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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 catorze de maig de 
dos mil dotze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 
 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, catorze de maig de dos mil dotze. Essent les vint-i-
una hores trenta minuts, es reuneixen a la sala d'actes de la casa de la vila, els senyors 
que tot seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria Dalmau i 
Gil, als efectes de fer sessió pública 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 

 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE  DE 

CAPDELLA PER ACTUALITZACIÓ AMB LA CARTOGRAFIA DIGIT AL 
- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE ELS MUNICIPIS DE SARROC A DE 

BELLERA, SENTERADA I LA TORRE DE CAPDELLA, PER CREA CIÓ 
D’UNA MARCA DE QUALITAT DE SENDERISME 

- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE CLAVEGUERES DEL 2012 
- APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA PER AL 201 2 
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- LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚB LIC 
MUNICIPAL CORRESPONENT ALS ANYS 2009 – 2010 – 2011 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 

- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 

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

 
ACORDS 

 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
 
Seguidament es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 15/2012, de l’any 2012, 
que consta en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- MODIFICACIÓ DE LES NNSS DE L’AJUNTAMENT DE LA TOR RE DE 
CAPDELLA PER ACTUALITZACIÓ AMB LA CARTOGRAFIA DIGIT AL 
 
Vist que les normes subsidiàries van ser aprovades definitivament el 21 de febrer de 
2001 amb una cartografia no pensada per realitzar amb ella un treball minuciós, donant 
lloc a un planejament on alguns elements no es trobaven reflectits en la cartografia per 
manca de definició. 
 
Atès que, de les modificacions de petites dimensions que van ser aprovades 
provisionalment per l’Ajuntament, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, sol·licità 
un aixecament topogràfic de tots els àmbits, atès que no veu ben ajustat el planejament 
amb la realitat existent, degut a la manca d’ajust de la Cartografia. 
 
Vist que des de la Diputació de Lleida s’ha elaborat una cartografia digital, de molt 
major precisió, es fa recomanable la digitalització del planejament sobre aquesta 
cartografia, útil per facilitar el treball d’interpretació de les normes, amb elements no 
presents a l’anterior, i més fàcilment apreciables, així com la no necessitat de fer 
aixecaments topogràfics de tots els nous àmbits. 
  
Vista la documentació tècnica presentada pels serveis tècnics municipals. 
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L'Ajuntament en Ple, cinc vots a favor i dues abstencions, dels set membres que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació puntual de normes subsidiàries de 
planejament, en referència a l’actualització de la cartografia digital per actualitzar la 
cartografia existent de les NNSS del municipi de la Torre de Capdella.  
 
SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini d’un mes, previ anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, un diari de màxima difusió provincial, el tauler d’anuncis i 
a la pàgina web de l’Ajuntament. Si transcorregut aquest termini no es presenten 
reclamacions l’expedient es considerarà aprovat definitivament sense necessitat de 
prendre cap acord més i es trametrà 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 que disposa la Llei 1/2010, de 3 d’agost del TRLUC, la llei 3/2012, de 22 
de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, i de l’article 23.1.b del 
Decret 305/2006 de 18 de juliol del 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 necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE ELS MUNICIPIS DE SARR OCA DE 
BELLERA, SENTERADA I LA TORRE DE CAPDELLA, PER CREA CIÓ D’UNA 
MARCA DE QUALITAT DE SENDERISME  
 
Que els ajuntaments de Sarroca de Bellera, Senterada i de la Torre de Capdella, han 
detectat que els seus termes municipals tenen un gran potencial mediambiental i 
patrimonial i en l’àmbit turístic, el senderisme pot ser un element que ajudi a conservar i 
dinamitzar aquests recursos que esdevenen el seu principal signe d’identitat. 
 
