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CERTIFICAT DE L’ACORD 
 
 
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
(Lleida), 
 
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del vint-i-nou d’octubre 
de dos mil dotze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

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

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL DE L’AJUNTAMENT DE LA  

TORRE DE CAPDELLA PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE  
CATALUNYA DEL 25 DE NOVEMBRE DE 2012 

- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2012, I AJUST DEL PRESSUPOS T 
- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PONT SOBRE E L RIU 

FLAMISELL A LA CARRETERA D’ACCÉS ALS NUCLIS D’AGUIR Ó, 
ASTELL I OVEIX 
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- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LES MODIFICACIONS DE LE S 
NORMES SUBSIDIÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE 
CAPDELLA 

- AL·LEGACIÓ AL PROJECTE DEL PLA HIDROLÒGIC DE LA CON CA DE 
L’EBRE REDACTAT PER LA CHE 

- CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ  I 
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA PER A L’EXECUC IÓ DE 
L’OBRA “REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I REPARACIÓ DE LES 
FAÇANES DE L’ESGLÉSIA DE PAÜLS” 

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

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i s’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-vuit 
de setembre de 2012, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, 
consta de trenta 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. 35/2012, 36/2012 i 
37/2012 de l’any 2012, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta 
Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE 
CAPDELLA PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNY A DEL 25 
DE NOVEMBRE DE 2012 
 
Atès que el proper 25 de novembre de 2012 es procedirà a realitzar les Eleccions al 
Parlament de Catalunya de 2012. 
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Atès l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del Règim 
Electoral General. 
 
Complertes totes les formalitats legals establertes, aquest Ajuntament ha format la 
mesa electoral que s’indica, amb les persones que s’esmenten en cadascun dels 
càrrecs.  
 
SECCIÓ 01 MESA U: 
 
TITULARS: 

� PRESIDENT: Josep Portella Freixes, DNI núm. 41.076.196-J. 
� 1r VOCAL: Carmen Vela Vallespin, DNI núm. 35.010.852-E. 
� 2n VOCAL: Isabel Gairí Moli, DNI núm. 77.297.061-H. 

 
SUPLENTS: 

� DEL PRESIDENT: Enric Burgués Lloan, DNI núm. 46.021.368-R. 
� DEL PRESIDENT: Maria Inmaculada Jordana Margalida, DNI núm. 40.875.846-

Q. 
� DEL 1r VOCAL: Concepción Morera Simon, DNI núm. 78.069.725-C. 
� DEL 1r VOCAL: Silvia Montané Perucho, DNI núm. 43.746.499-Q. 
� DEL 2n VOCAL: David Gallart Mora, DNI núm. 52.308.210-T. 
� DEL 2n VOCAL: Carlos Salvans Agramunt, DNI núm.  33.936.486-D.  

 
- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2012, I AJUST DEL PRESSUP OST 

 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 2/2012, per suplements 
de crèdit i per crèdits extraordinaris, que afecta al Pressupost de la Corporació de 2012, 
amb càrrec a romanent líquid de tresoreria no compromès de l'exercici anterior i un ajust 
en les aplicacions pressupostàries amb altes i baixes, vist l'informe de la Intervenció i 
l'informe favorable de la Tresoreria, discutit pel Consistori i trobant-lo conforme. 
 
Atès el que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de Març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i una abstenció, del sis membres presents, 
dels set que composen la Corporació, essent l’abstenció del Sr. Amorós, acorda: 
 
Primer .- Aprovar el present expedient núm. 2 de Modificació de Crèdits al Pressupost 
de la Corporació de 2012, segons que s'ha esmentat, fent aplicació del romanent líquid 
de tresoreria no compromès de l'exercici anterior i un ajust en les aplicacions 
pressupostàries amb altes i baixes, tal com consta a l'expedient i d'acord amb el 
següent detall: 
 
 D E S P E S A      
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PARTIDA DESCRIPCIÓ 

CONSIGNACI
Ó QUE 
TENIEN 

CRÈDITS 
EXTRAORD.  

SUPLEMENT
S DE CRÈDIT TOTAL 

45-21000 
REPARACIONS EN 
INFRAESTRUCTURES 107.348,36 € 0,00 € 54.000,00 € 149.348,36€ 

33-76501 

REHABILITACIÓ DE LA COBERTA 
DE L'ESGLÉSIA DE PAÜLS I 
REPARACIÓ DE FAÇANES 0,00 € 77.949,00 € 0,00 € 77.949,00 € 

   77.949,00 € 54.000,00 €  

 TOTAL MODIFICACIÓ DESPESES  131.949,00 €  

    

 I N G R E S S O S   

    

PARTIDA DESCRIPCIÓ   

46000 

CONSELL COMARCAL -TRANSF. 
REH. COBERTA I FAÇANES DE 
PAÜLS    32.614,37 € 

87000 ROMANENT DE TRESORERIA   99.334,63 € 

    

 TOTAL MODIFICACIÓ INGRESSOS  131.949,00 € 

 

TRANSFERENCIES ENTRE PARTIDES    

    

