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

 
“Al poble de la Torre de Capdella, cinc de juliol 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 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB TELEFON ICA 

MÓVILES ESPAÑA, S.A., PEL MANTENIMENT DE LA ESTACIÓ  BASE DE 
LA SOLANA. 

- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
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- 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 ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el vint-i-sis d’abril 
de 2012, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de trenta-
un fulls, segellats i numerats. Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió 
extraordinària realitzada el catorze de maig de 2012, l'esborrany de la qual, tramès 
prèviament a tots els regidors, consta de tretze fulls, segellats i numerats. 
 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
 
Seguidament es dóna compte de la resolució de l’Alcaldia núm. 16/2012, 17/2012, 
18/2012, 19/2012, 20/2012, 21/2012, 22/2012, 23/2012 i 24/2012 de l’any 2012, que 
consta en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI AMB TELEF ONICA 
MÓVILES ESPAÑA, S.A., PEL MANTENIMENT DE LA ESTACIÓ  BASE DE LA 
SOLANA 
 
Atès que en data 1 d’agost de 2004 es va signar un conveni d’arrendament d’un 
espai a la finca en la zona pròxima a l’estació intermitja del funicular, parcel·la 551 
del polígon 2, paratge “la Solana”, signat entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella 
i Telefónica Móviles España, SA 
 
Atès que es fa necessari modificar l’acord inicial per establir una nova forma de 
pagament de la renda del contracte d’arrendament, que passarà a ser de 2.400 € 
l’any, per quatre anualitats, i que aquesta renda pot ser efectiva durant l’anualitat 
2012 per les 4 anualitats futures; a més de preveure que es pugui cedir totalment el 
contracte d’arrendament a un altre operador, essent obligació del cessionari, 
subrogar-se en tots els drets i obligacions del contracte original.  
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Que l’Ajuntament està d’acord a rebre la renda de l’arrendament de les 4 anualitats 
en l’any en curs, per import de 9.600,00 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni signat el data 1 d’agost de 2004, amb 
Telefónica Móviles España, SA, pel manteniment de l’estació base de la Solana. 
SEGON.- Aprovar el pagament de la renda de les 4 anualitats durant l’any 2012, 
per import de 9.600,00 €. 
TERCER.- Notificar aquest acord a les parts. 
QUART.- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  JOSE MARIA ANTEQUERA RAMOS 

Objecte: “Rehabilitació de Casa Palanco, al nucli d’Envall, Expedient 
2010/035/EN” 

 Import fiança: 257,71 €   
 
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:  EIPSA LLEIDA, S.A.. 

Objecte: “Actuacions d’Ordenació ambiental d’il·luminació exterior a Paüls de 
Flamisell” 

 Import fiança: 1.337,48 €  (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. 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  EIPSA LLEIDA, S.A.. 

Objecte: “Actuacions d’Ordenació ambiental d’il·luminació exterior a Oveix” 
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 Import fiança: 1.517,14 €  (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. 
 
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  BERNAT LANAU FARRE 

Objecte: “Mirador i espai públic al nucli de Capdella” 
 Import fiança: 11.689,27 €  (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. 
 
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  BERNAT LANAU FARRE 

Objecte: “Rehabilitació de l’església de Sant Vicenç de Capdella” 
 Import fiança: 5.158,42 €  (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:  BERNAT LANAU FARRE 

Objecte: “Condicionament d’equips de suport al turisme: xarxa de miradors” 
 Import fiança: 6.686,92 €  (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. 
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G) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  ANNA CANUT CUBERES 

Objecte: “Reparació de la teulada d’un cobert davant de Casa Farré de la Font, 
al nucli de Pobellà. Exp. 2012/008/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. 
 
H) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  ALBA BADIA FITÉ 

Objecte: “Adaptar la normativa ARI 2006: desplaçar envà de menjador-habitació i 
eliminar envà habitació-habitació a Casa Teixidó de la Plana de Mont-rós. Exp. 
2011/021/LPL” 

 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 
 
I) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  JOSEP ANTONI MASA FONT 

Objecte: “Reconstrucció de les cobertes existents a Casa Molins, al nucli de 
Molins. Exp. 2012/004/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 
 
J) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  Mª PILAR SOLDEVILA DURANO 

Objecte: “Millora del terra, tancament, cuina, bany i arrebossat de la façana, a 
Casa Sastre, al nucli d’Espui. Exp. 2012/002/E” 

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

Objecte: “Rehabilitació de la coberta de l’església d’Aguiró” 
 Import fiança: 3.634,94 € 
 
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 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 5ª de l’obra "REHABILITACIÓ DE SALA-PIS 
MUNICIPAL A ASTELL”, amb un import de 19.506,58 €, signada pel tècnic director de 
l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 4 de juliol 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.  
 
B) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "PROJECTE COMPLEMENTARI NÚM. 1 
DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE DIVERSOS CAMINS ALS 
TTMM DE LA TORRE DE CAPDELLA I SARROCA DE BELLERA. CLAU XA-07923-
C1”, amb un import de 21.872,22 €, signada pel tècnic director de l’obra Sr. Juan 
Gàndara i Tolsà, amb data 25 de maig de 2012, a l‘empresa MIQUEL RIUS, S.A.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació.  
 
C) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "ADEQUACIÓ DEL CAMÍ DE BERANUI”, 
amb un import de 17.488,84 €, signada pel tècnic director de l’obra Sr. Marc Sentenac 
Oña, amb data 3 de juliol de 2012, a l‘empresa BERNAT LANAU CONSTRUCCIONS.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació..  



 

 

7 

 

 
D) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL NUCLI 
DE LA PLANA DE MONT-RÓS”, amb un import de 114.645,59 €, signada pel tècnic 
director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 21 de juny 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.  
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) CARLOS MOYES ARENY. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carles Moyes 
Areny, amb DNI 78071850-S, de Capdella, de data 18 de juny de 2012, amb R/entrada 
núm. 694 de 18.06.2012 en què sol·licita que se li atorgui el canvi de nom dels nínxols 
núm. 16 de la Fila sisena i 19 de la Fila setena del cementiri municipal de Capdella.  
 
Els esmentats nínxols són propietat del seu pare, el Sr. Josep Moyes Bosch. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-   Concedir el canvi de nom dels nínxols del cementiri municipal de Capdella 
segons el següent detall: 

- Nínxol núm. 16, Fila sisena 
- Nínxol núm. 19, Fila setena 

Propietari: JOSEP MOYES BOSCH . DNI: 40746424-S 
Domiciliat a C/ del Cap,  Casa Tartera, de Capdella  

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) SOCIETAT DE CAÇA I PESCA “EL FLAMISELL”. Vista la sol·licitud presentada pel 
Sr. Josep Farré i Llacayo, president de la Societat de Caça i Pesca “El Flamisell”, en 
escrit de 25 de maig de 2011, amb R/entrada núm. 631 de data 31.05.2011 en la qual 
es demana un ajut de 1.036,75 €, import corresponent al pagament que anualment es 
realitza a l’Ajuntament de la Torre de Capdella per l’aprofitament cinegètic de l’àrea 
Local de Caça 20.016 d’acord a la clàusula quarta del contracte signat en data 
15.10.2003 de 901,52 € (anualitat 2011-12), i per la muntanya d’Aguiró per import de 
135,23 € (2n any de 6), atès que cedeixen el local dels caçadors per realitzar actes 
socials, a més de fer la neteja de diversos camins ubicats dintre del municipi de la Torre 
de Capdella. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut per fer front al pagament anual corresponent a l’any 
2011/12 de l’aprofitament cinegètic de l’Àrea Local de Caça 20.016, l’aprofitament de la 
Muntanya d’Aguiró de 135,23 € per un import total de 1.036,75 € al Sr. Josep Farré i 
Llacayo com a president de la societat de Caça i Pesca “El Flamisell”. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord 
 
C) JAUME JORDANA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jaume Jordana, amb DNI 
78082802-X, com a membre de l’equip de futbol sala de la Vall Fosca, en escrit de 12 
de juny de 2012, amb R/entrada núm. 679 de data 13.06.2012, en la qual es demana 
un ajut per fer front a les despeses per un equipament nou, amb el logotip de la Vall 
Fosca per jugar la lliga de futbol sala de la Pobla de Segur, on l’any 2011 van quedar 
campions. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 431,00 € per fer front als costos de 
l’equipament per a l’equip de futbol sala de la Vall Fosca, segons factura aportada, per 
a la lliga de l’any 2012, al Sr. Jaume Jordana. 
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) ENDESA GENERACIÓN, S.A.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jaume 
Alòs Montoliu, amb DNI núm. 46111171-N, en representació de l’empresa ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., amb NIF B82846817, en què demana llicència 
municipal d’obres per l’enderroc de l’antic edifici de la piscifactoria de la Central de 
Capdella, TM. de la Torre de Capdella, segons sol·licitud de data 25.05.2012, R/entrada 
núm.- 605 del dia 28.05.2012., i “Projecte d’enderroc d’Edifici Piscifactoria” i “Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut d’enderroc d’edifici Piscifactoria”, redactat per l’Arquitecte 
Koldo Crespo, de l’empresa Alotrak Arquitectes & Consultores, SLP, i visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 2012500454 de 25.05.2012. Expedient núm.- 
2012/028/CC. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 13.06.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als 
requisits exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 
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P.E.M:   53.815,22 € 
Aval de runes:   3.882,67€ 
 
CONCLUSIÓ: 
   