Atès que l’objectiu comú és la dinamització econòmica del territori, la conservació i 
valorització del patrimoni cultural tangible i intangible, la promoció del senderisme, la 
preservació dels camins públics i la seva accessibilitat a peu, amb bicicleta i a cavall, la 
protecció i dinamització del medi rural, i l’educació i sensibilització ambiental.  
 
A aquests efectes es s’ha redactat el present conveni, en que es pretén articular la 
col·laboració i la participació de les parts sotasignants en la creació d’una marca de 
qualitat de senderisme, que posicioni els tres municipis com a destinació de referència, 
i deixar la porta oberta a qui s’hi vulgui adherir complint amb els requisits previstos, com 
són: 
 
1. Tenir aprovació de l’ajuntament. 
 
2. Gaudir d’un entorn privilegiat. 
 



 

 

4 

 

3. Adoptar les mesures per garantir que la xarxa de senders es mantingui en bones 
condicions. 
Els Ajuntaments es comprometen a buscar sistemes per tenir nets i transitables els 
senders inventariats i catalogats que vulguin incloure en el present conveni. D’aquests 
camins, serà prioritari tenir adequats els que enllacen amb els municipis veïns signants 
del present acord i en el moment de la signatura del present conveni, un d’aquests 
camins d’enllaç hauria d’estar plenament operatiu. 
 
El manteniment s’ha d’assegurar com a mínim des del mes de març i fins al mes 
d’octubre. Els Ajuntaments també es comprometen a garantir que la senyalització dels 
senders és l’adequada i es troba en bon estat. 
 
4. Mesures per garantir el diagnòstic dels camins. 
 
5. Mesures de valorització del paisatge. 
 
6. Finançament de les actuacions. 
Per al manteniment dels camins així com per les actuacions que es vulguin fer de 
valorització de la xarxa, cada Ajuntament es farà càrrec individualment del seu traçat. 
Tanmateix, es podrà treballar conjuntament per a la captació de recursos externs via 
subvencions, ajuts. 
 
7. Col·laboració amb sector privat  i associacions. 
Els Ajuntaments signants es comprometen a fomentar la participació del sector privat i 
d’associacions que utilitzin o es beneficiïn de la xarxa de senders per assolir aquest 
objectiu comú: la creació d’una destinació de senderisme de referència. Els 
Ajuntaments signants podran establir convenis de col·laboració que formalitzin aquest 
compromís, tenint en compte la seva implicació en el diagnòstic i manteniment dels 
camins. 
 
8. Comercialització adequada. 
 
9. Comissió de seguiment. 
 
10. Millora de la qualitat de vida a través de la valorització dels productes locals. 

 

L’Ajuntament en ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Conveni entre els Ajuntaments de Sarroca de Bellera, 
Senterada i la Torre de Capdella. 
Segon.- Notificar el present acord a les parts. 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
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- APROVACIÓ DEL PADRÓ DE CLAVEGUERES PER L’ANY 2012  
 
Vist i revisat el padró de la taxa de clavegueres, corresponent a l’exercici 2012 amb un 
import total de 7.187,17 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar-lo a tots els efectes i que s’exposi al públic en la forma 
reglamentària als efectes d’examen i reclamacions. En el cas que no se’n presentin, 
s’entendrà definitivament aprovat. 
SEGON.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
- APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA PER AL 2 012 
 
Vist i revisat el padró de cànon de l’aigua, corresponent a l’exercici 2011 amb un import 
total de 40.957,94 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar-lo a tots els efectes i que s’exposi al públic en la forma 
reglamentària als efectes d’examen i reclamacions. En el cas que no se’n presentin, 
s’entendrà definitivament aprovat. 
SEGON.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau comenta que ja a l’altre ple es va presentar una moció referent al 
nou cànon de l’aigua que volen imposar, que gravarà als ajuntaments l’aigua de les 
fonts públiques o de neteja dels carrers. 
S’està treballant perquè es treguin les imposicions tributàries que s’han aprovat 
amb la nova llei. 
 
 - LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC 
MUNICIPAL CORRESPONENT ALS ANYS 2009 – 2010 – 2011 DE 
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA  
 
A) LIQUIDACIÓN DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL DOMINIO  PÚBLICO 

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 DEL AYUNTAMIE NTO DE LA 

TORRE DE CAPDELLA:  

SUJETO PASIVO : RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.  
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HECHO IMPONIBLE:  la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público municipal con líneas eléctricas y torres, para el transporte en Alta i 

Media Tensión 

CONCEPTO IMPOSITIVO: La presente liquidación se hace en atención al 

contenido y en aplicación de la ORDENANZA MUNICIPAL NUM. 11 

REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO,  SUBSUELO Y 

VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL , A LAS EMPRESAS QUE LLEVAN 

A CABO EL TRANSPORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO POR TERRENOS DE 

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 de las empresas. 

PERIODO IMPOSITIVO: Ejercicio 2009 

CUOTA TRIBUTARIA en aplicación de las tarifas anexas a la Ordenanza: 

1) Línea LAT 380 Kv: 49.672 ml = 7.096m² x 96,64€/m²= 685.757,44€ 

2) Torres metálicas de >12 m² base : 7 x 500€/torre =         3.500,00€ 

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA:      689.257,44€  

 

El pago de la cuota se hará a las oficinas municipales o bien mediante 

transferencia bancaria a la cuenta corriente del Ayuntamiento núm. 2100 0113 04 

0200131880 de la Caixa de Ahorros de Barcelona, en el plazo de un mes. 

 

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. 

 
B) LIQUIDACIÓN DE LA TASA PER OCUPACIÓN DEL DOMINIO  PÚBLICO 

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 DEL AYUNTAMIE NTO DE LA 

TORRE DE CAPDELLA:  
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SUJETO PASIVO : RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.  

HECHO IMPONIBLE:  la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público municipal con líneas eléctricas y torres, para el transporte en Alta i 

Media Tensión 

CONCEPTO IMPOSITIVO: La presente liquidación se hace en atención al 

contenido y en aplicación de la ORDENANZA MUNICIPAL NUM. 11 

REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO,  SUBSUELO Y 

VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL , A LAS EMPRESAS QUE LLEVAN 

A CABO EL TRANSPORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO POR TERRENOS DE 

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 de las empresas. 

PERIODO IMPOSITIVO: Ejercicio 2010 

CUOTA TRIBUTARIA en aplicación de las tarifas anexas a la Ordenanza: 

3) Línea LAT 380 Kv: 49.672 ml = 7.096m² x 96,64€/m²= 685.757,44€ 

4) Torres metálicas de >12 m² base : 7 x 500€/torre =              3.500,00€ 

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA:           689.257,44€  

 

El pago de la cuota se hará a las oficinas municipales o bien mediante 

transferencia bancaria a la cuenta corriente del Ayuntamiento núm. 2100 0113 04 

0200131880 de la Caixa de Ahorros de Barcelona, en el plazo de un mes. 

 

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. 
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C) LIQUIDACIÓN DE LA TASA PER OCUPACIÓN DEL DOMINIO  PÚBLICO 

MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 DEL AYUNTAMIE NTO DE LA 

TORRE DE CAPDELLA:  

SUJETO PASIVO : RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.  

HECHO IMPONIBLE:  la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 

dominio público municipal con líneas eléctricas y torres, para el transporte en Alta i 

Media Tensión 

CONCEPTO IMPOSITIVO: La presente liquidación se hace en atención al 

contenido y en aplicación de la ORDENANZA MUNICIPAL NUM. 11 

REGULADORA DE LA TASA POR LA UTILIZACIÓN DEL SUELO,  SUBSUELO Y 

VUELO DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL , A LAS EMPRESAS QUE LLEVAN 

A CABO EL TRANSPORTE DE FLUIDO ELÉCTRICO POR TERRENOS DE 

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 de las empresas. 