BAIXES     

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT 
PARTIDA 

DESTÍ 

92-22799 
TREBALL ALTRES EMPRESES AJUNTAQMENT- GESTORIES 
ASSES  20.000,00 € 33-21500 

45-76500 CONSELL COMARCAL APORTACIÓ XVIII FASE CAMINS 10.000,00 € 33-21500 

16-48000 ATENCIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS  1.000,00 € 43-22602 

92-62600 RENOVACIÓ EQUIP INFORMÀTIC 4.000,00 € 43-22602 

92-48000 AJUTS A INSTITUCIONS DIVERSES 5.400,00 € 43-22602 

  40.400,00 €  

A L T E S    

    

PARTIDA DESCRIPCIÓ IMPORT  

33-21500 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DEL MOBILIARI (ESGLÉSIES) 30.000,00 €  

43-22602 DESPESES DIVERSES TURISME 10.400,00 €  

  40.400,00 €  

 
Segon .- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i 
presentació de reclamacions pels interessats. 
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Tercer .- Així mateix, i als efectes que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de Març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
present expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini de quinze 
dies no es presenta cap tipus de reclamació. I es publicarà el mateix, definitivament 
aprovat, al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la província a nivell de resum per 
capítols. 
Quart .- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord 
 
- APROVACIÓ DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PONT SOBRE  EL RIU 
FLAMISELL A LA CARRETERA D’ACCÉS ALS NUCLIS D’AGUIR Ó, ASTELL I 
OVEIX 
 
Atès el que es disposa en el següent projecte, redactat per la Diputació de Lleida 
(Consulting CICSA i dirigit pel Servei d’Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida), 
a sol·licitud de l’Ajuntament de la Torre de Capdella de data octubre de 2011 amb el 
següent títol: 
 

• Projecte d’ampliació del pont sobre el Riu Flamisell a la carretera d’accés als 
nuclis d’Aguiró, Astell i Oveix. 

 
L'Ajuntament en Ple,  per unanimitat dels assistents, acorda: 
 
Primer.-   Aprovar el projecte tècnic descrit anteriorment. 
Segon.-  Exposar en el Butlletí Oficial de la Província l’aprovació acordada en el punt 
primer, durant el termini de trenta dies, als efectes de què es puguin presentar 
reclamacions i/o al·legacions; en el cas de què no se’n presentés s’entendria aprovada 
definitivament. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LES MODIFICACIONS DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELL A 
 
No es tractarà en aquest ple, al no tenir la documentació. 
 
- AL·LEGACIÓ AL PROJECTE DEL PLA HIDROLÒGIC DE LA C ONCA DE 
L’EBRE REDACTAT PER LA CHE  
 
Atès que la Confederación Hidogràfica del Ebro, ha redactat el “Proyecto de Plan 
Hidrológico de la Cuenca del Ebro” i el riu Flamisell es troba dins d’aquesta conca, i 
que el projecte es troba en exposició pública, i s’hi poden presentar al·legacions, 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella presenta l’al·legació que tot seguit es transcriu 
literalment: 
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“El Sr. Josep Maria Dalmau i Gil, con DNI 40803387F y dirección a efectos de 
notificación  en Plaça de l’Ajuntament, 1 de La Torre de Capdella, provincia de 
Lleida, en representación del Ayuntamiento de La Torre de Capdella como 
Alcalde, comparece como mejor proceda en derecho para presentar en tiempo y 
forma, y con relación al “Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro” 
actualmente en fase de exposición pública, las siguientes: 
 
ALEGACIONES 
 
Asuntos previos 
Las presentes alegaciones se refieren al Río Flamisell, desde su nacimiento y a 
su paso por el Término Municipal de La Torre de Capdella, codificado con nº 646, 
según hemos podido comprobar en el Proyecto de Plan Hidrológico. 
 
Habiendo podido consultar, a través de la web de la Confederación Hidrográfica 
del Ebro, el régimen de caudales ecológicos mínimos expuestos  dentro del 
Anejo V de la Memoria (2.1.3) –“ estudios previos para la aproximación técnica a 
los caudales ecológicos de la cuenca del Ebro – versión 2.3 de Junio de 2011”, 
de la Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, y a la 
vista de los mencionados valores, 
 
EXPONEMOS 
 
Que NO estamos de acuerdo con los mismos, ya que debido a los 
aprovechamientos hidroeléctricos que se dan en el transcurso del Río por 
nuestro término municipal hemos podido comprobar en reiteradas ocasiones 
como en los meses invernales, las empresas explotadoras liberan un caudal tan 
bajo que el agua que discurre por el Río se congela, eliminando de esta manera 
la mayor parte de la fauna piscícola. Hemos puesto varias denuncias a la 
Confederación con respecto a este hecho, las cuales adjuntamos a la presente. 
 
Las estaciones de aforo donde actualmente se miden los caudales del Flamisell a 
su paso por el Término de La Torre de Capdella (código 267 – Flamisell en 
Capdella) se encuentra situadas aguas arriba de las tomas de agua de los 
aprovechamientos hidroeléctricos de las centrales situadas en los núcleos de La 
Plana de Mont-rós y Molinos.  
  
