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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-un de 
desembre 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-u de desembre 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 extraordinària en 1ª convocatòria, la qual 
es va convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL                                
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER AL 

PRESSUPOST DE 2013 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L’ANUALITAT 2013 
- APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LES MODIFICACIONS DE LE S 

NORMES SUBSIDIÀRIES, SEGONS PETICIONS DE LA COMISSI Ó 
TERRITORIAL D’URBANISME DE LLEIDA. 
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- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBER TA I 
LES FAÇANES DE LES ESCOLES DE MONT-RÓS 

- LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLI C 
MUNICIPAL CORRESPONENT A L’ANY 2012 DE L’AJUNTAMENT  DE LA 
TORRE DE CAPDELLA A REE 

- LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLI C 
MUNICIPAL CORRESPONENT AL ANY 2012 DE L’AJUNTAMENT DE LA 
TORRE DE CAPDELLA A ENDESA 

- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I DELS ESTATUTS DE LA “SOCI ETAT DE 
FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ,  S.A.” 

- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE L’AJUNTAM ENT 
DE LA TORRE DE CAPDELLA I LA SOCIEDAD NORDESTE DE 
BOSQUES, S.L. 

- 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 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 
d’octubre de 2012, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de vint-i-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. 38/2012, 39/2012, 
40/2012, 41/2012, 42/2012, 43/2012, 44/2012, 45/2012, 46/2012, 47/2012, 48/2012 i 
49/2012 de l’any 2012, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta 
entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
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- APROVACIÓ DEL LÍMIT DE DESPESA NO FINANCERA PER A L 
PRESSUPOST DE 2013 
 
Atès que l’Ordre HAP/2105/2012 d’1 d’octubre per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la llei Orgànica 2/2012 de 27 
d’abril d’estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera, estableix prèviament a 
l’aprovació del pressupost per al 2013, s’ha d’aprovar el límit de la despesa no 
financera. 
 
Atès els càlculs realitzats en base al pressupost del 2013 i de les dades que sol·licita 
l’Ordre esmentada, i segons el pressupost consolidat de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella i del Patronat Municipal de Turisme de la vall Fosca, el sostre de despesa és 
de 2.516.234,31 €. 
 
Atès que aquest import pot ser modificat posteriorment degut a modificacions o 
suplements de crèdit o de pressupost, es preveu que en les bases d’execució del 
pressupost prevegi la modificació del sostre de despesa, al mateix moment que la 
modificació del pressupost que s’aprovi. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar el límit de despesa no financera consolidat per l’ajuntament de la Torre 
de Capdella i el Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca per al pressupost de 
2013, per import de 2.516.234,31 €. 
 
Segon.- Establir en les bases d’Execució del Pressupost, que en cas de modificació de 
crèdit es modifiqui automàticament el sostre de despesa consolidat. 
 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord 
 
 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L’ANUALITAT 2013  
 
Havent donat compte al Ple del Projecte de Pressupost General Municipal per a 
l'exercici de 2013 que contempla tots els drets i obligacions que es volen assumir 
durant el mateix, i que s'integra pel de la pròpia entitat i el del Patronat Municipal de 
Turisme de la Vall Fosca. 
 
Vistos els documents que l'integren. 
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Vistos els articles 22 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local, i els articles 162 i següents de la Llei 2/2004 de 5 de març, del Text refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El Ple, per majoria absoluta, amb els vots a favor del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau, i 
els regidors, Sr. Lluís Peroy, Sr. Joan Boneta, Sra. Pilar Juanmartí, Sr. Marc Peró i 
l’abstenció de la Sra. Neus Burgués i Sr. Josep Amorós dels set assistents al Ple, 
acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de la Torre de 
Capdella per a l'exercici 2013, que inclou el de la pròpia entitat i el del Patronat 
Municipal de Turisme de la Vall Fosca, i que presenta el següent resum per capítols:  
 
- PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT (PROPIA ENTITAT) 
 
INGRESSOS   

Capítol I 1.741.500,00 
Capítol II 20.500,00 
Capítol III 89.857,14 
Capítol IV 345.100,00 
Capítol V 21.300,00 
Capítol VI 100.000,00 
Capítol VII 4.999,90 
Capítol VIII 0 
Capítol IX 0 
TOTAL 
INGRESSOS 

2.323.257,04 

  

DESPESES   

Capítol I 695.200,00 
Capítol II 908.702,23 
Capítol III 1.000,00 
Capítol IV 106.457,14 
Capítol VI 602.897,67 
Capítol VII 7.000,00 
Capítol VIII 0 
Capítol IX 0 
TOTAL 
DESPESES 