PERIODO IMPOSITIVO: Ejercicio 2011 

CUOTA TRIBUTARIA en aplicación de las tarifas anexas a la Ordenanza: 

5) Línea LAT 380 Kv: 49.672 ml = 7.096m² x 96,64€/m²=    685.757,44€ 

6) Torres metálicas de >12 m² base : 7 x 500€/torre =                 3.500,00€ 

TOTAL CUOTA TRIBUTARIA:               689.257,44€  

 

El pago de la cuota se hará a las oficinas municipales o bien mediante 

transferencia bancaria a la cuenta corriente del Ayuntamiento núm. 2100 0113 04 

0200131880 de la Caixa de Ahorros de Barcelona, en el plazo de un mes. 

 

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. 
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- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) XAVIER BAULIES. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Baulies, amb DNI 
núm. 40862270X, com a representant de la Coral Polifònica de Tremp, en escrit de 20 
de març de 2012, amb R/entrada núm. 326 de 21.03.2012, en què es demana un ajut 
econòmic de 450 € per dur a terme una activitat orientada a la participació de persones 
interessades en el cant coral, i el concert coral, obert al públic, programat per dissabte 
19 de maig de 2012, a la sala polivalent del nucli d’Espui. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 450,00 € per dur a terme una 
activitat orientada a la participació de persones interessades en el cant coral, i el 
concert coral, obert al públic programat per dissabte 19 de maig de 2012, a la sala 
polivalent del nucli d’Espui, al Sr. Xavier Baulies, com a representant de la Coral 
Polifònica de Tremp.  
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) JOSEP ORTEU LOAN .  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Orteu 
Loan, amb DNI núm. 78071150L en què demana un canvi de nom de la comunicació 
ambiental per l’activitat Ramadera bovina en règim semiextensiu, classificada en 
l’Annex III, epígraf 11.1.l: Instal·lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva, al 
polígon 9, parcel·la 128, Casa Gravat de Mont-rós, del Sr. Josep Orteu Loan a nom de 
l’empresa Granja Grabat SCP, amb NIF J25744350, sol·licitud de data 30.04.2012, amb 
R/entrada núm.- 514 del dia 30.04.2012. Expedient núm.- 044/01/MT. 
 
En data gener de 2004 es va informar favorablement l’activitat bovina de Casa Grabat 
de Mont-rós, amb els condicionants de que cal la realització de controls periòdics cada 
5 anys.  
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 14.05.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“CONCLUSIÓ  
 
En data gener de 2004 es va informar favorablement l’activitat bovina de Casa Grabat de Mont-
ros, amb els condicionants de que cal la realització de controls periòdics cada 5 anys. 
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Aquest control periòdic no s’ha dut terme, tot i que aplicant la Llei 20/2009 actualment les 
activitats de l’Annex III queden sotmeses a un règim d’autocontrols que resten per establir per 
Reglament. 
 
Vist això, en quant al canvi de titularitat informo: 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  a favor de la societat Granja Grabat SCP 
 
Un cop tramitat aquest canvi de titularitat amb el Departament d'Agricultura, haureu d'aportar a 
l'expedient 
- Full de dades de l’explotació ramadera a nom de la societat Granja Grabat SCP 
- Pòlissa de recollida de cadàvers, per la capacitat total de l'explotació a nom la societat 

