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

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

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L’ANUALITAT 2012 
- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
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- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 
 

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

 
ACORDS 

 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el quinze de 
desembre de 2011, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de vint-i-quatre 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. 42/2011, 43/2011, 
44/2011, 45/2011 i 46/2011, de l’any 2011, que consten en el llibre de resolucions de 
l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués, comenta que en la resolució 42/2011, es parla d’una miniatura per 
import de 6.600 €, i vol saber de què es tracta. 
- El Sr. Dalmau li contesta explicant que és una miniatura de l’església de Sant Vicenç 
de Capdella, feta de pedra i fusta, que va estar exposada juntament amb altres 
miniatures a Espui. 
 
- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER L’ANUALITAT 2012  
 
Havent donat compte al Ple del Projecte de Pressupost General Municipal per a 
l'exercici de 2012 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 el Sr. Josep Amorós assistents al Ple, acorda: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment el Pressupost General de l'Ajuntament de la Torre de 
Capdella per a l'exercici 2012, 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 (PRÒPIA ENTITAT) 
 
INGRESSOS   

Capítol I 1.741.500,00 
Capítol II 20.500,00 
Capítol III 48.900,00 
Capítol IV 345.100,00 
Capítol V 21.300,00 
Capítol VI 100.000,00 
Capítol VII 244.999,90 
Capítol VIII 0 
Capítol IX 0 
TOTAL 
INGRESSOS 

2.522.299,90 

  

DESPESES   

Capítol I 695.200,00 
Capítol II 1.011.490,36 
Capítol III 1.000,00 
Capítol IV 61.500,00 
Capítol VI 738.109,54 
Capítol VII 15.000,00 
Capítol VIII 0 
Capítol IX 0 
TOTAL 
DESPESES 

2.522.299,90 
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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 CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST: 
 
INGRESSOS   

Capítol I 1.741.500,00 
Capítol II 20.500,00 
Capítol III 188.400,00 
Capítol IV 380.100,00 
Capítol V 22.000,00 
Capítol VI 100.000,00 
Capítol VII 244.999,90 
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Capítol VIII 0,00 
Capítol IX 0,00 
TOTAL 
INGRESSOS 

2.697.499,90 

 
  

DESPESES   

Capítol I 792.900,00 
Capítol II 1.088.390,36 
Capítol III 1.600,00 
Capítol IV 61.500,00 
Capítol VI 738.109,54 
Capítol VII 15.000,00 
Capítol VIII 0,00 
Capítol IX 0,00 
TOTAL 
DESPESES 

2.697.499,90 

 
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 de què 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. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Neus Burgués comenta que en el pressupost de despeses, que si que es fan 
moltes coses, però la vall s’aguanta pel turisme o la ramaderia, i la partida de les ajudes 
a la ramaderia és de 5.000 € i creu que és poc, i pel que fa al turisme no s’hi posa cap 
partida per fomentar el turisme. 
També vol preguntar que les tres obres del PUOSC, quans es van demanar tenien un 
import inferior en uns 15.000 €, a què és degut? 
- El Sr. Peroy li contesta que és l’IVA, ja que les obres es van sol·licitar amb el 16% i 
ara l’IVA és del 18%. 
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- El Sr. Dalmau comenta que pel que fa a la ramaderia hi ha més partides, ja que hi ha 
la d’arreglar pistes de 50.000, les ajudes de 5.000, la Fira de la Pobleta de 25.000. 
- El Sr. Peroy li contesta dient que tal com ha dit l’alcalde, són més diners dels que ella 
diu per ramaderia. I pel que fa al turisme ja s’ha fet abans d’aquest ple, el ple del 
Patronat de Turisme, on s’ha aprovat el seu pressupost. 
- La Sra. Burgués també creu que es podria ajudar als hotelers, cases rurals... o alguna 
manera d’ajudar als particulars per potenciar el turisme. 
- La Sra. Juanmartí vol recordar que la partida de cultura té més diners perquè es 
preveu la inauguració del museu i perquè s’emmarca dins del centenari de les centrals 
hidroelèctriques. 
- La Sra. Burgués, considera que és agosarat posar al pressupost els 180.000 € del 
PUOSC perquè no se sap si es cobraran aquest any. 
- El Sr. Peroy diu que si no es fes així no es podrien fer obres. 
- La Sra. Burgués creu que es podrien treure més despeses per tal de no haver de fer-
ne alguna que possiblement no s’ingressarà. 
 
