVAL MÍNIM DE RUNES: 150 €” 
 

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 
 
O) ANTONIA i ALBERT ELFA CANUT . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Srs. 
Antonia i Albert Elfa Canut, amb DNI núm. 36950730B i 36928329N respectivament, en 
què demana la llicència municipal per dividir horitzontalment la finca amb ref. Cadastral 
4566902CG3946N0001IP, anomenada com Casa Castell, al carrer de al Collada, s/n 
del nucli de Mont-rós, amb llicència d’obres obtinguda en data de 10.05.2004 per la 
rehabilitació amb canvi d’ús d’una era entre mitgeres per habitatge unifamiliar al carrer 
de la collada del nucli de Mont-rós. Expedient núm.- 009/04/MT. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 06.05.2011 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

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

• ENTITAT Nº1: 
Habitatge  de Planta baixa+ dos plantes i planta sotacoberta. 
 
Superfície construïda :    304,70 m² 
Superfície útil:          187,19 m² 
 

• ENTITAT Nº2: 
Habitatge  de Planta baixa+ dos plantes i planta sotacoberta. 
 
Superfície construïda :    325,57 m² 
Superfície útil:          229,43  m²” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer.-  Concedir la llicència de divisió horitzontal de la finca amb ref. Cadastral 
4566902CG3946N0001IP, anomenada com Casa Castell al nucli de Mont-rós, amb 
llicència d’obres obtinguda en data de 10.05.2004 per la per la rehabilitació amb canvi 
d’ús d’una era entre mitgeres per habitatge unifamiliar al carrer de la collada del nucli 
de Mont-rós, en dos entitats: Vivenda 1, planta baixa més dos plantes i sotacoberta 
amb superfície útil de 187,19 m2 i construïda de 304,70 m2, i Vivenda 2 planta baixa 
més dos plantes i sotacoberta amb superfície útil de 229,43 m2 i construïda de 325,57 
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. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 3/2011 que comprèn del núm. 
95 al 150, ambdós inclosos, amb un  import total de 46.034,58 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per la Sra. Consuelo Diaz, del 05.05.2011, en 
concepte de neteja dels locals de la Pobleta, per un import de 693,00 €; Vista i revisada 
la factura presentada per l’empresa Riu Noguera S.L., del 05.05.2011, en concepte de 
“explanada per recinte expositor Torre de Capdella”, per un import de 11.938,06 € 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentades i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels membres que composen la 
Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES. 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que des de la Diputació de Lleida ha arribat una moció 
de suport a l’Alcalde i a la regidora de festes de les Borges Blanques, en referència al 
procés judicial de naturalesa penal al que s’han d’afrontar per fets derivats de l’acció 
política ordinària en el govern de les institucions locals. 
 
Es sol·licita als partits polítics amb representació al Congrés de Diputats i al Senal 
l’anàlisi i eventual modificació de la legislació, per assegurar la prevalença de la via civil 
en la resolució dels contenciosos derivats d’aquests fets accidentals, mentre no quedi 
fefaentment demostrat que hi pugui haver per part dels càrrecs electes conducta 
dolosa, en relació a fets ocorreguts sota el seu mandat i en el seu àmbit de 
responsabilitat política. 
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El Consistori en queda assabentat.  
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 5 d’abril de 2011, es va fer una reunió amb 
el Secretari General d’Ocupació i de Turisme ja que hi ha uns plans d’Ocupació que les 
Ordres són en el sentit de no poder agafar gent que ja s’hagi contractat amb 
anterioritat. Les reunions que s’han mantingut són per a desbloquejar aquest tema.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que en la reunió amb el Director General de Turisme es 
va  tractar dels temes que preocupen a la comarca, i es va tornar a nomenar la 
necessitat d’un Pla Director, però encara no s’ha dit res més sobre aquest tema. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 12 d’abril es va celebrar la última reunió de 
l’Associació de Municipis amb Centrals Hidroelèctriques. El president era el Lluís 
Colomer (alcalde de Tavascan). L’Associació ha passat a ser una Federació a nivell 
nacional amb 800 municipis adherits. 
S’haurà de nomenar una nou president, però es va arribar a un acord per sol·licitar una 
distinció honorífica per al Sr. Colomer. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 2 de maig de 2011 es va fer una reunió a 
Tremp per tractar el tema de la Biomassa, i la planta que es vol construir a Vilamitjana. 
Ha estat parat el projecte però ara es vol reiniciar, tot i que encara falten els terrenys 
per instal·lar-ho. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat ple es va pasasr la taxa de les línies de 
transport. 
L’empresa REDESA ha recorregut la liquidació per ha presentat un aval bancari per la 
quantia de la taxa. 
L’empresa ENDESA encara no ha presentat cap recurs, ni ha fet efectiu el pagament 
de la liquidació de la taxa. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Galanó pren la paraula i demana que consti en acta el text que passarà a llegir, i 
que es transcriu literalment: 
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“Com ja sabreu a hores d’ara, A:VF no es presentarà a les properes eleccions municipals. Però 
abans de tot, deixeu-me demanar disculpes a aquells qui fa 4 anys ens vau fer costat, confiant-
nos el vostre vot, i especialment a aquells que durant aquestes darreres setmanes ens heu 
animat a presentar-nos de nou. Moltes, moltes gràcies. 
 