Por este motivo consideramos que los caudales ecológicos expuestos en el 
Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro NO son suficientes ya que el 
punto de medición de los mismos es anterior a la toma de agua de la las 
empresas que hacen el aprovechamiento hidráulico en las centrales de Molinos y 
la Plana de Mont-rós.  
Es necesario exigir a las empresas explotadoras de energía hidroeléctrica 
situadas en el Río Flamisell (Hidrodata y Benjac) que liberen un caudals mínimo 
de 500 L/s entre el 1  de Mayo al 30 de septiembre y 250 L/s del 1 de Octubre al 
30 de Abril. 
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El río Flamisell aparte de ser uno de los ríos más aprovechados 
hidroeléctricamente, también es una fuente muy importante para el desarrollo 
de actividades lúdico-deportivas, principalmente la pesca que contribuye a la 
economía local.  
 
La conservación del equilibrio ecológico depende en gran parte de que se 
respeten los caudales mínimos de cara a que puedan convivir los usos antrópicos 
con la fauna y la flora, y que permita mantener de forma sostenible la 
funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas 
terrestres asociados. 
 
Hay que tener en cuenta los usos y demandas actualmente existentes a parte de 
los aprovechamientos hidroeléctricos, como son la agricultura y la ganadería, 
pilares económicos del Valle, junto con el turismo rural. El tipo de turismo que 
visita nuestro municipio lo hace atraído principalmente por los valores naturales, 
ya que estamos situados en la zona periférica del Parque Nacional de 
Aigüestores i Estany de Sant Maurici, y disponemos de un teleférico que 
representa uno de los accesos al parque, es por eso que somos los primeros 
interesados en la conservación del Río Flamisell. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, 
 
SOLICITAMOS 
 
Que se revise el “Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro” en lo 
referente a los caudales ecológicos mínimos asignados al Río Flamisell a su paso 
por el termino municipal de la Torre de Capdella. Exigimos que los caudales del 
río Flamisell sean: de 500 L/s entre el 1 de Mayo al 30 de septiembre y 250 L/s 
del 1 de Octubre al 30 de Abril en todo el curso que transcurre por nuestro 
municipio. 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 
- Fotografías de las tomas de agua para aprovechamiento hidroeléctrico del 
cauce del río Flamisell. 
- Denuncias presentadas por el Ayuntamiento de La Torre de Capdella en 
relación a las sequías el Río.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer : Aprovar el text de l’al·legació que es presentarà a la Confederación 
Hidrogràfica del Ebro, al “Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro”. 
Segon : Enviar aquesta al·legació, juntament amb l’expedient corresponent a la 
CHE. 
Tercer : Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
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En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau comenta que tots els ajuntaments presentaran al·legacions. En el 
cas de l’Ajuntament, es presenta perquè vol que es conservin els cabals ecològics 
que l’ajuntament demana, diferenciant els cabals d’estiu i d’hivern, perquè el 
Flamisell no es quedi sec en cap època de l’any. 
 
- CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUS SÀ I 
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA PER A L’EXECUC IÓ DE 
L’OBRA “REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I REPARACIÓ DE LES FAÇANES 
DE L’ESGLÉSIA DE PAÜLS”  
 
Que en el marc del programa d’actuacions que té projectat el Consell Comarcal del 
Pallars Jussà, a fi de promoure la dinamització econòmica de la comarca, es vol 
potenciar l’aprofitament del patrimoni històric-cultural com a recurs turístic i a la vegada 
aconseguir promoure i estimular la conservació i protecció d’aquest. Amb l’execució de 
l’obra “REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I REPARACIÓ DE LES FAÇ ANES DE 
L’ESGLÉSIA DE PAÜLS“ i que segons el projecte executiu de l’obra l’import 
d’execució ascendeix a un  pressupost total de 77.949 € IVA inclòs. 
 
Que el Consell Comarcal ha obtingut de la Direcció General del Medi Natural i 
Biodiversitat del la Generalitat de Catalunya, un ajut econòmic per la realització de 
l’obra esmentada, per import de 32.614,37 €. 
 
Que l’article 28 c), del Decret Legislatiu 2/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix que correspon a la 
comarca la cooperació econòmica en la realització de les obres dels municipis. 
                           
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents, dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella i el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà, per la contractació i execució de l’obra “REHABILITACIÓ 
DE LA COBERTA I REPARACIÓ DE LES FAÇANES DE L’ESGLÉ SIA DE PAÜLS “ .  
 