 
Seguidament es passa a la lectura del nou article 35 de les Bases d’execució del 
pressupost, referent a les remuneracions i règim d’indemnitzacions, dels càrrecs 
electes i personal de la corporació, amb el següent literal: 
 
Primer .  Règim d’exercici del càrrec de Alcalde. 
Establir que, amb efectes 1 de  gener de 2012, el senyor alcalde president d’aquesta 
corporació, Sr. Josep Maria Dalmau Gil, exercirà aquest càrrec en règim d’estricta 
indemnització per a assistències efectives a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació que en formin part, sens perjudici de ser indemnitzat per les despeses 
efectivament realitzades, en la quantia assenyalada pel Ple. 
 
Segon . Règim general d’exercici dels càrrecs de Regidor/a. 
Establir que, amb efectes 1 de  gener de 2012, la 1a tinent d’alcalde d’aquesta 
corporació, Sra. Pilar Juanmarti Capdevila, el 2n tinent d’alcalde, Sr. Lluís Peroy Benet, 
la regidora Sra. Neus Burgués Coma i el regidor Sr. Josep Amorós Batalla, exerciran 
els respectius càrrecs en règim d’estricta indemnització per assistències efectives a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació que en formin part, sens perjudici de 
percebre igualment les indemnitzacions que els pugi correspondre per raó de les 
despeses efectivament realitzades, en la quantia assenyalada pel Ple. 
Els imports màxims seran: pel Sr. Alcalde, 1.070,32 € bruts al mes; per al 1r i 2n tinent 
d’alcalde 689,45 € bruts al mes; i regidors: Neus Burgués Coma i Josep Amorós 
Batalla, 250 € bruts al mes, per dotze mesos. 
 
Atès que en l’article 35 de les Bases d’Execució del pressupost, aprovat anualment, 
segons les bases aprovades en Ple de data 25 de juliol de 2007, s’establia la següent 
remuneració: Sr. Alcalde: 1110 €, tinent/s d’alcalde: 715 €, regidors amb càrrec de  
regidoria: 500 €, regidors sense càrrec de regidoria:  250 €; atès que aquests imports 
es van augmentar amb l’IPC i que es va minorar en un 5%, (atès que són 
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remuneracions amb càrrec a pressupostos públics) els imports bruts base que van 
quedar són els següents alcalde: 1.070,32 €, tinents d’alcalde: 689,45 €, regidors amb 
càrrec de regidoria 482,13 €, i regidors sense càrrec de regidoria 250,00 €. 
 
Tercer . Règim de dedicacions parcials. 
Establir pel mandat 2011 – 2015, i amb efectes 1 de gener de 2012, el següent règim 
de dedicacions parcials, membres que les ostentaran i condicions del seu exercici: 
El 3r tinent d’alcalde d’aquesta corporació, Sr. Joan Boneta Carrera, i el regidor 
responsable de l’àrea de promoció econòmica, indústria, comerç, turisme, esports, 
noves tecnologies i comunicació d’aquesta corporació, Sr. Marc Peró Agullana, 
exerciran aquest càrrec en règim de dedicació parcial, 689,45 € bruts mensuals i 
482,13 € bruts mensuals respectivament, amb una dedicació de 20 hores setmanals de 
dilluns a diumenge, distribuïda en dotze pagues anuals, corresponents a cada una de 
les mensualitats de l’any, i amb correlativa alta i cotització en el règim general de la 
Seguretat Social, retribució que serà d’absolut incompatible amb la percepció de 
qualsevol tipus d’indemnització per raó de l’assistència a sessions o reunions d’òrgans 
col·legiats. 
 
Quart . Règim d’indemnització per assistència a sessions d’òrgans col·legiats. 
Establir, pel mandat (2011-2015) i amb efectes 1 de gener de 2012, indemnització per 
raó de l’assistència efectiva a Sessions d’òrgans col·legiats per part dels seus 
membres, en els següents imports per Sessió o Reunió : 
 
Ple 250,00 € 
Òrgans col·legiats 140,00 € 
Altres òrgans col·legiats i de representació   60,00 € 
 
I amb els següents límits mensuals, qualsevol que sigui el nombre de Sessions o 
Reunions a les quals efectivament assisteixin o participin durant el mes: 