2.323.257,67 
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PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA: 
 
INGRESSOS   

Capítol I 0 
Capítol II 0 
Capítol III 139.500,00 
Capítol IV 35.000,00 
Capítol V 700,00 
Capítol VI 0 
Capítol VII 0 
Capítol VIII 0 
Capítol IX 0 

TOTAL 
INGRESSOS 175.200,00 
  

DESPESES   

Capítol I 97.700,00 
Capítol II 76.900,00 
Capítol III 600,00 
Capítol IV 0 
Capítol VI 0 
Capítol VII 0 
Capítol VIII 0 
Capítol IX 0 

TOTAL 
DESPESES 175.200,00 
 
 
ESTAT DE CONSOLIDACIO DEL PRESSUPOST: 
 
INGRESSOS   

Capítol I 1.741.500,00 
Capítol II 20.500,00 
Capítol III 229.357,14 
Capítol IV 380.100,00 
Capítol V 22.000,00 
Capítol VI 100.000,00 
Capítol VII 4.999,90 
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Capítol VIII 0 
Capítol IX 0 

TOTAL 
INGRESSOS 2.498.457,04 
  
DESPESES   

Capítol I 792.900,00 
Capítol II 985.602,23 
Capítol III 1.600,00 
Capítol IV 106.457,14 
Capítol VI 602.897,67 
Capítol VII 7.000,00 
Capítol VIII 2.000,00 
Capítol IX 0 

TOTAL 
DESPESES 2.498.457,04 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública, per un període de quinze dies hàbils, 
l'expedient tramitat, mitjançant publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i Tauler d'Anuncis, a efectes que es puguin presentar les reclamacions 
oportunes, entenent-lo definitivament aprovat en el cas que durant l'esmentat termini no 
es presentin reclamacions. 
 
TERCER.  DETERMINAR que aquesta aprovació, suposa implícitament la de: 
 
a) Les bases d'execució del pressupost. 
b) La plantilla orgànica i la relació de llocs de treball. 
c) La classificació dels llocs de treball. 
d) L'acceptació formal de les subvencions que estan contemplades. 
e) La de les operacions de crèdit previstes, si s’escau. 
 
 
- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LES MODIFICACIONS DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES, SEGONS PETICIONS DE LA COMISSIÓ TERRI TORIAL 
D’URBANISME DE LLEIDA  
 
1) CAPDELLA.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 



 

 

7 

 

 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Capdella, amb la redacció i la grafia 
que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
2) ESPUI. Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
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Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Espui, amb la redacció i la grafia que 
consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
3) AIGUABELLA.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
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Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i dues abstencions de la Sra. Burgués i el 
Sr. Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Aiguabella, amb la redacció i la grafia 
que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
4) LA TORRE DE CAPDELLA.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va 
aprovar inicialment un seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de 
petites dimensions, amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de 
cada nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació 
d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
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suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de la Torre de Capdella, amb la redacció i 
la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
5) MOLINOS. Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
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nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Molinos, amb la redacció i la grafia 
que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
6) MONT-RÓS. Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
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Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Mont-rós, amb la redacció i la grafia 
que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
7) PAÜLS DE FLAMISELL.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament 
de la Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar 
inicialment un seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites 
dimensions, amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada 
nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació 
d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 



 

 

13 

 

del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Paüls de Flamisell amb la redacció i la 
grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
8) ASTELL.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
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Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Astell, amb la redacció i la grafia que 
consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
9) POBELLÀ.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
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L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Pobellà, amb la redacció i la grafia que 
consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
10) AGUIRÓ. Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
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PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Aguiró, amb la redacció i la grafia que 
consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
11) OVEIX. Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Oveix, amb la redacció i la grafia que 
consta a l’expedient.  
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SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
12) CASTELL-ESTAÓ.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella on, en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, es van aprovar 
inicialment un seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites 
dimensions, amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada 
nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació 
d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Castell-estaó, amb la redacció i la 
grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
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Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
13) LA PLANA DE MONT-RÓS.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va 
aprovar inicialment un seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de 
petites dimensions, amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de 
cada nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació 
d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de la Plana de Mont-rós, amb la redacció 
i la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
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TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
14) BERNAUI.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Beranui, amb la redacció i la grafia 
que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
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15) ANTIST. Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Antist, amb la redacció i la grafia que 
consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
16) ESTAVILL.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
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seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Estavill, amb la redacció i la grafia que 
consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
17) ENVALL.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
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resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Envall, amb la redacció i la grafia que 
consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
18) LA POBLETA DE BELLVEÍ.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va 
aprovar inicialment un seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de 
petites dimensions, amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de 
cada nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació 
d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
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Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dues abstencions de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el Text Refós de la modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de la Pobleta de Bellveí, amb la redacció i 
la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Peroy explica que es presentarà poble a poble perquè es vagi aprovant a 
poc a poc i no ho tornin a tirar enrere. 
 