Granja Grabat SCP 
 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el domini 
públic, el servei públic o els bens col·lectius.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat ramadera 
bovina en règim semiextensiu, classificada en l’Annex III, epígraf 11.1.l: Instal·lacions 
ramaderes destinades a la cria semiintensiva, al polígon 9, parcel·la 128, Casa Gravat 
de Mont-rós, del Sr. Josep Orteu Loan a nom de l’empresa GRANJA GRABAT, SCP, 
amb NIF J25744350, amb les condicions establertes per l’informe tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en l’Annex III. 
Epígraf 11.1.l. Instal·lacions ramaderes destinades a la cria semiintensiva, entenent 
com a tal, aquell sistema en què l’alimentació es realitza fonamentalment a pastura, 
però els animals es troben estabulats durant un cert període de l’any, normalment 
l’hivern o durant la nit. La capacitat d’aquestes explotacions als efectes de la seva 
classificació en cada un dels annexos es calcularà proporcionalment als períodes en 
què els animals romanguin a les instal·lacions. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart -.-Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros, en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
B) ENDESA GENERACIÓN, S.A.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joaquim 
Llop Ribalta, amb DNI núm. 40840760M, en representació de l’empresa ENDESA 
GENERACIÓN, S.A., amb NIF A82434697, en què demana llicència municipal d’obres 
per la injecció de cimentació i cos de presa a la presa de Mariolo, TM. de la Torre de 
Capdella, segons sol·licitud de data 20.04.2012, R/entrada núm.- 495 del dia 
24.04.2012., i “Proyecto de Inyección de cimentación y cuerpo de presa en la Presa de 
Mariolo”, redactat per l’enginyer tècnic d’Obres Públiques, el Sr. Marc Guillen Casal, i 
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visat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya, amb el núm. 
62120193PB/1 de 03.04.2012. Expedient núm.- 2012/021/C. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 14.05.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es troba dintre de la protecció especial PREPARC Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici. 
  

Incidències observades: 
 
Segons l’article 31.2 del Pla Rector d’Us i Gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici regulat pel Decret 39/2003, de 4 de Febrer: 
 
“Qualsevol obra de millora o condicionament d’infraestructures haurà de tenir una 
autorització de l’administració del Parc Nacional, que emetrà un informe preceptiu sobre el 
projecte tècnic” 
 
Per tal de donar compliment al Decret 89/2010, de 29 de Juny, i RD 105/2008, la persona 
productora de residus haurà de dipositar un aval. L’import de la fiança es dipositarà al 
moment de l’obtenció de la llicència d’obres, per tots els residus de la construcció i la 
demolició, l’objecte de la qual serà garantir que els residus generats a l’obra són gestionats 
d’acord amb la normativa vigent. 

 
CONCLUSIÓ: 

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

- Informe favorable del Parc Nacional 
- Aportació de l’aval de runes, establert en els Decrets 89/2010, de 29 de Juny , i Decret 
105/2008 per un import de 150,00 €.   

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 2.091,32 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
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Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 4/2012 que comprèn del núm. 
109 al 1244, ambdós inclosos, amb un import total de 13.599,82 €. 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentades i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor i dos assabentats, dels membres que 
composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES. 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que han arribat sis mocions referents al manteniment de 
l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Tremp, per part de l’Ajuntament de la 
Pobla de Segur, l’Ajuntament de Talarn, l’Ajuntament de Salàs de Pallars, l’EMD de 
Vilamitjana, i dues de la Diputació de Lleida, i que l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
s’hi adhereix amb el següent literal. 
 
“Atès que l’Acadèmia General Bàsica de Suboficial de Tremp es va crear l’any 1974 per 
impartir el primer curs de formació dels suboficial de l’Exèrcit de Terra; que actualment, 
hi treballen més de 800 persones, entre personal civil i personal militar i que té un 
enorme impacte en el teixit econòmic, educatiu, sanitari i social de Tremp i de la 
comarca del Pallars Jussà. 
 