Que s’informa favorablement  sobre la concessió de la llicència urbanística d’enderroc 
sol·licitada. 
Es recorda que l’accés a la zona del edifici a ende rrocar, és mitjançant un pont antic,  
del qual caldrà comprovar-ne la resistència, abans de traslladar les màquines 
necessàries per a l’enderroc a la zona d’obres. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 1.076,30 €. 
Quart.- 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. Jaume 
Alòs Montoliu, amb DNI núm. 46111171-N, en representació de l’empresa ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., amb NIF B82846817, en què demana llicència 
municipal d’obres per l’enderroc de l’antic edifici de les quadres de la Central de 
Capdella, TM. de la Torre de Capdella, segons sol·licitud de data 25.05.2012, R/entrada 
núm.- 608 del dia 28.05.2012., i “Projecte d’enderroc d’Edifici Quadres” i “Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut d’enderroc d’edifici Quadres”, redactat per l’Arquitecte Koldo 
Crespo, de l’empresa Alotrak Arquitectes & Consultores, SLP, i visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb el núm. 2012500453 de 25.05.2012. Expedient núm.- 
2012/029/CC. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 13.06.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als 
requisits exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 
 
P.E.M:   38.156,95 € 
Aval de runes:   2.347,95 € 
 
CONCLUSIÓ: 
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Que s’informa favorablement  sobre la concessió de la llicència urbanística d’enderroc 
sol·licitada. 
Es recorda que l’accés a la zona del edifici a ende rrocar, és mitjançant un pont antic,  
del qual caldrà comprovar-ne la resistència, abans de traslladar les màquines 
necessàries per a l’enderroc a la zona d’obres. ” 

 
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 763,14 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
C) IMMA FARRES VALLS . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Imma Farres 
Valls, amb document d’identitat núm. 38418104-P, en què demana la llicència 
municipal d’obres menors per fer un envà de separació de la sala a l’habitació doble a 
Casa Gris d’Oveix, amb referència cadastral núm. 1357314CG391SN0001SR, segons 
sol·licitud de data 05.03.2012, R/entrada núm.- 269 del dia 05.03.2012. Expedient 
núm.- 2012/010/O. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 6 de març informen favorablement la 
concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que la documentació aportada és l’adient per poder informar.  
 
L’obra es considera menor per no tenir moviment estructural, ni augment de volum.   
 

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 €   
 
PEM: 3.373,00 € 

 
CONCLUSIÓ: 
 
Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicència urbanística d’obres per les obres de 
construcció d’un envà de separació de sala a habitació doble, i modificacions per donar 
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compliment als requeriments del Decret 313/2006, de 25 de Juliol que regula els 
Establiments de Turisme Rural. 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) LOURDES COMA MARGALIDA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Lourdes Coma Margalida, amb document d’identitat núm. 78060921-W, en què 
demana llicència municipal d’obres menors per arrebossar la paret de la terrassa i un 
frontal del corral a Casa Perantoni d’Aguiró, amb referència cadastral núm. 
0862412CG3906S0001QW, segons sol·licitud de data 02.05.2012, R/entrada núm.- 
517 del dia 02.05.2012. Expedient núm.- 2012/024/G. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20 de juny informen favorablement la 
concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  vist que no hi ha moviment estructural, ni augment de 
volum. 
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes de 150,00 €. 
PEM: 3000,00€.” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres que composen la Corporació i 
l’abstenció de la Sra. Burgués Coma, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
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Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) JOSEFA PERISÉ JORDANA.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Josefa 
Perisé Jordana, amb document d’identitat núm. 40761492-H, en què demana la 
llicència municipal d’obres menors per la col·locació del marc a una obertura existent a 
les golfes de Casa Benet, al nucli de Castell Estaó, amb referència cadastral núm. 
1649503CG3914N0001FP, segons sol·licitud de data 02.05.2012, R/entrada núm.- 526 
del dia 03.05.2012. Expedient núm.- 2012/025/CE. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20 de juny informen favorablement la 
concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  vist que no hi ha moviment estructural, ni augment de 
volum. 
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes  de 150,00 €. 
PEM: 300,00€.” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
F) JOSEFA PERISÉ JORDANA.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Josefa 
Perisé Jordana, amb document d’identitat núm. 40761492-H, en què demana la 
llicència municipal d’obres menors per la substitució de teules malmeses de la teulada 
de Casa Benet, al nucli de Castell Estaó, amb referència cadastral núm. 
1649503CG3914N0001FP, segons sol·licitud de data 19.03.2012, R/entrada núm.- 320 
del dia 19.03.2012. Expedient núm.- 2012/012/CE. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
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Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20 de juny informen favorablement la 
concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  vist que no hi ha moviment estructural, ni augment de 
volum. 
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes  de 150,00 €. 
PEM: 7.900,00€” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
G) PILAR LOZANO VELILLA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Pilar 
Lozano Valilla, amb document d’identitat núm. 17839538W, en què demana la llicència 
municipal d’obres menors per la reforma del bany a Casa Xic, del nucli de Paüls de 
Flamisell, amb referència cadastral núm. 4059902CG3945001TH, segons sol·licitud de 
data 15.06.2012, R/entrada núm.- 687 del dia 15.06.2012. Expedient núm.- 2012/034/P. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 20 de juny informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  vist que no hi ha moviment estructural, ni augment de 
volum. 
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes  de 150,00 €. 
PEM: 3000,00 €.” 
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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 menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
H) JOSEP PALAU . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Palau, amb 
document d’identitat núm. 37200506F, en què demana la llicència municipal d’obres 
menors per rejuntar la façana de Casa San, del nucli d’Astell, amb referència cadastral 
núm. 2667403CG3926N0001FW, segons sol·licitud de data 16.04.2012, R/entrada 
núm.- 476 del dia 16.04.2012. Expedient núm.- 2012/017/AS. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 20 de juny, informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  vist que no hi ha moviment estructural, ni augment de 
volum. 
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes  de 150,00 €. 
PEM: 2600,00€” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 