 
- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COB ERTA I LES 
FAÇANES DE LES ESCOLES DE MONT-RÓS  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella disposa dels següents projectes titulats:  
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- REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I FAÇANES DE L’ESCOLA DE MONT-RÓS, 
redactat per l’Arquitecte, el Sr. Marc Sentenac Oña. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
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 que es puguin presentar 
reclamacions i/o al·legacions; en el cas que 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. 
 
- LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚB LIC MUNICIPAL 
CORRESPONENT AL ANY 2012 DE L’AJUNTAMENT DE LA TORR E DE 
CAPDELLA A REE  
 
LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA DE LA TASA ESTAB LECIDA EN LA 
ORDENANZA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚ BLICO LOCAL, 
correspondiente al ejercicio de 2012, según detalle : 
 
SUJETO PASIVO:   RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.U. 
     
PERIODO IMPOSITIVO: 2012 
 
HECHO IMPONIBLE : La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público  municipal con líneas eléctricas y  torres, para el transporte en alta y media 
tensión: 
 
CONCEPTO IMPOSITIVO: La presente liquidación se hace en atención al contenido y 
en aplicación de la ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAS A 
POR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL , en función de las tarifas aprobadas en la Ordenanza y teniendo en cuenta 
les mediciones y datos del inventario de los servicios técnicos municipales, ante la falta 
de liquidación del sujeto pasivo. 
 
CUOTA TRIBUTARIA en aplicación de las tarifas anexas a la ordenanza e informe de 
mediciones del técnico municipal: 
 

ELEMENTOS 
TOTAL 
TARIFA 

(€) 
Nº UD CUOTA 

(€) 
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TIPO A. Un metro lineal de cable 
de tensión de categoría especial 
(=> 220 KV) 

80,67 
3.216,0

0 
259.447,6

5 

TIPO G. Una torre metálica 
superior. 

422,13 7,00 2.954,92 

 

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA:   262.402,57€  

  
FORMA DE PAGO: El pago de la cuota se hará en las oficinas municipales o bien 
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Ayuntamiento núm. 2100 
0113 04 0200131880 de “la Caixa de d’Estalvis i Pensions de Barcelona” 
 
PLAZO DE PAGO: a) Si fue notificada entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; b) Si fue notificada entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. (Art. 
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). 
 

Transcurrido el plazo sin que se haya hecho efectiv o el pago de la presente 
liquidación, se solicitará el mismo en vía ejecutiv a 
 

Contra la presente liquidación se puede interponer Recurso Contencioso Administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de la notificación, 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida, previo el Recurso de Reposición 
potestativo en el plazo de un mes desde la presente notificación. 
 
Asimismo, se informa que para la interposición del recurso de reposición no se exigirá 
el pago previo de la cantidad exigida. No obstante la interposición del recurso no 
suspenderá la acción administrativa de cobro a no ser que el interesado solicite, dentro 
del plazo establecido para la interposición del recurso, la suspensión de la ejecución del 
acto impugnado, para lo cual será indispensable acompañar garantía que cubra la 
totalidad del importe de la deuda tributaria 
 
 
- LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚB LIC MUNICIPAL 
CORRESPONENT AL ANY 2012 DE L’AJUNTAMENT DE LA TORR E DE 
CAPDELLA A ENDESA.  
 
LIQUIDACIÓN DE LA CUOTA TRIBUTARIA DE LA TASA ESTAB LECIDA EN LA 
ORDENANZA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚ BLICO LOCAL, 
correspondiente al ejercicio de 2012, según detalle : 
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SUJETO PASIVO:   ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. 
     
PERIODO IMPOSITIVO: 2012 
 
HECHO IMPONIBLE : La utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público  municipal con líneas eléctricas y  torres, para el transporte en alta y media 
tensión: 
 
CONCEPTO IMPOSITIVO: La presente liquidación se hace en atención al contenido y 
en aplicación de la ORDENANZA MUNICIPAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAS A 
POR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO 
MUNICIPAL , en función de las tarifas aprobadas en la Ordenanza y teniendo en cuenta 
les mediciones y datos del inventario de los servicios técnicos municipales, ante la falta 
de liquidación del sujeto pasivo. 
 