SEGON.- Que la contractació i execució de l’obra mitjançant el procediment legal i 
reglamentari aplicable serà a càrrec del Consell Comarcal del Pallars Jussà, i aquest  
col·laborarà en l’execució de l’obra “REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I REPARACIÓ 
DE LES FAÇANES DE L’ESGLÉSIA DE PAÜLS” , amb una aportació econòmica de 
32.614,37 € 
 
TERCER.- Que l’Ajuntament de la Torre de Capdella es compromet a: 
 

a) Delegar al Consell Comarcal l’execució de l’obra esmentada. 
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b) Consignar la quantitat de 45.334,63€ en el pressupost de despeses de la 
Corporació, per tal que pugui ser satisfeta al Consell Comarcal durant el mes de 
novembre de 2012.  

 
c) Autoritzar al Consell Comarcal perquè si transcorregut un mes des del 

requeriment de pagament, l’Ajuntament no el fes efectiu, el pugui compensar de 
qualsevol abonament de fons propis o d’altres administracions o entitats que 
hagi d’efectuar el Consell Comarcal a l’Ajuntament. 

 
d) Comprometre’s formalment a posar a disposició del Consell Comarcal els 

terrenys, servituds i altres drets reals necessaris per a l’execució de l’obra, i a 
solucionar al seu càrrec qualsevol incidència que en aquest sentit es plantegi. 

 
QUART.- Aquest conveni és de caràcter interadministratiu i entrarà en vigor el dia de la 
seva signatura. 
 
QINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
No hi ha punts a tractar. 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS.  
 
No hi ha punts a tractar 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ANGELS JAIMEJUAN MARCH. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Mª Àngels 
Jaimejuan March, amb DNI: 78080551-J com a alcaldessa pedània de la Plana de 
Mont-rós, en escrit de 15 d’octubre de 2012, amb R/entrada núm. 1081 de 15.10.2012 
en la que es demana un ajut econòmic per la celebració del dinar popular de la Mare de 
Déu a la Plana de Mont-rós el passat 8 de setembre de 2012. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les 
despeses del dinar popular celebrat per la Mare de Déu de la Plana, a la Plana de 
Mont-rós el dia 08.09.2012 a la Sra. Àngels Jaimejuan March com a alcaldessa pedania 
del nucli. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
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Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) JORDI BOSCH MASA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Bosch Masa, amb 
DNI 78085141-A, alcalde pedani del nucli de Pobellà, en escrit de 26 de setembre de 
2012, amb R/entrada núm. 1017 de data 26.09.2012 en què es demana l’ajut de 150,00 
€ corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i 
activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el mes de setembre al nucli de 
Pobellà. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar el mes de setembre per import de 150,00 € al nucli de Pobellà, al Sr. Jordi 
Bosch Masa, com alcalde pedani del nucli de Pobellà. 
 
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) XAVIER LLANA BARÓ . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Llana Baró, 
com alcalde pedani de Beranui, en escrit de 11 d’octubre de 2012, amb R/entrada núm. 
1.070 de 11.10.2012 en què es demana un ajut econòmic per la celebració del dinar de 
germanor realitzat durant la Festa Major del nucli de Beranui pel mes d’octubre de 
2012. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les 
despeses per la celebració del sopar de germanor realitzat durant la Festa Major del 
nucli de Beranui el mes d’octubre de 2012, al Sr. Xavier Llana Baró. 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA TORRE DE CAPDELLA AFEC TATS PEL 
CONVENI MUNICIPAL DE SUBMINISTRMENT ELÈCTRIC . Atès la sol·licitud 
efectuada pel Sr. Francesc Porta Rey com a president de l’Associació de veïns de la 
Torre de Capdella afectats pel conveni municipal de subministrament elèctric, amb NIF 
núm. G25740069, sol·licita una ajuda per fer el pagament de la factura B12229 per 
import de 2.950 €, de Gonzalo Abogados, en concepte d’honoraris professionals per a 
la constitució de l’Associació, en virtut del conveni entre l’Associació i l’Ajuntament de la 



 

 

11 

 