 

 

15 

 

I) JOSEP MONTANÉ TARTERA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Montané Tartera, amb DNI núm. 40827427-N, en què demana llicència municipal 
d’obres per connexions a les xarxes públiques del servei d’aigua per Casa Putxa 1R, al 
carrer Major del nucli d’Aguiró, segons sol·licitud de data 31.05.2012, R/entrada núm.- 
632 del dia 31.05.2012. Expedient núm.- 2012/031/G 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 18 de juny de 2012 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
 

“ Cal reposar correctament el paviment existent, amb aportació de tot-u artificial i 
formigonat adequat.  
 
CONCLUSIÓ: 
 
Que s’informa favorablement la sol·licitud de llicència urbanística per connexió a xarxa 
publica d’aigües  per: 
 
Subministra d’aigua per un habitatge, local amb un aforo de 4,00 mm, situat sobre la 
parcel·la cadastral 0862417CG3906S0001MW” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir l’autorització municipal d'obres 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.-  Passar la informació al padró del cànon de l’aigua i clavegueram de la 
Corporació perquè se segueixin el tràmits procedents. 
Quart.-  Aplicar la Taxa de l’Ordenança Municipal núm. 7 reguladora de la taxa de 
clavegueram de l’Ajuntament de la Torre de Capella, article 5è per un import de 21,04 
€. 
Cinquè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
J) ENDESA GENERACIÓN, S.A.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joaquim 
Llop Ribalta, amb DNI núm. 40840760-M, en representació de l’empresa ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A., amb NIF A82434697, en què demana llicència 
municipal d’obres per la millora de la coberta de pissarra de l’edifici de la Casa de 
Vàlvules de la presa d’Estany Gento, al nucli de la Capdella, segons sol·licitud de data 
20.03.2012, R/entrada núm.- 445 del dia 12.04.2012. Expedient núm.- 2012/016/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.06.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Conclusió: 
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Que s’informa favorablement  vist que no hi ha moviment estructural, ni augment de 
volum. 
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes  de 150,00 €. 
PEM: 14.285,00 €.” 

 
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 285,70 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
K) MONTSERRAT CARRIÓ BADIA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Montserrat Carrió Badia, amb DNI núm. 40824914-Y, en què demana llicència 
municipal d’obres per la rehabilitació de la coberta de Casa Caballé del nucli d’Antist, 
amb referència cadastral núm. 1132608CG3913S0001PQ, segons sol·licitud de data 
24.04.2012, R/entrada núm.- 497 del dia 24.04.2012, i “Projecte de rehabilitació de 
coberta en edifici entre mitgeres, a Casa Caballé” redactat per l’Arquitecte tècnic, Maria 
Boix i Goday, i visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de 
l’edificació de Lleida, amb núm 201200325/01 de data 20.04.2012. Expedient núm.- 
2012/016/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 13.06.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Que l’edificabilitat computable és la mateixa vist que no s’augmenta el volum de l’edifici. 
 
Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicència 

 - Aval generat per compliment del decret 105/2008, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, així com el Decret 89/2010, modificació del decret 105/2008.  
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per: 
 
Tipus ediffici                      EDIFICI  UNIFAMILIAR. 
Entitats                 1 Habitatge 
Superfície del solar               115,00 m² 
Referència cadastral solar  1132608CG3913S0001PQ 
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Superfície construïda                     l’existent     320,00 m² 
 
PEM:           14.857,11 € 
Aval de runes:                         150,00 €.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 297,14 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
L) GERARD AGUILÀ GÒDIA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Gerard 
Aguilà Gòdia, amb DNI núm. 47685677-F, en què demana llicència municipal d’obres 
per la rehabilitació d’un habitatge existent a Casa Junxic, al nucli d’Envall, amb 
referència cadastral núm. 4308204CG3940N0001ZM, segons sol·licitud de data 
08.11.2011, R/entrada núm.- 1059 del dia 02.11.2011, i “Projecte de rehabilitació 
d’edifici existent a Envall” redactat per l’Arquitecte, Josep Bunyesc, i visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya, amb núm. 2008502657 de data 03.08.2011. Expedient 
núm.- 2011/051/EN. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 14.06.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Observacions a la documentació aportada : 

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

privades veïnes s’haurà d’obtenir sempre l’autorització corresponent dels veïns afectats. 
 

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

• Edificabilitat màxima: 247,18 m² 
• Edificabilitat Projecte: 116,00 m² 

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

 
PER TANT COMPLEIX ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS. 

 
Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicència 
- Assumeix d’arquitecte visat. 
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- Plànol acotat de l’ocupació de via publica per acopi de materials. (Definint amples de vial 
en una zona de 50 metres al costat de l’obra i la zona acotada per la tanca). 
- Document de l’empresa constructora de no accedir a la zona d’obra amb camions de més 
de 20 t i de reposar els desperfectes en paviments i infraestructures abans de 15 dies des 
del seu deteriorament o trencament, acceptant la paralització de les obres en cas de no 
complir el termini. 
- Aval generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del 
decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 
- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 

 
CONCLUSIÓ: 
 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per la rehabilitació de Casa Junxic a Envall. 
 
P.E.M :                  42.000,00 € 
AVAL DE RUNES :    150,00 € 
 
CONDICIO ESPECIAL DE LLICENCIA: 

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

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels 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 840,00 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
M) JAUME CALL PARRAMON.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jaume Call 
Parramon, amb DNI núm. 41067929-H, en què demana llicència municipal d’obres per 
la rehabilitació de la coberta i tornar a obrir finestres a la façana principal a Casa Cases, 
de la Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral núm. 2002509CG390S0001MM, 
segons sol·licitud de data 24.04.2012, R/entrada núm.- 496 del dia 24.04.2012, i 
“Projecte de rehabilitació de coberta i tornar a obrir finestres a la façana principal a 
nivell de planta sotacoberta en edifici en testera, a Casa Cases” redactat per 
l’Arquitecte tècnic, Maria Boix i Goday, i visat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes 
tècnics i Enginyers de l’edificació de Lleida, amb núm. 201200060/01 de data 
17.02.2012. Expedient núm.- 2012/022/LP. 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 13.06.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Que l’edificabilitat computable és la mateixa vist que no s’augmenta el volum de l’edifici. 
Es recorda que la planta sotacoberta està actualment en volum disconforme respecte de 
les normes subsidiàries de l’Ajuntament de la Torre de Capdella, segons l’article 51.2. No 
es podrà augmentar el volum del sotacoberta.  

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

 - Aval generat per compliment del decret 105/2008, regulador dels enderrocs i altres 
residus de la construcció, així com el Decret 89/2010, modificació del decret 105/2008.  
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 

 
CONCLUSIÓ: 
 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per: 
 
Tipus ediffici             EDIFICI  PLURIFAMILIAR. 
Entitats              2 Habitatge 
Superfície del solar              42,00 m² 
Referència cadastral solar  2002509CG3920S0001MM 
Superfície construïda                      l’existent,152,00 m² 
 
PEM:           7.438,04 € 
Aval de runes:                        150,00 €.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 148,76 €. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
N) ASUNCIÓN CABALLÉ BORDES.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Asunción Caballé Bordes, amb document d’identitat núm. 39278501-K, en què demana 
llicència municipal d’obres menors per la rehabilitació de la coberta en edifici entre 
mitgeres al Carrer Major 11, de la Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral núm. 
2002913CG3920S0001WM, segons sol·licitud de data 12.06.2012, R/entrada núm.- 
672 del dia 12.06.2012, i “Projecte de rehabilitació de coberta en edifici unifamiliar entre 
mitgeres”, redactat per l’Arquitecte tècnic, Maria Boix i Goday, i visat pel Col·legi 
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d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers de l’edificació de Lleida, amb núm. 
201200325/01 de data 20.04.2012. Expedient núm.- 2012/033/LP. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt de la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb data 7 de març de 2012, informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  vist que no hi ha moviment estructural, ni augment de 
volum. 
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes  de 150,00 €. 
PEM: 6.048,74 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
O) IMMACULADA FARRES VALLS.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Immaculada Farres Valls, amb DNI núm. 38148104-P, en què demana un canvi 
d’activitat de la comunicació ambiental per l’activitat d’establiment de turisme rural en 
modalitat de Casa de Poble, classificada en l’Annex III, epígraf 12.57: Establiments de 
turisme rural en tots els grups i modalitats, a Casa Gris d’Oveix, de Casa de poble 
compartida a Casa de poble independent, segons sol·licitud de data 05.03.2012, amb 
R/entrada núm.- 268 del dia 05.03.2012 i “Projecte de legalització d’una casa de poble 
independent situ a Oveix, Pallars Jussà”, redactat per l’enginyer tècnic industrial, Sr. 
Àngel Perati Lloan, visat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida, amb 
núm. 21200425 de 31.01.2012. Expedient núm.- 2012/011/O. 
 