CUOTA TRIBUTARIA en aplicación de las tarifas anexas a la ordenanza e informe de 
mediciones del técnico municipal: 
 

ELEMENTOS 
TOTAL 
TARIFA 

(€) 
Nº UD. 

 
CUOTA (€) 

TIPO A. Un metro lineal de cable de 
tensión de categoría especial (=> 220 KV) 

80,67 5.210,00 420.311,64 

TIPO B. Un metro lineal de cable de 
tensión de categoría primera (<200 KV - 
>66 KV) 

52,53 839,00 44.074,28 

TIPO D. Un metro lineal de cable de 
tensión de categoría tercera. (<30 KV - >1 
KV) 

33,21 2.637,00 87.568,65 

TIPO E. Un poste, torre o apoyo de 
madera, hierro u hormigón sencillo (altura 
aproximada de 6 metros). 

51,59 6,00 309,56 

TIPO F. Una torre metálica de hasta 30 
mts. de altura. 

281,42 61,00 17.166,68 

TIPO H. Un transformador o similar. 93,81 1,00 93,81 

 

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA:        569.524,62€  

  

FORMA DE PAGO: El pago de la cuota se hará en las oficinas municipales o bien 
mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Ayuntamiento núm. 2100 
0113 04 0200131880 de “la Caixa de d’Estalvis i Pensions de Barcelona”. 
 



 

 

27 

 

PLAZO DE PAGO: a) Si fue notificada entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la 
fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; b) Si fue notificada entre los días 16 y 
último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del 
segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. (Art. 
62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria) 
 

Transcurrido el plazo sin que se haya hecho efectiv o el pago de la presente 
liquidación, se solicitará el mismo en vía ejecutiv a 
 

Contra la presente liquidación se puede interponer Recurso Contencioso Administrativo 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al recibo de la notificación, 
ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida, previo el Recurso de Reposición 
potestativo en el plazo de un mes desde la presente notificación. 
 
Asimismo, se informa que para la interposición del recurso de reposición no se exigirá 
el pago previo de la cantidad exigida. No obstante la interposición del recurso no 
suspenderá la acción administrativa de cobro a no ser que el interesado solicite, dentro 
del plazo establecido para la interposición del recurso, la suspensión de la ejecución del 
acto impugnado, para lo cual será indispensable acompañar garantía que cubra la 
totalidad del importe de la deuda tributaria. 
 
 
- APROVACIÓ DE LA CREACIÓ I DELS ESTATUTS DE LA “SO CIETAT DE 
FOMENT DEL PALLARS JUSSÀ,  S.A.”  
 
Vista la necessitat de millorar els nivells de prestació del servei de promoció del 
desenvolupament econòmic de la comarca del Pallars Jussà, que fins al moment 
prestava directament el Consell Comarcal del Pallars Jussà i diversos ajuntaments de la 
comarca, entre ells, l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
 
Atès que s’estima més idoni la prestació d’aquest servei mitjançant una societat 
mercantil de capital mixt, de nova creació. 
 
Atès que cal l’aprovació inicial del Ple del Consell Comarcal i la submissió dels acords a 
informació pública per modificar la forma de prestació del servei, segons l’article 188.5 
en relació amb el 160.2 i 232.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat  pel Decret 179/1995, de 13 de juny i la posterior adhesió a l’aprovació 
definitiva, si s’escau, dels ajuntaments de la comarca. 
 
Atès que l’article 283 1.c del mateix Reglament preveu la possibilitat de creació d’una 
societat mercantil de capital mixt (economia mixta). 
 
Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de data 12 de novembre de 
2012. 
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Vistos els Estatuts i la Memòria/Estudi de viabilitat de la Societat de Foment del Pallars 
Jussà, SA, i la resta de documentació annexa, que consta a l’expedient. 
    
Vistos els informes de secretaria, i d’intervenció del Consell Comarcal del Pallars Jussà. 
 
Vist l’informe de la secretària-interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de la Torre de Capdella a la Societat de 
capital mixt  anomenada: “Societat de Foment del Pallars Jussà, SA”. 
 
Segon. Aprovar els Estatuts i  la Memòria/Estudi de viabilitat de la Societat de Foment 
del Pallars Jussà, SA. 
 
Tercer.-  Sotmetre l’aprovació inicial, a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant la publicació dels presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i en el tauler d’anuncis de la corporació, 
per al seu examen, presentació d’al·legacions i suggeriments, si s’escau. Determinar 
que si no es presenten al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu 
sense necessitat de cap altre tràmit. 
 
Quart.- Pel que fa a l’aprovació definitiva, adherir-se al tràmit d’informació pública, que 
realitzi el Consell Comarcal del Pallars Jussà, mitjançant la publicació de l’anunci 
conjunt en el BOPL, al DOGC,  i en el tauler d’anuncis de la corporació comarcal. 
 