Podria dir que la decisió de no presentar-nos ha estat una decisió difícil. Però, ben al contrari, 
no ha estat així. Hi ha moments per a tot en aquesta vida, i en el cas d’A:VF, i especialment 
dels membres que la formem, aquest cop no tocava. És més, no hagués tingut cap sentit.  
 
Fa quatre anys ens vam presentar motivats sobretot per una convicció: que aquesta legislatura 
seria la de la mort del projecte de les pistes. I que com a projecte cabdal -l’únic projecte de futur 
que disposava aquest Ajuntament-, la seva mort implicaria, inevitablement, la creació d’un nou 
projecte de futur per a la nostra vall. I A:Vf volia poder participar i aportar el seu gra de sorra 
quan arribés aquell moment. 
 
Però vet aquí, no saps mai quines sorpreses et depararà aquesta vida, que no va passar res. 
Malgrat que des de l’equip de govern se m’havia confessat “Sergi, el dia que veiem baixar els 
camions carregats de pilones haurem de dimitir tots”... no va passar res. Va resultar que 
Martinsa va fer el pet del segle i EL projecte, l’únic que sempre ens heu dit que podria treure la 
vall del forat,  se’n va anar en orris indefinidament... i no va passar res. Aquell projecte que no 
admetia ni peròs, ni qüestionaments, sota pena de garrot, boicot i insults, va petar i no va 
passar res.  
 
Efectivament, n’hi havia per dimitir l’Ajuntament en pes! Bé, tots menys A:VF, faltaria més! Per 
què? Per haver dit sempre les veritats? Les coses tal i com són i com les veu la resta del món? 
Per limitar- nos a dir allò que deien els economistes? Per dir allò que es parlava a tertúlies, 
programes de tv i ràdio?  
 
Doncs no va passar res. Ben al contrari, en una mostra més de barroeria política, l’equip de 
govern em va acusar de ser el culpable de que varies operacions immobiliàries no s’haguessin 
pogut dur a terme perquè jo havia esbombat la notícia als diaris! Aquell dia ens va quedar ben 
clar que el nostre paper a l’Aj era una autèntica pèrdua de temps. 
 
No obstant, som tossuts, i vam voler seguir endavant. Vam presentar una proposta per fer una 
campanya de promoció turística per a aquells mateix estiu del 2008, que incloïa la reedició dels 
fulletons de promoció i un sistema de senyalització turística, entre d’altres. Per uns moments va 
semblar que per fí, aquest govern reaccionava i accedia a moure’s per fer quelcom. Jo m’hi 
vaig oferir i vaig dedicar-hi el temps que no tenia... total per a res. L’Aj. va decidir encarregar a 
una persona de més confiança (concretament a una persona del seu grup) la redacció d’un 
Projecte de Promoció Turística, i prescindir de l’ajut que jo els estava oferint. Tant se val, si al 
final el carro comença a moure’s... però no. Han passat 3 anys i quin és el resultat d’aquell pla? 
Uns fulletons i uns quants plafons de senyalització plantats en indrets degradats, i amb una 
funció purament anecdòtica. De l’oficina de Turisme que es preveia, què se n’ha fet? En 
realitat, pot ser és millor que no s’hagi fet, perquè probablement hagués fet el mateix servei que 
els plafons de senyalització. 
 
Però com que som tossuts, vam presentar un altre projecte, aquest cop més teòric, amb una 
visió de llarg abast, per intentar potenciar allò que la vall ja te amb la intenció de fer de la nostra 
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vall un destí turístic i cultural de referència. En vam dir “Proposta de recuperació, ordenació i 
potenciació del conjunt industrial de la Central de Capdella”. Un projecte estructurat, raonat i 
raonable, que lligava el patrimoni natural i industrial de la vall per ofertar un “producte turístic” 
únic a l’estat. Un projecte que va merèixer la felicitació del Dept. de Governació, de Política 
territorial i de la (ara ex)conselleria de Comerç-Turisme-Empresa (exConseller Huguet). La 
resposta d’aquest govern a la proposta la va deixar clara el mateix Alcalde en un Ple: “quatre 
fulls mal grapats per somiar truites”.  
 
Val a dir que aquests projectes, aquestes propostes que que s’han entregat mitjançant 
instància i que no han merescut ni una trista resposta per escrit, han estat elaborats i redactats 
per la gent que formem A:VF, a diferència del que succeeix amb els projectes de l’AJ, que són 
redactats pels propis tècnics.   
 
El mateix grup que ha estat governant la vall durant els darrers 8 anys, ha après en aquesta 
legislatura a fer “bon” ús de la seva majoria absoluta; no només escloent, sino dilapidant de 
forma grollera i degradant qualsevol discrepància, proposta o comentari que se’ls ha fet des de 
l’oposició. I val a dir que, amb el pas de la legislatura, han après, com a mínim, a mantenir les 
formes quan un servidor s’ha atrevit a qüestionar-los alguna cosa, i el públic assistent als plens 
ja no ha de presenciar el llenguatge insultant i prepotent que va predominar als plens del primer 
any de la legislatura.  
 