En data 30 d’octubre de 2008 es va informar favorablement l’activitat d’una casa de 
poble compartida anomenada Casa Gris i situada a Oveix, amb els condicionants que 
cal la realització de controls periòdics cada 5 anys.  
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26.06.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“CONCLUSIÓ  
Vist l’expedient, proposo: 

 
- Informar l’Ajuntament de la Torre de Capdella, de l’ASSABENTAT  de l’activitat 

d’allotjament rural en modalitat de Casa de Poble Independent, a la parcel·la 
1357314CG391SN0001SR a la localitat d’Oveix, titularitat de la Sra. Imma Farrés Valls, 
en el qual s’ha produït un canvi de classificació però que es considera CANVI NO 
SUBSTANCIAL , ja que no comporta repercussions perjudicials pel medi ambient, ni 
implica canvi de codificació quant a la Llei 20/2009. 

- Enviar una còpia de la resolució al Departament de Turisme, perquè tinguin constància 
del canvi de modalitat d’allotjament rural, el qual és objecte del Decret 313/2006, de 25 
de Juliol. 

- Donar de baixa l’expedient 005/2008, ja que és objecte de la mateixa activitat que el 
present expedient. 

 
La Llei  20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats 
preveu en el seu Article 73, quant al règim dels controls periòdics de les activitats incloses 
a l’annex III: 
"Les activitats incloses en l'annex III es poden sotmetre al règim d’autocontrols periòdics, 
atenent la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, 
vibracions, lluminositat i d'altres, i l'aigua, o la caracterització de determinats residus, el 
resultat dels quals es verifica de conformitat amb el qual estableix l’ordenança municipal" 
 
A manca d'ordenança municipal i de Reglament de desplegament de la Llei 20/2009, els 
controls periòdics s'establiran posteriorment, un cop quedi definit la manera de realitzar els 
autocontrols, el qual es farà saber als titulars de l'activitat. 
 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el 
domini públic, el servei públic o els béns col·lectius.” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi d’activitat de la comunicació ambiental per l’activitat 
d’establiment de turisme rural en modalitat de Casa de Poble, classificada en l’Annex 
III, epígraf 12.57: Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats, a Casa 
Gris d’Oveix, de Casa de poble compartida a Casa de poble independent , a nom de la 
Sra. Immaculada Farrès Valls amb les condicions establertes per l’informe tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en Annex III. 
Epígraf 12.57: Establiments de turisme rural en tots els grups i modalitats. 
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 90 euros , en concepte de taxa 
per l’obtenció de la comunicació ambiental segons ordenança municipal. 
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Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
P) COMUNITAT DE REGANTS DE LA POBLETA DE BELLVEÍ. Atès l'expedient 
tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Montané, amb document d’identitat núm. 78053809-
C, en nom de la Comunitat de Regants de la Pobleta de Bellveí, en què comunica que 
duran a terme la neteja del Barranc d’Envall i l’obertura d’un talús d’uns quatre metres 
d’amplada per dos de fondària i un d’alçada, per adequar la zona al pas de les finques 
situades al polígon 15, parcel·la 461 i 462 al nucli de la Pobleta de Bellveí, segons 
sol·licitud de data 18.06.2012, R/entrada núm.- 695 del dia 18.06.2012. Expedient 
núm.- 2012/035/LP. 
 
Atès que s’ha demanat permís a l’Agència Catalana de l’Aigua, i als propietaris de les 
finques referenciades. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 19.06.2012 informen favorablement la 
concessió de llicència. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Concedir l’assabentat de l’obra descrita, segons sol·licitud de la Comunitat de 
Regants de la Pobleta de Bellveí. 
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. 5/2012 que comprèn del núm. 
109 al 1244, ambdós inclosos, amb un import total de 94.819,43 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per l’empresa Construccions Canal Llimiñana, SL, 
del 23.06.2012, en concepte de neteja interior de la Torre Guaita d’Antist, per un import 
de 295,00 €; Vista i revisada la factura presentada per l’empresa Construccions Canal 
Llimiñana, SL, del 30.06.2012, en concepte de formació del paviment de l’església de la 
Pobleta de Bellveí, per un import de 14.160,00 € 
 