Cinquè.-  Autoritzar el crèdit de 2.000,00 €, amb càrrec a les partides corresponents del 
pressupost per l’anualitat 2013, supeditat a la correcta aprovació del mateix, per tal 
d’atendre la subscripció i desemborsament d’accions de la classe A, del capital de la 
societat esmentada. 
 
Sisè.- Sol·licitar els informes pertinents al Departament d’Economia i Coneixement, i al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals, per tal d’adquirir directament les 
accions de la societat referida i condicionar l’efectivitat d’aquest acord a la recepció 
d’aquests. 
 
Setè.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, a la Junta 
General de l’empresa mixta “Societat de Foment del Pallars Jussà SA“ a l’Alcalde de 
l’Ajuntament.   
 
Vuitè.- Facultar a l’alcalde Sr. Josep Maria Dalmau Gil, per al desenvolupament i 
execució dels acords esmentats i per a què, en representació de l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella, subscrigui els documents públics o privats necessaris a l’efecte. 
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- APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’INTENCIONS ENTRE L’AJUNT AMENT DE LA 
TORRE DE CAPDELLA I LA SOCIEDAD NORDESTE DE BOSQUES , S.L. 
 
Atès que el municipi de la Torre de Capdella es troba en una zona amb gran 
superfície forestal, ordenada mitjançant plans d’ordenació forestal. 
 
Atès que la Societat Nordeste de Bosques, SL i el Grupo Biosfera 
Medioambientales, SL, estan desenvolupant un pla industrial a partir de biomassa 
forestal, i que volen ubicar una planta de pèl·lets i una altra de generació elèctrica a 
la província de Lleida. 
 
Atès que s’ha presentat un protocol d’intencions en el qual l’empesa Nordeste de 
Bosques, SL, farà un estudi de la documentació de l’ajuntament en matèria de 
gestió forestal, presentat llavors un conveni amb una durada de 10 anys, amb un a 
proposta per la realització dels treballs de gestió forestal que s’especifiquin, amb 
cost cero per part de l’ajuntament, amb l’aportació de massa forestal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i l’abstenció de la Sra. Burgués i el Sr. 
Amorós, dels set membres que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar el Protocol d’intencions presentat per l’empresa Sociedad 
Nordeste de Bosques, SL, amb l’Ajuntament de la Torre de Capdella. 
Segon .- Facilitar la documentació que l’empresa sol·liciti per tal de fer un estudi de 
la massa forestal del municipi, a fi i efecte que puguin presentar una proposta de 
conveni per deu anys, per la realització dels treballs. 
Tercer .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  
per  a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau comenta que és sols un protocol, i que si s’arriba a aprovar, s’ha 
d’estudiar molt.  
Es va intentar fer una central de Biomassa a Vilamitjana però no va funcionar i ara 
es vol tornar a intentar. 
Volen recuperar l’estació de Salàs per fer-la anar com a central de mercaderies i 
transport. 
- La Sra. Burgués pregunta que en l’escrit diu que el projecte és gratuït a canvi de 
fusta. Ells estan d’acord amb el protocol, però aquest punt no el veuen gaire clar, ja 
que ells en trauran uns beneficis. 
- El Sr. Dalmau comenta que no sols els ajuntaments s’hi podran adherir, també 
està obert als particulars. 
Quan es calculi la massa que s’ha d’extreure, segons els plànols i els plans 
d’ordenació, es faran els convenis on es podrà repercutir una part dels beneficis 
cap als propietaris. 
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- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  JOAQUIM BENAVENT DOÑATE 

Objecte: “Obres menors per reparar el teulat de casa a Carretera de Mont-rós 
s/n, de la Pobleta de Bellveí. Exp. 2012/045/LP 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  CARME AGRAMUNT TARTERA 

Objecte: “Reconstrucció d’escala de ferro i de formigó al garatge de la Cantina, al 
nucli de Molinos. Exp. 2012/044/M 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  LEONOR ELFA FARRE 

Objecte: “Reforma de cuina de casa Peret del nucli de Pobellà. Exp. 
2012/052/PO 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es 
descriu: 
 Contractista:  JOSEP JORDANA MARGALIDA 
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Objecte: “Projecte de substitució de coberta i creació de dos habitatges al nucli 
d’Aguiró. Exp. 051/08/G 

 Import fiança: 667,11 €  
 
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:  CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS 

Objecte: Rehabilitació de la coberta de l’església de Mont-rós. 
 Import fiança: 5.411,61 € (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 
 
F) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS 

Objecte: Urbanització integral del carrer Major i travessies de Pobellà. 
 Import fiança: 12.137,81 € (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 
 
G) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  RIU NOGUERA, S.L. 