� 1.070,32 € bruts/mes en el cas de Sr. Alcalde 
� 679,25 € bruts/mes, per als tinents d’alcalde  
� 482,13 € bruts/mes, per al regidor responsable de l’àrea de promoció 
econòmica, industria, comerç, turisme, esports, noves tecnologies i comunicació  
� 250 € bruts/mes per als regidors: Neus Burgués Coma i Josep Amorós Batalla 

 
Cinquè . Règim d’indemnitzacions per raó de la funció i despeses efectuades. 
La indemnització per a despeses de locomoció meritaran en el supòsit de 
desplaçaments fora i dins del terme municipal. En relació als imports fixats del preu per 
quilometratge i dietes per manutenció i estada, seran els que a continuació es detalla: 
 
“Correspondrà indistintament a l'alcaldia o al Ple aprovar l'ordenació i pagament de les 
dietes i indemnitzacions i despeses de locomoció dels membres de la corporació i del 
personal que s'aplicaran a l’aplicació pressupostària 91.23100 i  92.23120: 
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a) Règim especial de desplaçaments dels representants de l’alcaldia i personal de la 
corporació: 

- Viatges dins i fora del municipi amb vehicle particular: s'abonaran a raó de 0,42 
euros/km recorregut. 

- En cas de persones col·laboradores amb l’Ajuntament, externes a la 
Corporació, però realitzant tasques sol·licitades o autoritzades expressament, 
s’estableix una retribució per import de 40 € sense pernoctació, i amb 
pernoctació 60 €. 

      
b) Règim especial de manutenció del personal, dels càrrecs electes i de persones 
col·laboradores, en cas d’excedir en l’horari laboral amb un mínim d’una hora i mitja: 

- Esmorzar: 5,00 euros. 
- Dinar: 17,00 euros. 
- Sopar: 17,00 euros. 
- Pernoctar: segons justificant presentat o 60 euros.   

        Les hores realitzades pel personal de la corporació en tasques oficials fora de 
l’horari laboral es compensaran en dies laborables (8 hores per un dia laborable), 
exceptuant el temps de trasllat o viatge. 
 
c) Assistència a Tribunals: en la forma regulada pel R.D. 236/88, de 4 de març. En 
qualsevol cas podrà autoritzar-se un altre règim i import quan es justifiqui la seva 
necessitat.  En aquests casos caldrà rendir comptes. 
           
En el cas que, per motius extraordinaris, amb les quantitats que s'han aprovat no es 
sufraguessin les despeses ocasionades i que l'import d'aquestes sigui major a les 
dietes aprovades, es podran pagar les despeses que excedeixin de la quantia 
assignada prèvia la presentació i aprovació dels justificants corresponents. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués vol que, de l’apartat cinquè, on fa referència als quilòmetres “dins i 
fora del municipi”, que es tregui la paraula “dins”. 
- El Sr. Dalmau diu que no es traurà. 
- El Sr. Peroy contesta dient que no ha pensat en els treballadors, que es podrien 
comptar els quilòmetres. 
- La Sra. Burgués li comenta que sí que ha pensat en els treballadors, i que no ho diu 
per ells. A ella sempre se li ha dit que els quilòmetres dins el municipi no es cobraven. 
- El Sr. Peroy explica que es vol anar amb la llei i fins ara no ho estaven. Creu que tan 
treballadors com càrrecs electes han de tenir els mateixos imports per menjar o de 
quilòmetres. 
- El Sr. Amorós reitera la invitació a què es tregui la paraula “dins” del terme municipal, 
de l’apartat cinquè, perquè creu que ja es cobra prou. 
- El Sr. Dalmau torna a dir que no es traurà, i que a l’ajuntament es paga per feina feta. 
- El Sr. Amorós creu que li ha faltat al respecte amb les seves paraules. 
- El Sr. Dalmau, diu que no ha faltat al respecte a ningú i repeteix que no es traurà 
aquesta paraula. 



 

 

9 

 

- La Sra. Burgués comenta que a l’inici de la legislatura va fer una proposta per fer els 
plens en divendres, i van dir que la secretària no podria, però amb aquestes bases hi 
posa que ho podria compensar amb hores. Demana que si a la secretària no li importa, 
es puguin fer els plens en divendres, perquè a més a més hi podria assistir més gent. 
- El Sr. Peroy contesta dient que no es faran sistemàticament els plens en divendres, i 
s’intentarà passar en hores laborals. 
- El Sr. Dalmau comenta que els plens els posa l’alcalde, i que s’han posat plens en tots 
els dies, tret dels ordinaris que estan marcats que siguin en dijous. 
- La Sra. Burgués diu que ella parla dels plens extraordinaris. 
 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRES  
 
A) Vista i revisada la certificació 4ª de l’obra "REHABILITACIÓ DE LA SALA 
MUNICIPAL I DEL PIS MUNICIPAL D’OVEIX”, amb un import de 28.313,39 €, signada 
pel tècnic director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 23 de gener 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. 
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: FRANCISCO BARBAL PERISÉ. 