Torre de Capdella, aprovat en el ple de 28 de juliol de 2011, segons sol·licitud de data 
02.08.2012 amb Registre d’Entrada núm. 1091 de 18.10.2012. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 2.950,00 € en concepte de 
pagament de la factura d’honoraris professionals de Gonzalo Abogados per la 
constitució de l’Associació de veïns de la Torre de Capdella afectats pel conveni 
municipal de subministrament elèctric 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) MARIA FONT NAVARRI.  Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Maria Font 
Navarri, amb DNI 40760980-N, en escrit de 12 d’octubre de 2012, amb R/entrada núm. 
1080 de data 15.10.2012 en la que sol·licita que se li anul·li una de les dues preses 
d’aigua a Casa Jaumarró 2 a la plaça de la Plana de Mont-rós, així com la supressió 
dels impostos de la mateixa. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Acceptar donar de baixa la presa d’aigua de la casa Jaumarró 2, al nucli de la 
Plana de Mont-rós, avisant perquè es talli l’aigua de l’immoble, així com donar de baixa 
els impostos que a aquesta estiguin vinculats. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) JORDI SUCA BADIA.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Suca Badia, amb 
DNI 43729309-F, en escrit de 4 d’octubre de 2012, amb R/entrada núm. 1051 de data 
04.10.2012 en què sol·licita que se li anul·li la presa d’aigua de Casa Sinto de Paüls de 
Flamisell, i que no es cobri els rebuts referents a aquesta toma. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Accepta dona de baixa la presa d’aigua de la casa Casa Sinto, al nucli de 
Paüls de Flamisell, avisant perquè es talli el subministrament de l’aigua de l’immoble, 
així com donar de baixa els impostos que a aquesta estiguin vinculats. 
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. 
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F) JOSÉ MARIA ANTEQUERA RAMOS.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. José 
Maria Antequera Ramos, amb DNI 07215832L, en escrit de 8 d’octubre de 2012, amb 
R/entrada núm. 1064 de data 08.10.2012 en què sol·licita que es doni de baixa l’impost 
de clavegueres i cànon de l’aigua del pis situat a l’edifici Sobrevila, a la Pobleta de 
Bellveí, atenent que no són propietaris de l’immoble. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella, segons relació de propietaris que va 
aportar el promotor de l’immoble (PROCOSA), al moment de demanar la primera  
ocupació, els va donar d’alta dels serveis. Atès que a data d’avui no s’ha aportat cap 
altra documentació referent al canvi de propietat de la finca que ens fa referència. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Denegar la baixa dels tributs referents al pis de l’edifici Sobrevila, fins que 
s’aporti la documentació de canvi de nom de l’immoble o de no propietat d’aquest. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) RICARD FERNANDEZ CALVO . Vist l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Ricard 
Fernandez Calvo, en representació de l’empresa Solevar, en què demana llicència 
municipal de primera ocupació de l’edifici plurifamiliar de 5 habitatges en edifici ja 
existent al carrer d’Envall núm. 3, conegut com a era de Patro, del nucli de la Pobleta de 
Bellveí, referència cadastral núm. 2002517CG392050001XM, segons sol·licitud de 
02.10.2012 amb R/entrada núm.- 1031 del dia 02.10.2012 a l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella.  Expedient núm. 052/06/LP. 
 
Atès que en sessió plenària del dia 22 de desembre de 2006, es va concedir llicència 
municipal d’obres per la construcció d’un edifici plurifamiliar de 5 habitatges en edifici ja 
existent conegut com era del Patro a la Pobleta de Bellveí, sol·licitud de data 
21.11.2006, amb R/entrada núm.- 1.176 del dia 23.11.2006 i “Projecte bàsic i 
d’execució d’un edifici plurifamiliar a la Pobleta de Bellveí” i “Projecte bàsic i d’execució 
d’un edifici plurifamiliar a la Pobleta de Bellveí. Modificat a desembre de 2006” i “Estudi 
de seguretat i salut”, redactat per l’arquitecte Joan Arnalot i Montané, visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 2006501520 de 14.06.2006 i en sessió 
plenària de 29 de juny de 209 llicència municipal d'obra per l’ampliació de la llicència 
per la construcció d’un edifici plurifamiliar de 5 habitatges en edifici ja existent conegut 
com era del Patro a la Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data 11.02.2009, 
R/entrada núm.- 174 del dia 11.02.2009 Expedient núm.- 52/06/LP. 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29 d’octubre de 2012, havent realitzat 
la visita “in situ” als habitatges de la present, informen favorablement la llicència, amb 
les següents prescripcions: 
 

“Que s’informa favorablement  la sol·licitud de llicència urbanística de primera, segons 
projecte entrat de modificació de data 21/09/07, amb un PEM  de  21.615,48 €..  
 
Per un edifici plurifamiliar de  
Entitats       5 habitatges. 
       4 places aparcament 

1 plaça aparcament vinculada a aquesta 
llicència, de l’entitat registral Nº 1684 de 
tomo 974, libro 27, folio 130 fora del solar. 

Superfície del solar     239,00 m2 
Referència cadastral solar    2002517CG3920S 
Superfície construïda: 
    
   Planta baixa   166,90 m2 
   Planta primera  166,90 m2 
   Planta segona   166,90 m2 
   Sota coberta     61,90 m2 
 
TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA  562,60 m2.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir la llicència municipal sol·licitada per a poder ocupar l'edificació en 
primera ocupació de l’edifici plurifamiliar de 5 habitatges en edifici ja existent al carrer 
d’Envall núm. 3, conegut com a era de Patro, del nucli de la Pobleta de Bellveí, 
referència cadastral núm. 2002517CG392050001XM, entès que ha estat executada de 
conformitat amb les determinacions de la llicència d'obres concedida en sessió plenària 
de 15.12.2011. 
Segon. - Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer. - La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de 
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat 
civil o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.  
Quart .- L'edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula 
d'habitabilitat corresponent.  
Cinquè. - Aprovar la liquidació de la Taxa per l’Expedició de Documents Administratius 
que suposa una quantitat de 301,18 € (el 0,10 % del Pressupost d’execució material 
segons la llicència). 
Sisè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
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B) ALBA BADIA FITÉ.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Badia Fité, 
amb DNI núm. 43720584-E, en què demana una modificació en les places comunicació 
ambiental per l’activitat de Turisme Rural, classificada en l’Annex III, epígraf 12 
subapartat 56: apartaments de turisme rural en tots els seus grups i modalitats, a Casa 
Teixidó, de la Plana de Mont-rós, de Sra. Alba Badia Fité, donant de baixa l’activitat de 
Casa Teixidó 2 (segona planta) numeració PL00491, passant de 12 a 6 places, segons 
sol·licitud de data 03.10.2012, amb R/entrada núm.- 1045 del dia 03.10.2012, i 
sol·licitud i declaració responsable per a la inscripció d’allotjaments de Turisme Rural de 
Catalunya. Expedient núm.- 065/01/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 16.10.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