Objecte: urbanització integral del carrer Major i la Plaça de la Pobleta de Bellveí”. 
 Import fiança: 26.597,10 € (mitjançant aval bancari)  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
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SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 

 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS A LA 
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA D’ASTELL”, amb un import de 38.883,37 €, signada pel tècnic 
director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 18 de desembre de 2012, a 
l‘empresa CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA, S.L..  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació, i la justificació de la subvenció atorgada en base al PUOSC.  
 
B) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL 
CARRER DE DALT DE CAPDELLA”, amb un import de 181.940,06 €, signada pel 
tècnic director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 19 de desembre de 2012, 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 la justificació de la subvenció atorgada en base al PUOSC 
  
C) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS 
CARRERS I PLACES D’ANTIST”, amb un import de 115.451,37 €, signada pel tècnic 
director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 18 de desembre de 2012, a 
l‘empresa CERVÓS S.A..  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació, i la justificació de la subvenció atorgada en base al PUOSC.  
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) FRANCISCO FORNONS GALLART. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Francisco 
Fornons Gallart com a titular de l’activitat del Càmping Vall Fosca, en escrit de 19 de 
novembre de 2012, amb R/entrada núm. 1218 de data 19.11.12, en el qual es sol·licita 
la devolució de l’import pagat indegudament del cànon de l’aigua del càmping Vall 
Fosca, atesa la Resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua en la qual s’aprova 
l’estacionalitat de l’establiment, i s’aplica el sistema de tarifació per volum.  
 
Atès que es demana que es modifiqui el consum a facturar en les properes anualitats 
per a l’activitat del càmping. 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el retorn del pagament indegut en concepte de Cànon de l’Aigua del 
càmping Vall Fosca per l’anualitat 2012, així com la modificació de la facturació de les 
properes anualitats. 
Segon.-  Notificar aquest acord als interessats. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
B) BOMBERS VOLUNTARIS DE LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud 
presentada pel Sr. Fidel Reig i Andreu, Cap del Cos dels Bombers Voluntaris de la 
Pobla de Segur i Comarca, en escrit de 28 de novembre de 2012, amb R/entrada núm. 
1269 de data 05.12.2012, en el qual se sol·licita un ajut de 150 € per l’edició de 
calendaris de l’any 2013.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-   Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 150 € al Sr. Fidel Reig, cap del cos 
de bombers voluntaris de la Pobla de Segur i Comarca, per l’edició de calendaris de 
l’any 2013. 
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. 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) FRANCISCO FORNONS GALLART. Vista la sol·licitud presentat pel Sr. Francisco 
Fornons Gallart, amb DNI núm. 40857759-F, en escrit de 30 d’octubre de 2012, amb 
R/entrada núm. 1257 de 30.10.2012 en la qual sol·licita la reducció de l’aforament de 
l’activitat de “Bar les Mines” situat a la Torre de Capdella, referència cadastral núm. 
4185301CG3948N0001EZ, de 29 places a 14 places , i se sol·licita la baixa de les 
taxes que van lligades a l’activitat. Exp. 125/2010/LT. 
 
Atès que en sessió plenària de 8 de març de 2012, es va aprovar la comunicació de 
l’activitat, i es va classificar l’activitat que s’exercirà de Bar-Restaurant, al bar Les 
Mines, activitat classificada en Annex III – epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics 
i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta 
matèria, en els termes que s’estableixi per reglament la Llei 11/2009, de 6 de Juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, i el Decret 
112/2010, de 31 d’Agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i 
activitats recreatives, essent “Establiments oberts al públic d’activitats de restauració 
amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, sempre i quan  no disposin de 
terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire lliure.” 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 04.12.12 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
 
“Dades de l’activitat: 
Activitat  Bar. 
Classificaci ó Règim de comunicació: “Establiments oberts al públic d’activitats de 

restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 persones, sempre i 
quan no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a 
l’aire lliure” 

  Segons la Llei 11/2009, de 6 de Juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives, i Decret 112/2010, de 321 
d’Agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives. 

 
Règim d’inspecció  Control periòdic als 4 anys 
 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  la disminució de l’aforament de 29 places de capacitat a 14, i que haurà de 
constar al rètol indicatiu que tots els establiments han de col·locar a l’entrada, segons regula 
l’article 9 del Decret 200/99 pel qual es regula el Dret d’admissió. 
 