Objecte: “Reforçar una biga de l’estissora de l’era de Casa Gavatx, al nucli 
d’Astell”, Expedient: 2011/040/AS.  

 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: JORDI BOSCH MASA 

Objecte: “Construcció de magatzem agrícola i de suport a l’extensificació de 
16x30 metres, al polígon 9, parcel·la 380 de Pobellà”, Expedient: 2011/034/PO.  

 Import fiança: 150,00 € 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) JOSEP MARIA CANABAL SUBIRÀ. Vista la sol·licitud presentada pels Srs. Josep 
Subirà Fornons, amb DNI 40746567-C i Josep Maria Canabal Subirà amb DNI núm. 
40862022-S, de Capdella, de data 12 de desembre de 2011, amb R/entrada núm. 40 
de 09.01.2012 en que sol·licita se li atorgui el canvi de nom del nínxol núm. 12 de la Fila 
4a del cementiri municipal de Capdella.  
 
L’esmentat nínxol és propietat del seu tiet, el Sr. Josep Subirà Fornons. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-   Concedir el canvi de nom del nínxol del cementiri municipal de Capdella 
segons el següent detall: 

- Nínxol núm. 12. Fila 4a:  
Propietari: JOSEP MARIA CANABAL SUBIRÀ . DNI: 40.862.022-S 
Domiciliat a Av. Maladeta 13, 2n 6a de Viella 

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) RAMONA GIL LLIMIÑANA. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Ramona Gil 
Llimiñana, amb DNI núm. 40809191-S, en escrit de 3 de gener de 2012, amb R/entrada 
núm. 15 de 03.01.2012 en la que, atès que ha tramita la baixa de l’activitat de 
l’establiment turístic en modalitat d’allotjament rural, casa de poble compartida, Casa 
Joan, de Capdella, se sol·licita la baixa de les taxes que van lligades a l’activitat. 
 
Vist que ja s’han realitzat els tràmits de la baixa de l’activitat  identificada com Casa 
Joan SCP, com establiment de turisme rural, mitjançant la sol·licitud a l’OGE (Oficina de 
Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya). 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer.-  Donar de baixa totes les taxes vinculades a l’activitat d’establiment turístic 
modalitat d’allotjament rural, casa de poble compartida, amb el nom de Casa Joan de 
Capdella. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) JORDI BOSCH MASA . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jordi Bosch Masa, amb 
DNI 78085141-A, alcalde pedani del nucli de Pobellà, en escrit de 22 de desembre de 
2011, amb R/entrada núm. 1244 de data 22.12.2011, en la qual es demana l’ajut de 
150,00 € corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor 
i activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat mes d’agost al nucli de 
Pobellà. 
 
L'Ajuntament en Ple,  per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar el mes d’Agost per import de 150,00 € al nucli de Pobellà, al Sr. Jordi Bosch 
Masa, com alcalde pedani del nucli de Pobellà. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
 
Tercer.-   Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) JOSEP SABARICH MOYES . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Sabarich Moyes, amb document d’identitat núm. 78071838-V, en què demana un canvi 
en l’explotació ramadera amb marca oficial 824 AR, per substituir 8 places de vaques 
de llet (8UBMs) a 8 places de vaquí de carn, a Casa Masa, al nucli de Mont-rós, segons 
sol·licitud de data 19.12.2011, R/entrada núm.- 1234 del dia 19.12.2011. Expedient 
núm.- 43/03/MT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.12.2011 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions. 

 
“Dades generals: 
Activitat  Explotació ramadera 
Classificació D’acord amb la Llei 3/1998, l’activitat es trobava classificada com: 
 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 durant la nit. 



 

 

12 

 

 
Règim d’inspecció Es trobava establert en 5 anys, en data 27 de Març de 2007, i per tant 

s’haurà de realitzar en data 27 de Març de 2012. 
 