Però han passat 4 anys i no he vist ni un sol projecte de la mà d’aquest govern que parli de 
futur. Ens diuen que faran això i allò altre, tenen idees, moltes idees, però això és l’únic que ens 
diuen. Ens arreglen els pobles, fan miradors i redacten projectes (no pas ells, sino els tècnics 
del consistori, tot sigui dit) per rehabilitar escoles i convertir-les ens museus de no se sap ben 
bé què. També han colaborat, pequè econòmicament tenim un ajuntament ric, a que als pobles 
ja no hi hagi uralita, i tenim la brigada municipal segurament més nombrosa del Pirineu. De fet, i 
no m’he amagat mair de dir-ho, que quan el grup socialista va rellevar el convergent ara fa 8 
anys, la vall ho va notar, molt i per bé!  
 
Però, i el futur? Aquell tema que mereix esbufecs i gemecs en aquesta taula cada cop que en 
parlo als Plens. Un cop el projecte de pistes ha quedat en via morta, hi ha halgú que s’ateveixi a 
dir que no ens cal un pla? I ha algú que pensi que la vall no necessita buscar, pensar, debatre i 
planificar una nova alternativa al malaurat projecte de pistes? Algú creu de debò, que és 
possible assolir uns objectius a llarg termini sense disposar d’un full de ruta que permeti donar 
sentit a cadascuna de les actuacions que es fan i evitar la “política del bolet”? Si aquest govern 
te un pla de futur, ja va sent hora que ens l’expliquin! Crec que tota la vall hi estarà molt 
interessada.  
 
A:VF vam presentar-nos a les eleccions municipals del 2007 amb un programa en el que no hi 
havia ni una sola proposta. Ni prometíem piscines, ni llars d’avis, ni pistes d’esquí, ni camps de 
golf, ni parcs d’atraccions ni tampoc un zoo. Això vam preferir deixar-ho per al concurs de “a 
veure qui la diu més grossa”. El programa d’A:VF només buscava una cosa: planificar el futur, 
per tal “de potenciar i diversificar l’economia, donar a conèixer la VF i afavorir la repoblació. I 
donava només una recepta, la mateixa que es fa servir per abordar qualsevol mena de projecte, 
empresa o iniciativa de qualsevol mena, ja sigui en àmbits professionals o fins i tot educatius; 
quelcom tan elemental com 1-definir on volem anar, 2-saber què tenim i què no tenim, per 3-
definir l’estratègia per assolir els objectius que es proposin.   
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Si A:VF no es presenta a aquestes properes eleccions municipals és perquè hem après la lliçó. 
Hem comprès que mentre segueixin governant la vall aquells que neguen la realitat, aquells 
incapaços de menjar-se l’orgull i admetre que a la vall li cal un canvi, no hi tindrem res a fer ni a 
dir. Perquè hem comprès que no ens consideren “dels seus” i que per tant, les nostres 
propostes no seran mai acceptades; perquè no som treballadors de Fecsa i “no en teniu ni idea 
de com funciona Fecsa”; perquè nosaltres actuem de bona fe i tenim i tindrem sempre les de 
perdre. 
 
Alternativa :VF la componem gent ocupada, activa, cadascú amb la seva feina, família, 
criatures i preocupacions, i no cobrem pensions a final de mes. Muntar un grup d’electors sense 
cap mena de facilitat per part de l’Aj; pagar de la nostra butxaca les despeses de la campanya 
perquè no volíem pertànyer a cap grup polític; aconseguir que per primera vegada dos grups 
polítics diferents donessin suport a una candidatura independent sense cap mena de 
contrapartida; consensuar, debatre i redactar diversos projectes i propostes; tot això, i més, ho 
hem fet un grup de persones amb cap altra voluntat que la de buscar una sortida per al futur de 
la Vall Fosca. Ni tenim interessos ocults ni hem estat titelles de ningú. Només som un grapat de 
gent que vam voler dir “prou!”, i vam voler fer quelcom més que “queixar-se de tot i no fer res”, 
tot i saber que teníem les de perdre. I només amb això, ja tenim la consciencia tranquila.  
 
Tant de bò, sigui quin sigui el grup polític que governi a la VF durant els propers quatre anys, 
mediti seriosament sobre la necessitat urgent que tenim d’un pla de futur per a la nostra vall. Un 
pla estratègic elaborat per professionals, amb la participació dels veïns i veïnes i tots els sectors 
de la vall. Tant de bo us n’apropieu del nostre programa i us decideiu a aplicar la fórmula. De 
fet, us demanem que ho feu, i ho aplaudirem i us ho agraïrem, perquè serà el millor favor que 
podreu fer-li a la Vall Fosca.  
 
Moltes gràcies en nom de tot el grup d’Alternativa per la Vall Fosca.” 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dos 
hores cinquanta-cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta 
que un cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual 
certifico..”  
 
 
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, 6 de juliol de 2011. 
 
Vist i plau, 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