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

en tots els seus grups i modalitats 
 
CONCLUSIÓ  
 
Vist que la titular sol·licita donar de baixa l’activitat de Casa Teixidó 2 (segona planta) que 
passa a estar destinada a la seva vivenda habitual i comprovada que la documentació 
presentada s’adequa per poder informar, proposo informar favorablement  la sol·licitud de baixa 
de l’establiment de turisme rural identificat com a Casa Teixidó 2, ubicat La Plana de Mont-rós, 
a nom de la Sra. Alba Badia Fité amb NIF 43720584E.  
 
Que l’activitat queda continuant classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de Desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats com a Annex III, apartat 12, subapartat 56: 
apartament de turisme rural en tots els seus grups i modalitats, quedant el nombre de places 
reduït a 6 
 
Vist que l’activitat ja ha estat donada de baixa al Registre de Turisme de Catalunya mitjançant 
la Oficina de Gestió Empresarial, serveis Territorials de Lleida, no procedeix enviar la resolució 
de l’Ajuntament.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar la baixa de l’activitat de Casa Teixidó 2 de la comunicació ambiental 
per l’activitat de Turisme Rural, classificada en l’Annex III, epígraf 12 subapartat 56: 
apartaments de turisme rural en tots els seus grups i modalitats, a Casa Teixidó, de la 
Plana de Mont-rós, de la Sra. Alba Badia Fité,  així com la baixa del nombre de places 
de 12 a 6, amb les condicions establertes per l’informe tècnic. 
Segon .- Autoritzar a donar de baixa les taxes vinculades a aquesta activitat, així com el 
retorn de l’import del cànon de l’Aigua per l’anualitat 2012, autoritzant el retorn dels 
exercicis 2010 i 2011. 
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Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) JOSEP BOSCH PONS . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Bosch 
Pons, amb document d’identitat núm. 40774904-K, en què demana la llicència 
municipal d’obres menors per repassar la terrassa de Casa Fransí al nucli de Pobellà, 
amb referència cadastral núm. 4661102CG3946S0001SK, segons sol·licitud de data 
26.09.2012, R/entrada núm.- 1018 del dia 26.09.2012. Expedient núm.- 2012/051/PO. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 29.10.2012 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que s’informa favorablement  les obres de repàs de terrassa vist que no es produeix 
cap moviment estructural. 
 
PEM: 1.500 € 
 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 € d’acord amb l’establert al 
Decret 201/1994, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de Juny regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció..”   

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) XAVIER GIL GIL. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Xavier Gil Gil, amb 
document d’identitat núm. 78084702-R, en què demana la llicència municipal d’obres 
menors per la reparació de part de la façana, amb pedra vista, i pavimentació del cobert 
de Casa Ramon, del nucli de Capdella, amb referència cadastral núm. 
4945501CH3044N0001FG, segons sol·licitud de data 25.09.2012, R/entrada núm.- 
1017 del dia 26.09.2012. Expedient núm.- 2012/050/C 



 

 

16 

 

 
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 29.10.12 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ Que s’informa favorablement  les obres de repàs de terrassa vist que no es produeix 
cap moviment estructural. 
 
PEM: 3.500 € 

 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 € d’acord amb l’establert al 
Decret 201/1994, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de Juny regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) COMUNITATS DE PROPIETARIS 47-A. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la 
comunitat de propietaris 47-A, en què demana la llicència municipal d’obres menors per 
la retirada del ràfec de morter i repàs i substitució de peces trencades a l’edifici de la 
comunitat, del nucli de la Central de Capdella, amb referència cadastral núm. 
4936602CH3043N, segons sol·licitud de data 22.10.2012, R/entrada núm.- 1105 del dia 
22.10.2012. Expedient núm.- 2012/053/CC 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29.10.12 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
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“ Que s’informa favorablement  les obres de retirada de ràfec  i repàs i substitució de les 
peces trencades 
 
PEM: 2.843,50 € 
 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 € d’acord amb l’establert al 
Decret 201/1994, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de Juny regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents 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. 
 
F) LEONOR ELFA FARRÉ. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Leonor Elfa 
Farré, amb document d’identitat núm. 37262099-I, en què demana la llicència municipal 
d’obres menors per la reforma de la cuina a Casa Peret, del nucli de Pobellà, amb 
referència cadastral núm. 4661108CG3946S0001BK, segons sol·licitud de data 
08.10.2012, R/entrada núm.- 1063 del dia 08.10.2012. Expedient núm.- 2012/052/PO 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29.10.12 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ Que s’informa favorablement  les obres de reforma de la cuina vist que no es produeix 
cap moviment estructural. 
 