  Segons la Llei 20/2009, de 4 de Desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, 
l’activitat continua classificada en el mateix annex i epígraf: Annex III. 11.1.L 

Classificació i qualificació del sòl 
Segons l’informe de l’arquitecte municipal de data 19 de Març de 2007: 
 

“Segons les NNSS de planejament Municipal aquesta activitat és urbanísticament 
compatible amb la classificació i qualificació del sòl on s’hi ubica, condicionat a mantenir la 
titularitat acreditada de JOSEP SABARICH MOYES.” 
Aquesta activitat ramadera existent dins del Sòl Urbà abans de l’aprovació d’aquestes 
Normes (que esta justificada amb la Guia Ramadera i/o la Cartilla de Registre Sanitari, 
expedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data) podrà seguir desenvolupant-se amb un 
termini fins a l’acabament de l’activitat de l’actual titular, més una pròrroga de 10 anys a 
partir de la data de transmissió d’aquesta per a fer-ho en les mateixes condicions de 
superfície i tipus d’explotació.  

 
Dades de l’activitat: 
Emplaçament   4466601CG3946N0001KP 
Nucli    Mont-ros 
Superfície útil de l’activitat: 685,80 m2 de naus 

 Capacitat actual:  50 vaques de llet 
    2 toros 
    20 vedells de cria 
    12 vedelles de reposició 
Nova capacitat sol·licitada: 42 vaques de llet 
    8 vaques alletants 
    2 toros 
    20 vedells de cria 
    12 vedelles de reposició. 
  
CONCLUSIÓ  
 
Vista la documentació presentada, es considera suficient per poder informar. 
 
Vist que la activitat no pateix cap modificació en quant a la classificació d’acord amb la Llei la 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Vist que es substitueixen 8 vaques de llet per 8 vaques de carn, i per tant es disminueix la 
càrrega contaminant de l’explotació: 
 
Proposo informar favorablement  per a la modificació de la llicència municipal d’activitats, per 
una explotació ramadera semiextensiva amb una capacitat de 42 vaques de llet, 8 vaques 
alletants, 2 toros, 20 vedells de cria i 12 vedelles de reposició, recordant al titular: 
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- Aquesta activitat ramadera existent dins del Sòl Urbà abans de l’aprovació d’aquestes 
Normes (que esta justificada amb la Guia Ramadera i/o la Cartilla de Registre Sanitari, 
expedides pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, amb anterioritat a l’esmentada data) podrà seguir desenvolupant-se amb un 
termini fins a l’acabament de l’activitat de l’actual titular, més una pròrroga de 10 anys a 
partir de la data de transmissió d’aquesta per a fer-ho en les mateixes condicions de 
superfície i tipus d’explotació. 

- D’acord amb les condicions de la llicència atorgada en data 27 de Març de 2007, als 
cinc anys l’activitat ha d’efectuar un control periòdic, per part d’una entitat ambiental 
col·laboradora de l’administració, període que expira en data 27 de Març de 2012. 

- Tal i com es va acreditar per la obtenció de la llicència ambiental, li recordem que el 
titular ha de disposar en tot moment de la pòlissa de recollida de cadàvers que cobreixi 
el total dels animals de l’explotació, així com una pòlissa de recollida de medicaments”. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi d’orientació de l’explotació ramadera amb marca oficial 824 
AR, per substituir 8 places de vaques de llet (8UBMs) a 8 places de vaquí de carn, a 
Casa Masa, al nucli de Mont-rós, propietat del Sr. Josep Sabarich Moyes. 
Segon.-  Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 1/2012 que comprèn del núm. 1 
al 39, ambdós inclosos, amb un  import total de 57.859,21 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per la Xarxa de Museus i Equipaments 
patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran, del 25.01.2012, en concepte de quota anual 2012 de 
l’Associació, per un import de 100,00 €; Vista i revisada la factura presentada per 
l’empresa TALLER D’ARQUITECTURA I TERRITORI SLP, del 10.01.2012, en 
concepte de honoraris per la redacció de la MNNSS (20% de l’aprovació provisional), 
per un import de 9.535,20 €. 
  
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. 
 
Es dóna compte de la Morositat del quart trimestre de 2011, 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. 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de cinc dels set membres que composen la 
Corporació, i l’assabentat de Sra. Neus Burgués i Sr. Josep Amorós, acorda aprovar-los 
a tots els efectes. 
 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada pel grup municipal dels 
socialistes de Catalunya referent a l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit 
del pagament als ajuntaments del finançament de les escoles bressol i de les escoles 
de música. 
 