Atès que en les darreres dècades, l’Acadèmia ha viscut diferents ajustaments com a 
conseqüència de canvis importants, com la supressió del servei militar i que actualment, 
la reforma dels ensenyaments militars comporta la reestructuració dels centres docents 
militars de l’Exèrcit de Terra. Aquest fet ha condicionat que els futurs suboficials només 
restin a l’AGBS els primers quatre mesos de la seva formació, la resta de temps vagin a 
les acadèmies d’especialitat repartides per l’Estat. Davant d’aquesta situació, 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella i altres institucions de la comarca, han treballat 
activament en els darrers dos anys per aconseguir que l’AGBS també ofereixi 
l’especialitat de Protecció Civil i Emergències, de manera que es pugin mantenir les 
instal·lacions obertes tot l’any i es garanteixi la continuïtat del personal. Aquest nou grau 
superior hauria de ser impartit pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat amb 
professorat propi adscrit als instituts de secundària de la comarca i finançat pel Ministeri 
de Defensa, tal com recull el protocol d’intencions signat per aquest Ministeri i la 
Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya al novembre de 2011. 
 
Atès que, inesperadament una instrucció de l’Exèrcit de Terra del proppassat 23 de 
març, dirigida al coronel director de l’AGBS, insta a deixar l’AGBS temporalment 
inactiva, fet que interpretem com un tancament definitiu encobert de la instal·lació. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament acorda: 
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Primer.- Demanar al Ministeri de Defensa mantenir l’Acadèmia General Bàsica de 
Suboficials. 
Segon.- Instar a complir el Protocol d’intencions signat entre el Ministeri de Defensa i el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat per impartir a l’AGBS el grau superior de 
FP de Protecció Civil i Emergències. 
Tercer.- Demanar el suport de la Generalitat, a la Mesa del Parlament, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament 
espanyol a la Diputació de Lleida, al Consell Comarcal del Pallars Jussà i als 
ajuntaments de la comarca” 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per la Diputació de Lleida 
referent a la preocupació de les disposicions recollides en la Llei Orgànica d’Estabilitat 
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, en especial el que disposa l’article 12.5 
segons el qual els ingressos que s’obtinguin per sobre del previst es destinaran 
íntegrament a reduir el nivell del deute públic. 
Entenent que aquest article hauria de ser d’aplicació per a situacions de normal 
funcionament i per a ingressos puntuals que es puguin produir al llarg de l’exercici, tant 
en la previsió com en l’execució del pressupost.   
Per altra banda l’article 32, regula el destí del superàvit pressupostari, que en cas 
d’haver-n’hi, s’haurà de destinar a reduir l’endeutament net. 
 
Se sol·licita la inclusió al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, una 
disposició transitòria que permeti l’aplicació a despeses generals d’aquells ingressos no 
previstos en l’actual exercici econòmic que procedeixin de la participació en els tributs 
de l’Estat. 
 
També se sol·licita l’autorització, a aquells ajuntaments que no superin un límit 
determinat d’endeutament, per aplicar a despeses generals el resultat positiu de 
l’exercici. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que en aquests moments hi ha obert el període 
d’inscripció per sol·licitar els pisos de Protecció Oficial de la Plana de Mont-rós, que 
finalitza el 2 de juny. Recorda que el dissabte 19 i dimarts 22 de maig hi haurà jornada 
de portes obertes, per tots aquells que hi estiguin interessats. 
El dia 16 de maig, es començarà l’electrificació. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha completat la senyalització vertical de la L-
503. També vol comentar que el senyal de Molinos és Molinos, i no Molins, que no 
s’hauria de tapar la lletra O, ja que des d’antic s’ha dit Molinos. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que ja es té permís de l’ACA per fer neteges de barrancs 
i de rius, amb els requisits que marca la llei. L’ajuntament té el permís i complirà amb la 
llei, tal com estipula l’autorització. Qui farà la neteja seran els plans d’ocupació local de 
la brigada. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Peroy, per fer una puntualització del punt de la 
modificació de les NNSS. 
Explica que la cartografia digital es fa d’aquesta manera per fer-ho de forma més 
correcta, amb una millor escala, i de forma més moderna. 
Estarà a exposició pública durant un mes i es podrà consulta a la pàgina web de 
l’ajuntament o a les oficines, en horari d’oficina. 
 
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-dues 
hores deu 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, 16 d’agost de 2012. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