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. 
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- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que han arribat dues mocions referents al manteniment 
de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Tremp, per part de l’Ajuntament de 
Gavet de la Conca i de la Conca de Dalt 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: 
 
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. 
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B) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per l’Associació Catalana de 
Municipis, referent al rebuig a la proposta de demarcació judicial formulada pel CGPJ, 
que proposa augmentar l’àrea dels partits judicial, quan sigui necessari, perquè 
incloguin almenys 100.000 habitants, proposant un criteri que no s’hi trigui més d’un 
hora en arribar des dels municipis que en formen part. 
La proposta, a càrrec del propi CGPJ, no té competències per establir ni proposar 
canvis en la demarcació judicial, ja que aquesta correspon segons l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, i la Llei Orgànica del poder judicial, a la Generalitat de 
Catalunya, i s’ha de portar a efecte mitjançant una llei de les Corts Generals de l’Estat. 
 
Per aquest motiu es vol instar al Govern de l’Estat a desestimar l’esmentat document 
aprovat pel CGPJ, atesa la incompetència d’aquest òrgan, i cenyir-se a la proposta que 
formuli la Generalitat de Catalunya. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per l’Associació Catalana de 
Municipis referent a la defensa del mapa municipal de Catalunya i en defensa de les 
competències exclusives en aquest àmbit de la Generalitat de Catalunya, atès que en 
aquests moments s’estan donant molts debats sobre el model territorial, generant 
dubtes sobre l’estructura municipal que es preveu, argumentant fusions de municipis, 
amb el factor econòmic principalment. Segons aquest arguments, el llindar òptim mínim 
d’habitants és de 10.400, o de 20.000 habitants per poder desenvolupar eficientment 
determinades competències. 
 
Des de l’ACM es demana que es contempli la realitat del mapa municipal, com una eina 
per prestar de la manera més eficient determinats serveis públics, que requereixen la 
proximitat com a factor indispensable; així com reivindicar, que les competències de 
l’organització territorial es determinen com exclusives en l’article 84 de l‘Estatut 
d’Autonomia, essent potestat del Govern de Catalunya i del Parlament  proposar, 
deliberar i acordar models territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui 
a la realitat del país. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per l’Associació Catalana de 
Municipis referent a la defensa del Català, arrel de les sentències del TSJC, que 
imposen l’ús del castellà a Catalunya, ja sigui a les escoles o als municipis catalans, i 
perpetuen la discriminació legal que pateixen els ciutadans i ciutadanes 
catalanoparlants a l’estat espanyol. 
 
Es vol manifestar el ferm rebuig als intents d’imposar l’ús del castellà a Catalunya, 
manifestant el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota 
la comunitat educativa, així com instar al Govern de la Generalitat a no fer cap pas 
enrere i a complir el que li diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua 
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vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament i a complir la Llei de política lingüística pel 
que fa a la llengua de les Administracions públiques. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per l’Associació Catalana de 
Municipis referent a reclamar un finançament just per als ens locals en matèria de 
desenvolupament local i polítiques actives d’ocupació, atès que el ciutadans es 
dirigeixen en primer terme als ajuntaments ja que són els seu referents, tant en el 
suport com en l’orientació en l’àmbit de la recerca activa d’ocupació, aquesta funció 
amb la reducció pressupostària, te risc de desaparèixer. 
Atès que en l’article 170 de ‘EAC es desenvolupa la competència sobre treball i 
relacions laborals, s’insta al govern de la Generalitat de Catalunya que faci tota la 
pressió necessària per aconseguir un finançament just i necessari per a que els ens 
locals puguin continuar implementant polítiques actives d’Ocupació. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per l’Associació Catalana de 
Municipis referent a la garantia de la prestació sanitària pública, de qualitat i gratuïta, 
atès que el Real Decreto Ley 16/2012 comporta la creació d’una barrera d’accés al 
sistema sanitari que trenca amb el caràcter públic i universal del Sistema Nacional de 
Salut, i que veta l’accés, a ciutadans que paguen una part dels costos del sistema 
nacional de salut, mitjançant impostos com ara: l’iva, els carburants, el tabac, 
l’electricitat i d’altres aquest vulnera el que disposa l’Estatut en l’article 42.4 pel que "els 
poders públics han de garantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l'assistència 
sanitària pública..." i l’article 23 de l’Estatut pel que "totes les persones tenen dret a 
accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de responsabilitat 
pública. 
 