PEM: 3.950 € 

 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 € d’acord amb l’establert al 
Decret 201/1994, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de Juny regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
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Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’Ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
G) JOSEP PLASENCIA I LONCÀ. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Plasencia i Loncà, amb DNI núm. 43740917-T en què demana llicència municipal 
d’obres per la rehabilitació de Casa Junxic, secció B, del nucli d’Envall, amb referència 
cadastral núm. 4308204CG3940N0001ZM, segons sol·licitud de data 02.08.2012, 
R/entrada núm.- 835 del dia 03.08.2012, i “Projecte de reconstrucció d’habitatge a 
Envall. Pallars Jussà” redactat per l’arquitecte, Sr. Josep Bunyesc, de data 30 de juliol 
de 2012. Expedient núm.- 2012/043/EN. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29.10.12 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Observacions a la documentació aportada : 

 
1. Que abans d’executar els vols de coberta o obrir o modificar obertures sobre les 

finques privades veïnes es tindrà que obtenir sempre la autorització corresponent 
dels veïns afectats. 
 

2. Que l’edificabilitat proposada al projecte és inferior a la màxima permesa per les 
NN.SS, sent: 

• Edificabilitat màxima: 164,25 m² 
• Edificabilitat Projecte: 121,56 m² 

 
3. Que l’ocupació es el 100,00 % de la parcel·la. 
4. Que l’alçada reguladora màxima es inferior a la permesa per les NN.SS. 

 
PER TANT COMPLEIX ELS PARAMETRES URBANÍSTICS. 

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

 -  Projecte visat. 
 - Assumeix d’arquitecte visat. 
 - Assumeix d’arquitecte tècnic visat. 
 - Plànol 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). 
- 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. 
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- Aval generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de 
juny, modificació del decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 
- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- 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 la rehabilitació de Casa Junxic B a Envall. 
 
P.E.M :                  58.000,00 € 
 
AVAL DE RUNES :    150,00 € 
 

CONDICIO ESPECIAL DE LLICENCIA: 
 

No es podrà sol·licitar el permís de primera ocupació fins que no estigui materialitzat el 
subministrament elèctric al nucli d’Envall, totalment legalitzat i amb procés d’execució.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents 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 1.160,00 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
H) TOMAS JORDANA FARRÉ. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Tomàs 
Jordana Farré, amb DNI núm. 40822382-G, en nom de l’empresa SAT JAUMET 
D’ASTELL amb CIF F25679523, en què demana llicència municipal d’obres per 
l’ampliació d’una nau de boví en 84 m2, al Polígon 6, parcel·la 45, del nucli d’Astell, 
amb referència cadastral núm. 25284A0060045, segons sol·licitud de data 29.10.2012, 
R/entrada núm.- 1129 del dia 29.10.2012, i “Memòria tècnica per l’ampliació d’una nau 
de boví a Astell, TM de la Torre de Capdella” redactat per l’enginyera agrònoma, Sra. 
Otilia Marsinyach Fandos, (col·legiada núm. 1345) de data octubre de 2012. Expedient 
núm.- 2012/055/AS. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29.10.12 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ Sòl no urbanitzable agrícola, Clau SA 
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L’ús global és agrícola. S’admet com  compatible l’ús ramader. 
S’admeten les construccions de magatzems agrícoles i les construccions agroramaderes 
sotmeses a les disposicions generals. 

 
CONCLUSIÓ: 
 
Que s’informa favorablement  la ampliació d’una nau de boví a Astell, a la parcel·la 45 del 
polígon 6. Que vist que no es produeix cap canvi en l’activitat no procedeix el canvi en la 
llicència d’activitats. 
 
PEM: 6.548,01 € 
 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 €.” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents 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 130,96 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
I) FRANCISCO FRONONS GALLART. Vista la sol·licitud presentat pel Sr. Francisco 
Fornons Gallart, amb DNI núm. 40857759-F, en escrit de 9 d’octubre de 2012, amb 
R/entrada núm. 1065 de 09.10.2012 en la que, atès que ha tramita la baixa de l’activitat 
de l’establiment turístic en modalitat d’allotjament rural, Casa Quet, de la Torre de 
Capdella, amb referència cadastral núm. 4188304CG3948N0001XZ, i se sol·licita la 
baixa de les taxes que van lligades a l’activitat. Exp. 037/05/LT 
 