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’ acció política, per 
avançar en la consecució d’una societat molt més formada i cohesiona. Per aquest 
motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de col·laboració entre 
administracions que regula la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada amb el suport del 
90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de la Generalitat per garantir 
d’una manera immediata el finançament de les escoles bressol i de les escoles de 
música municipals. 
 
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent a prop 
de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’infant, revertint d’una 
manera directe sobre els futurs satisfactoris resultats dels ensenyaments de caràcter 
obligatori. Així ho demostren les Ciències de l’Educació i així ho recullen els informes 
dels experts quan consideren que l’educació dels infants del 0-3 anys són una de les 
mesures imprescindibles per a garantir l’èxit escolar d’un país. 
 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella ACORDA:  
 
- Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres de 
titularitat municipal. 
- Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el deute que 
prové de l’any 2010.  
- Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada per les 
administracions públiques i les famílies. 
- Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igualtat 
d’oportunitats i l’equitat en  l’accés al servei. 
- Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un servei que 
garanteix la conciliació laboral i familiar, sinó que té un paper educatiu important en el 
desenvolupament de l‘infant i en la contribució a la igualtat d’oportunitats. 
- Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol, econòmicament 
més sostenible. 
- Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns 
paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col·laboració i la 
coresponsabilitat entre administracions públiques. 
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B) El Sr. Alcalde dóna compte d’una moció presentada pel grup municipal dels 
socialistes de Catalunya referent a la situació econòmica i financera dels municipis de 
Catalunya és més que preocupant. A la manca d’un model de finançament local que el 
municipalisme reclama fa anys s’han sumat noves decisions de les administracions de 
Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels municipis per fer 
front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes. 
 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims 
mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el Govern de 
Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, les escoles bressol 
públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el nostre Ajuntament que ha 
d’afrontar, com a administració més propera, la situació creada arran d’aquestes 
decisions. 
 
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 
d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i 
abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia 
pendent. En els casos en què això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar 
l’any, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments que 
integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats. 
Aquests acords, a data d’avui, no s’han complert. 
 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament, amb l’abstenció de la regidora Neus 
Burgués, ACORDA: 
 

1. Instar a què faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té amb 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella i tots els seus organismes, dependents i 
vinculats 

2. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma urgent i 
prioritària 

En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués comenta que ella s’absté perquè creu que potser els ajuntaments han 
estirat més el braç que la màniga. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels 
Socialistes de Catalunya referent a les mesures aplicades al tren de la Pobla. 
 
Durant els 40 anys de govern de l’Estat, mitjançant la que aleshores era la nova 
empresa estatal RENFE, va decidir perllongar la històrica línia de ferrocarril que unia 
Lleida i Balaguer, oberta l’any 1924, fins a la Pobla de segur com a desenvolupament 
del nomenat pla Guadalhorce, redactat l’any 1926, que havia de comunicar el sud de la 
Península fins a Saint Girons. 
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D’aquesta manera, el tren arribà a Cellers l’any 1949, a Tremp l’any següent i a la 
Pobla de Segur, l’any 1951, ara fa 60 anys. Malauradament l’Estat no va prosseguir 
l’execució de l’obra optant per mantenir les comunicacions ferroviàries amb França a 
través de Canfranc i Puigcerdà, que es trobaven en funcionament. 
 
La infraestructura és propietat de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de 
l’any 2005, si bé, els serveis els gestiona Renfe operadora com un servei de mitja 
distància. Si bé el 70% del volum d’usuaris l’aporta el tram de Lleida fins a Balaguer, 
que formaria part del servei de rodalies de Lleida, com el de Lleida les Borges o Lleida 
a Montsó, com contempla el pla de transport de viatger de Catalunya 2008-2012. 
 
Des de l’any 2005 s’ha invertit en aquesta línia prop de 60 milions d’euros i 
addicionalment, des de l’abril de 2008 la línia forma part dels sistema tarifari integrat de 
l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida, el que permet utilitzar un mateix 
bitllet i transbordar gratuïtament entre el tren des d’Àger, límit de l’àmbit Territorial de 
l’ATM, i es diverses línies urbans i interurbans que formen part del Sistema de transport 
integrat de Lleida, la qual cosa afavoreix la intermodalitat del servei i el confort dels 
usuaris. 
 