Segons les condicions establertes a la llicència d’obertura de l’establiment, un cop estigui la 
activitat en funcionament, caldrà aportar declaració responsable de disposar d’una pòlissa 
d’assegurances adequada a l’establiment. Els titulars i els organitzadors han de subscriure un 
contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en què puguin incórrer, amb l'abast 
i en els termes que es determinen per reglament. 
 
D’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010, de 31 d’Agost pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, els controls periòdics s’han d’efectuar cada quatre 
anys. Aquest termini es computa des de la data de l’atorgament de la llicència, de la autorització 
i de la comunicació prèvia davant l’Administració o des de la darrera acta de control. L’acta de 
control s’ha d’aixecar un mes abans que finalitzi aquest termini. 
 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el domini 
públic, el servei públic o els bens col·lectius.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Autoritzar la reducció de l’aforament de l’activitat anomenada “Bar les Mines, 
situada a la Torre de Capdella, de 29 places a 14 places , segons sol·licitud del Sr. 
Francisco Fornons. 
Segon.-  Aprovar la reducció de les taxes que estiguin vinculades a la disminució de 
l’aforament de l’activitat. 
Tercer.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
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Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) MONTSE ROLLAN SOLDEVILA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Montse Rollan Soldevila, amb DNI núm. 43.714.437-Q, en què demana la llicència 
municipal d’obres per obrir passos entre finques  al nucli d’Estavill, entre el Pas del 
Grau i de Sant Roc a la Serra de Solans, segons sol·licitud de data 28.08.2012, 
R/entrada núm.- 911 del dia 28.08.2012, amb les autoritzacions dels veïns afectats i la 
sol·licitud d’autorització de rompuda de terreny forestal amb finalitat agropecuària, amb 
R/entrada al Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(Oficina Comarcal del Pallars Jussà) 1242/2012 de 27/08/2012. Expedient núm.- 
2012/048/ET 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 18.12.12 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Classificació i qualificació del sòl: 

 
Sòl no urbanitzable 
Qualificació: Zona d’Especial Protecció Natural i Paisatgística, Clau SP 
 
D’acord amb el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran: 
Sòl No Urbanitzable – Sòl de protecció preventiva 

 
Conclusió: 

 
Segons l’article 92.2.c de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Ajuntament de 
La Torre de Capdella: 
 
“No es poden obrir nous camins, vies rurals, pistes forestals o qualsevol altre tipus de 
vialitat que no estigui prevista en aquestes Normes Subsidiàries, en els Plans 
Especials que en Sòl No Urbanitzable poden desenvolupar-les o en els Plans de 
Gestió Forestals o Programes de l’Administració d’Agricultura, amb l’informe previ del 
Departament d’Agricultura. 
 
Qualsevol actuació que pretengui l’obertura o modificació de traçat d’una camí rural, 
caldrà que obtingui la corresponent llicència municipal. A la memòria del projecte de 
sol·licitud s’haurà de justificar la necessitat i conveniència del nou camí o de la 
modificació proposada, així com també la integració del nou traçat en el paisatge” 
 

Vist l’exposat anteriorment, s’informa FAVORABLEMENT  la llicència d’obres per obrir 
passos entre finques, d’Estavill al Pas de Grau i de Sant Roc a la Serra de Solans 
condicionat a:  l’informe emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, del qual haurà d’aportar una còpia a l’expedient quan es disposi 
del mateix. 
 
Caldrà aportar l’aval de gestió de runes, per import de 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 72,00 €. 
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. 9/2012 que comprèn del núm. 
338 a 387, ambdós inclosos, amb un import total de 130.362,22 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Mai Mora Camp, del 31/10/2012, en concepte 
d’estada del Sr. Josep Lanau (pintor), per un import de 627,00 €; vista i revisada la 
factura presentada pel Sr. Lluis Peroy Benet, del 17/12/2012, en concepte de dietes, 
per un import de 99,46 €; Vista i revisada la factura presentada per KROM restauració, 
del 17.12.2012, en concepte de restauració del retaule mur i altar de l’església de la 
Pobleta, per un import de 7.454,02 €; vista i revisada la factura presentada per Artis 
Arquitectura Interior, del 14.12.2012, en concepte de nova distribució oficines 
ajuntament, per un import de 6.915,25 €; vista i revisada la factura presentada per Artis 
Arquitectura Interior, del 14.12.2012, en concepte de nova distribució oficines 
ajuntament, per un import de 177,63 €; vista i revisada la factura presentada per Farré 
de la Raval, S.L., del 30.11.2012, en concepte de material per la brigada, per un import 
de 1.048,79 € 
 
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 dels set assistents que composen la 
Corporació, i dos assabentats de la Sra. Neus Burgués i Sr. Josep Amorós, acorda 
aprovar-los a tots els efectes. 
 