Vist que ja s’han realitzat els tràmits de la baixa de l’activitat  identificada com Casa 
Quet SCP, com establiment de turisme rural, mitjançant la sol·licitud a l’OGE (Oficina de 
Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya), de la qual se’n trametrà una còpia 
un cop fet l’aprovació pel ple. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Donar de baixa totes les taxes vinculades a l’activitat d’establiment turístic 
modalitat d’allotjament rural, amb el nom de Casa Quet de la Torre de Capdella. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
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J) ASSUMPTA CODINACHS I RAMONT FONT C.B. Vista la sol·licitud presentat per 
l’empresa Assumpta Codinachs i Ramon Font C.B. (AIXALDA), amb NIF núm. 
E25423443, en escrit de 9 d’octubre de 2012, amb R/entrada núm. 1071 de 11.10.2012 
en la que, en què se sol·licita el canvi del número de registre municipal o RSIPAC, 
d’acord amb el criteris registrats per a establiments minoristes d’alimentació de 
Catalunya aprovats per Reial Decret 191/2011, que modifica les condicions d’inscripció 
de les indústries alimentàries en el Registre General Sanitari d’Empreses alimentaries, 
de la sala de desfer situada al nucli de Pobellà. Exp. 080/07/PO 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 22.10.12 informen favorablement el 
canvi de codi, amb les següents prescripcions: 
 
“Vista la documentació presentada en què es declaren les dades de l’empresa alimentària i a la 
vista del Reial Decret 191/2011, que modifica les condicions d’inscripció de les indústries 
alimentàries en el Registre General Sanitari d’Empreses Alimentàries i Aliments (RGSEAA) i 
determina la exclusió de la inscripció de la majoria d’activitats de venda minorista. 
 
Vista, així mateix, la disposició derogatòria del RD 191/2011 que suprimeix el requisit 
d’autorització dels establiments de menjars preparats i dels minoristes de carn fresca i derivats 
(RD 1376/2003) i equipara aquests establiments a la resta de minoristes que s’han d’inscriure 
en els registres de les autoritats competents en l’àmbit autonòmic. 
 
Proposo, seguint els “Criteris registrals per a establiments minoristes d’alimentació de 
Catalunya”, aprovats pel Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya el 
20 de febrer de 2012, i a la vista de les dades declarades per Assumpta Codinachs i Ramon 
Font CB, a la Declaració Responsable per a Establiments Alimentaris, codificar l’establiment 
alimentari amb el número,  
 

25527 – 01 – 02 – 3- 2 – 00001 

 on cada dígit correspon a la següent informació: 

- 25527: Identificació del municipi segons codi INE  

- 01: Sector: carns i derivats 

 -02: Activitat /Denominació : Carnisseria - cansaladeria (Carnisseria amb obrador per elaborar 

preparats carnis) 

- 3 : Catàleg de distribució : distribució dins i fora del municipi (inferior 30% de la distribució) 

- 2 : Catàleg de manipulació : Serveis de productes de baixa manipulació 

- 00001: Numeració de l’establiment dintre del municipi – pe r ordre de sol·licitud  

I que així consti al Registre Municipal d’Establiments Alimentaris de La Torre de Capdella” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
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Primer.-  Autoritzar el canvi de número del registre municipal o RSIPAC per a l’empresa 
ASSUMPTA CODINACHS I RAMONT FONT CB (AIXALDA), amb denominació 
comercial Vedella Brunec. El número de registre serà 25527-01-02-3-2-00001. 
Segon .- Inscriure el nou número al Registre Municipal d’Establiments Alimentaris de la 
Torre de Capdella, així com enviar una còpia al Servei Regional a l’Alt Pirineu i Aran, de 
l’Agència de Protecció de la Salut. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 8/2012 que comprèn del núm. 
290 al 333, ambdós inclosos, amb un import total de 82.554,60 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Xavier Boltà Novellón, del 17.08.2012, en 
concepte de restauració dels vestiments i motllures església d’Astell, per un import de 
1899,80 €; Vista i revisada la factura presentada per Xavier Boltà Novellón, del 
16.08.2012, en concepte de restauració de làmpada del segle XIX de l’església 
d’Estavill, per un import de 2.997,20 €; vista i revisada la factura presentada per Xavier 
Boltà Novellón, del 27.08.2012, en concepte de restauració de la 2a porta de 4 fulles de 
l’església de Mont-rós, per un import de 8.507,80 €; vista i revisada la factura 
presentada per Joan Jordana Margalida, del 17.10.2011, en concepte de serveis 
veterinaris a la fira Pobleta, per un import de 790,00 € 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentats i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i una abstenció dels Sr. Amorós, dels 
assistents, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que en data 16 d’octubre es va celebrar al Museu 
Hidroelèctric l’assemblea del FEMAP, on hi van participar 14 ajuntaments, i que per al 
proper any s’ampliarà a 20 membres. També va assistir el Delegat del Govern a l’Alt 
Pirineu, Albert Alins. 
L’ajuntament farà una aportació de 5000 € 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que s’està fent la neteja del riu Flamisell. Ara ha arribat 
el permís de l’ACA, que s’havia demanat, però que ja se sabia que ho autoritzarien. 
Aquesta neteja l’estan fent els plans d’ocupació, tot i que ell considera que ho hauria de 
fer l’administració. 



 

 

23 

 

És possible que la Diputació de Lleida doni alguna ajuda en aquest tema. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que va assistir a una reunió al Congrés dels Diputats per 
parlar del tema dels Bices, i es va concretar que s’havia augmentat el pressupost en 
totes les Conques. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’efectuen 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores 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, 12 de març de 2013. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