Instar al govern de l’Estat a derogar aquest Decret perquè vulnera el dret bàsic de les 
persones a la protecció de la seva salut, perquè afecta negativament sobre la salut 
pública, perquè vulnera normatives de rangs superiors i perquè provoca un augment de 
les despeses sanitàries així com, donar suport a la decisió del Govern de la Generalitat 
a no aplicar les mesures compreses en el reial decret. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per l’Ajuntament de Gavà 
referent a la declaració política sobre el dret a vot de les representants electes als 
municipis, atès que el vot dels regidors i regidores és personal i indelegable, per tal de 
conciliar la vida laboral amb la familiar, s’haurien d’adoptar les vies necessàries per tal 
de donar la possibilitat que, en cas de baixa maternal, es pugui exercir aquest dret. 
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Es proposa que es faci una modificació a la Llei de Bases, en la qual s’inclogui aquesta 
possibilitat, utilitzant un mètode que no comporti cap despesa suplementària als 
ajuntaments. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte de que ja s’ha fet la revisió del telefèric per part de la 
Generalitat. Aquest any el telefèric obre del dia 30 de juny al 30 de setembre, s’ha 
ampliat un dia, ja que el dia 30 era dissabte. 
El primer dia de funcionament hi van 390 persones. 
Les pujades també s’han ampliat, essent els viatges de pujada a les 8, a les 9 i un més 
a les 11 hores. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 25 de juny, en una reunió amb alcaldes de 
municipis amb llars d’infants, la conclusió és que de 1800 € que es donava per nen, 
s’ha anat baixant fins a 850 €. 
Al tractar-se de guarderies gestionades pels ajuntaments, això no és sostenible, igual 
que les escoles de música. 
És un problema perquè si un Ajuntament no pot arribar ho hauran de pagar els pares. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que s’està treballant amb el Catàleg de Masies i Cases 
rurals. L’Ajuntament, al seu moment, i per beneficiar al màxim de veïns va incloure 
moltes edificacions que Urbanisme no va acceptar. 
Amb la nova llei d’Urbanisme hi ha altres possibilitats que ara s’han d’estudiar. Les 
cases fora d’ordenació i construccions d’abans del 51 són “legals”, però no podran 
augmentar en cap cas la seva volumetria. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que es va reunir amb el Sr. Jordi Souto en referència al 
PUOSC nou que ha de sortir, ja que encara no s’ha publicat res al respecte. 
Diuen que aquest mes sortiran les bases i les ordres, i hi haurà temps per presentar les 
obres abans de finals de setembre. 
Agrairia als veïns que aportessin idees o necessitats, per poder ajustar els projectes a 
les necessitats reals. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte que la Flama del Canigó va arribar al municipi el passat 
23 de juny, per celebrar la revetlla de Sant Joan 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
M) El Sr. Alcalde dóna compte que a dia d’avui l’Ajuntament està pendent de cobrar les 
subvencions de les obres del PUOSC per import de 800.000 €. Se sap que s’ha pagat 
una part al Consell Comarcal del Pallars Jussà, però aquest no fa l’ingrés 
immediatament a l’Ajuntament. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
N) El Sr. Alcalde dóna compte que ja hi ha senyal d’internet a l’Estany Gento, a Sallente 
i al telefèric. Aquest últim és important perquè serveix per fer connexions directament 
amb Suïssa, per si s’ha de resoldre algun tema del propi Telefèric. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
O) El Sr. Alcalde dóna compte que al Consell Comarcal es va aprovar el Catàleg de 
Paisatge de l’Alt Pirineu i Aran, que encara està en exposició pública fins a finals de 
juliol. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
P) El Sr. Alcalde dóna compte que hi ha una empresa que ofereix internet a zones 
rurals a qui no en tingui, amb una opció anomenada BARSAT, amb una subvenció de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
Q) El Sr. Alcalde dóna compte que l’heliport d’Espui, ara serà competència de la 
Generalitat, i l’arreglaran una mica. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
R) El Sr. Alcalde dóna compte que és necessària una carretera/camí a la carretera 
d’Aguiró, no és un carretera com a tal, serà una pista per la ramaderia. De moment s’ha 
demanat a 3 contractistes que portin els pressupostos. 
L’Alcalde considera que aquest camí és molt necessari no sols per la ramaderia, també 
ho és a nivell d’emergència, per exemple, amb cas d’incendi. 
Es té la intenció de tancar totes les carreteres, des de l’inici, ja que es vol que sigui sols 
per a la ramaderia. Per aquest motiu es redactarà una ordenança que abasti aquests 
conceptes 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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S) El Sr. Alcalde dóna compte que el 14 de juliol hi haurà la inauguració del Museu 
Hidroelèctric de Capdella. es podrà veure la història hidràulica del municipi des de fa 
100 anys. 
La inauguració és a les 12 hores i desprès hi ha pica-pica. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
T) El Sr. Alcalde dóna compte que ja hi ha les llistes d’admesos i exclosos dels pisos de 
protecció oficial de la Plana, de 5 que ho havien sol·licitat, 3 han estat admesos, i dos 
no, però aquests últims tenen deu dies per esmenar. 
 
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 vint-i-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, 16 d’agost de 2012. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