Es dóna compte de la Morositat del darrer trimestre, i s’autoritza a enviar les dades a la 
Direcció General de Política Financer, Assegurances i Tresor, i al Ministeri d’Hisenda, 
via plataformes digitals. 
 
- INFORMES 
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A) El Sr. Alcalde dóna compte que des de l’escola de la Vall Fosca, i des de l’ACM, ha 
arribat un manifest de suport a l’Escola Catalana, i un rebuig rotund a l’esborrany de 
Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministerio 
de Educación. 
Es dóna suport a la Generalitat de Catalunya perquè defensi les competències 
educatives de Catalunya, en totes les actuacions que es portin a terme per lluitar pel 
model lingüístic català. 
També es rebutgen les sentencies del Tribunal Suprem que qüestionen el paper del 
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada per l’Ajuntament de Tremp, en 
relació amb les bases reguladores i d’execució del PUOSC 2013-2016 i l’obertura de la 
convocatòria única per a aquest període. 
Sol·liciten que s’incrementi la dotació econòmica de les aportacions de la Generalitat i 
gestioni amb les diputacions provincials l’increment de les seves aportacions per al 
finançament d’aquest pla. 
Que s’inclogui novament, el programa específic per a petits municipis i nuclis agregats, 
diferenciant el percentatge de subvenció en funció de la població de cada nucli. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
En aquest punt: 
- La Sra. Burgués diu que no hi està d’acord, ja que si no s’ha augmentat el pressupost 
del PUOSC, és perquè no s’ha pogut. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el grup d’ERC de la Diputació de Lleida va presentar 
una moció a favor de millorar la liquiditat dels ajuntaments catalans, així insta al Govern 
de la Generalitat a compensar el deute que tenen els ajuntaments amb els diferents 
organismes de la Generalitat i les bestretes que es veuen obligats a retornar, a compte 
de les obligacions reconegudes per part de la Generalitat pendents de pagament. 
També insta al Govern de la Generalitat a no fer efectiu el cobrament d’interessos a 
aquells ajuntaments que hagin fet efectiu el retorn d’alguna bestreta i amb els quals la 
Generalitat tingui algun deute pendent. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que en la reunió que va tenir a Madrid de l’Associación 
de Municipios con Centrales Hidroelèctricas, es va aprovar que la cuenca del 
Guadalquivir i del Jucar, tindrien partida pressupostària per aquest pressupost, corregint 
així l’error que es va cometre al no incloure-les en l’anterior pressupost. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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E) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 21 de novembre es va fer una reunió a Tremp 
per tractar del tema del PUOSC, on es va explicar com es faria i com serien les bases. 
Un cop publicades les bases, es pot dir que ha canviat respecte de la convocatòria 
anterior. 
Hi ha una aportació del 50 % per manteniment i un 50 % per inversions. 
Una altra novetat és que els diners de la subvenció ja no passaran pel Consell 
Comarcal, ja que s’ingressaran als ajuntaments directament amb les següents 
proporcions: 30%, 30% i 40%. 
A l’ajuntament el consell li deu 180.000 € de subvencions del PUOSC. 
També desapareix el territori i els nuclis en la valoració de les obres, modificació que no 
considera correcta. 
Els imports per manteniment són fixes cada any per cada municipi. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que la segona setmana de gener s’inicia la carretera 
d’Aguiró perquè ja hi ha tots els permisos. Son 4 km de pista.  
S’ha de comunicar a la inspectora de la zona que s’inicien les obres. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que a la pista d’Aguiró fins al Solà de Farré hi ha una 
pedra. L’ajuntament es compromet a treure-la i a repassar la pista. 
No se sap d’on ha sortit aquesta pedra, però al ser un camí públic es netejarà. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que ja ha arribat algun compromís de pagament 
d’Economia i finances referent a la llar d’infants. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha fet la exposició pública del pont d’accés a 
Aguiró, Oveix i Astell. S’ha presentat una al·legació en què es diu que s’hauria d’ampliar 
per la part de dalt, i que a més hi ha un BCIN en la zona. 
Es contestarà desprès de les festes de Nadal a aquesta al·legació. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 19 de novembre es va reunir amb Endesa 
a Barcelona, amb el S. Rovira i el ganivet jurídic d’aquest. 
A la reunió es va tractar el tema de l’IVA de les factures, es va dir que no s’enviessin 
més cartes de tall de llum i es van comprometre a què no n’enviarien més, que les que 
s’han enviat ha estat una equivocació. 
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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 trenta-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. 