En els darrers cinc anys, els serveis ferroviaris d’aquesta línia han transportat més d’un 
milió d’usuaris, tant per raons de mobilitat territorial com per motivacions turístiques, 
que el tram Balaguer la Pobla, té la consideració, a més, d’itinerari turístic i sobre el que 
s’articula el projecte que porta el nom de Tren dels Llacs. 
 
En moments difícils que els que estem patint, cal pensar més obertament, no només en 
termes de rendibilitat de les infraestructures, de la seva sostenibilitat, si no també en 
termes de cohesió territorial i especialment, cohesió social. 
 
Catalunya s’ha de construir des d’una perspectiva general, però sota el principi bàsic de 
l’equitat i de l’accés a les oportunitats dels seus ciutadans. En aquest sentit, la línia del 
tren de la Pobla contribueix decididament a fer reals aquests principis. 
 
Atès que l’empresa de Ferrocarrils de la Generalitat ha anunciat un reducció de les 
freqüències del servei alhora que anuncia un concurs públic per a la gestió del mateix. 
 
L’Ajuntament de la Torre de Capdella, en Ple, amb l’abstenció de la regidora Neus 
Burgués, acorda: 
 
Primer.- instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a mantenir les freqüències de 
la línia de ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur, en tant que element de cohesió 
territorial i instrument fonamental de promoció turística de les terres de Lleida. 
Segon.- a què mitjançant l’empresa Ferrocarrils de Catalunya, garanteixi la participació 
de les administracions implicades en el manteniment i promoció de la línia del tren de la 
Pobla, per tal de millorar el seu funcionament, en el marc d’un model de transport que 
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potenciï la intermodalitat, i contribuir també al nou model de gestió del servei que s’està 
plantejant. 
Tercer.- que l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat elabori amb aquestes propostes el 
nou model de servei i que així s’incorpori en el plec de condicions econòmiques i 
administratives que haurà de regir les condicions del futur servei, tot garantint el ple 
funcionament de la línia. 
Quart.- traslladar aquest acord al govern de la Generalitat, a l’empresa Ferrocarrils de 
Catalunya i als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Juanmartí comenta que es trobaran a la plaça de l’Ajuntament de Pobla de 
Segur a les 10.30 hores. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que arrel de les MNNSS es va plantejar una reunió amb 
la Comissió d’Urbanisme de Lleida i es van revisar les dades, i es va concretar que 
s’havia d’aportar més documentació, i s’hi està treballant. 
També s’ha de comentar que la Comissió d’Urbanisme de Lleida, a dia d’avui, està 
saturada. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència als Habitatges de Protecció Oficial, ja 
s’ha fet l’obra civil per instal·lar el transformador, per donar-hi la llum. Ara sols falta la 
instal·lació d’aquest. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que va mantenir una reunió amb el Sr. Benet de 
carreteres, i van parlar que quan es va aprovar el planejament del municipi es va 
absorbir 1,5 km de la carretera L-503, per part de l’Ajuntament. 
Fins ara s’ha netejat i tirat sal fins a la Central de Capdella, però aquest any no s’ha fet, 
i ho assumirà l’Ajuntament. 
També es va parlar que s’ha d’acabar amb la correcta senyalització de la carretera; el 
projecte per arreglar algunes corbes de la L-503 ja està redactat i enviat a Barcelona 
per l’aprovació del projecte, però amb un canvi, ja que el pont de la Pobleta no s’inclou 
al projecte perquè s’ha de fer un sol projecte per fer el pont nou. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha acabat la primera fase d’instal·lació de 
tanques biones, a les carreteres, ara faltarà la 2a fase 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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H) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’han acabat les obres del local social i del pis 
d’Oveix, unes obres que han quedat molt bé. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que l’Associació de beneficiaris del Conveni de la Llum ja 
està registrada al Departament de Justícia, com ja s’ha dit algun cop, qui vulgui es pot 
fer soci. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que referent a turisme, i la pàgina web del Patronat, 
s’informa que s’ofereix la pàgina web als particulars, que en benefici del municipi, 
promocionin la vall a través dels seus negocis. No es farà publicitat de promocions i 
altres ofertes que només beneficiïn els negocis propis. 
El que es demana és que sigui un projecte estructurat en benefici de la vall. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués comenta que li sembla bé aquest fet, ja que és una de les coses que 
ella ha demanat al moment dels pressupostos quan ha parlat de turisme. Sobretot si el 
projecte que es publicita per part d’un particular és estructurat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que pel que fa a la rehabilitació de l’escola de Mont-rós, 
es vol executar aquest any, finançat amb un compte que l’Ajuntament té a 
CatalunyaCaixa, que està afectat a la construcció/rehabilitació d’habitatges de protecció 
oficial o equipaments per al municipi. 
Al ser un compte ja existent, no es pot posar al pressupost, i s’haurà de fer una 
modificació de crèdit per tal de poder utilitzar aquests diners. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
- La Sra. Burgués vol saber com està el tema del camp de golf, ja que fa uns mesos se 
li va dir que s’estava mirant. 
- El Sr. Peroy li contesta dient que no hi ha hagut un tema, hi ha un conveni, i des de 
llavors s’hi està treballant, s’ha parlat amb entitats particulars però no s’ha rebut cap 
resposta per tal de tirar-ho endavant. 
No és el moment d’explicar res, ja que no hi ha res tancat.  
- La Sra. Burgués li pregunta quin conveni hi ha signat? 
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- El Sr. Peroy diu que no hi ha cap conveni signat, que s’ha expressat malament, el que 
volia dir és que hi ha una redacció. De fet per aprovar un conveni s’hauria de passar pel 
ple, i no se n’ha passat cap. 
- La Sra. Burgués pregunta, referent al tema del pressupost, que s’ha comentat que es 
faria una ampliació de crèdit, a què és deguda? 
- El Sr. Peroy li comenta que són diners que sols s’han de posar en equipaments 
socials o Habitatges de Protecció Oficial, i com és un compte que ja existeix a la 
tresoreria, no es pot incloure al pressupost sinó que s’ha de fer mitjançant una 
incorporació de romanents. 
- La Sra. Burgués comenta la seva abstenció a la moció del tren de la Pobla per les 
següents qüestions: ella ha estudiat Ponts i Camins i una assignatura de la carrera és 
el tema del transport. Creu que el tren de la Pobla s’hauria de separar en dos, un, el 
que arriba fins a Balaguer i que té un 70% de passatgers, i un altre, el que arriba a la 
Pobla, que són pocs viatgers entre setmana i alguns més els caps de setmana. 
Des del Departament de Territori i Sostenibilitat es vol estudiar la possibilitat 
d’empalmar el tren amb l’AVE i l’AVANT. 
El tren a Balaguer no es podrà reduir ni en temps ni millorar-ne el traçat. Creu que 
s’hauria de conjuntar el bus amb el tren, ja que són imports diferents i temps diferents. 
El que interessa és que els transports siguin més ràpids. 
Els dies entre setmana hi ha taxis que van a diferents llocs amb sols una persona i 
potser es podria aprofitar el viatge. Una millor gestió i un estudi dels mitjans que hi ha 
ara. 
- El Sr. Dalmau li diu que ho podria transmetre al seu conseller. De totes maneres no 
comparteix la seva explicació perquè creu que és necessari pel territori i s’hauria de 
lluitar perquè no el treguin, tothom està lluitant pel tren, que potser s’han de canviar 
horaris, és possible, però mai treure’l. 
- La Sra. Burgués contesta dient que no s’ha parlat de treure el tren, potser s’hauria de 
lluitar per fer un bon transport públic per la gent del Pallars i fer anar el tren per al 
turisme. 
Vol que consti en acta que creu que el Sr. Dalmau li ha faltat al respecte quan li ha dit: 
“Es mereixeria un càrrec a la Generalitat per pensar tantes coses”. 
- La Sra. Juanmartí comenta que en part, està d’acord amb la Sra. Burgués, en el punt 
en què s’ha de fer una correcta gestió dels transports i les dades. 
- El Sr. Dalmau creu que tal com està el país ens anirem enrere amb aquestes 
polítiques. 
- El Sr. Peroy diu que no s’ha de parlar de partits perquè cap dels que parlem vindran a 
ajudar-nos 
- La Sra. Burgués comenta que ella ha parlat com a tècnica que sap que aquesta via no 
es pot arreglar. 
- El Sr. Peroy diu que ell votarà a favor que hi hagi el tren, hi hagi qui hi hagi al Govern, 
per no fallar a qui més els necessiten. 
- La Sra. Burgués reitera que amb una millor planificació del transport ho tindríem millor. 
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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, 2 d’abril de 2012. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


