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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 dos d’agost de dos mil 
dotze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 
 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia dos d’agost de dos mil dotze. Essent les vint-i-
dues hores, 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 
NEUS BURGUÉS COMA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER L’EXERCICI 20 13 
- RESOLUCIÓ ALS RECURSOS DE REPOSICIÓ DE REE A LA LIQ UIDACÓ 

DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LA TORRE  DE 
CAPDELLA 

- RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APROVA CIÓ 
DE LA CARTOGRAFIA DIGITAL DE LES NNSS DEL MUNICIPI 



 

 

2 

 

- ADJUDICACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉ NS DE 
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 

- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 

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

 
ACORDS 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el cinc de 
juliol de 2012, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
vint-i-sis 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. 25/2012, 26/2012 i 
27/2012, de l’any 2012, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta 
Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER L’EXERCICI 2013 
 
Atès l'escrit del Departament de Treball, Serveis Territorials de Lleida de data 1 de juny 
de 2011, R/entrada núm.- 572 de 06.06.2011, en què es requereix al Ple de 
l'Ajuntament, tal com estableix l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, que 
proposi al conseller de Treball les dues festes locals que li correspon fixar i que no 
poden escaure ni en diumenge ni en les festes oficials que determina l'ordre 
EMO/185/2012 de 22 de juny de 2012, del Departament d’Empresa i Ocupació per la 
qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2013. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda fixar i proposar com a 
festes locals del municipi per a l'any 2013 els següents dies: 
 
* El primer dilluns després del 2n diumenge del mes d'agost: dia 12 d'agost del 2013. 
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* El primer dilluns després del 4t diumenge del mes d'agost: dia 26 d'agost del 2013. 
 
 
- RESOLUCIÓ ALS RECURSOS DE REPOSICIÓ DE REE A LA L IQUIDACÓ DE 
LA TAXA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DE LA TORRE DE  CAPDELLA  
 
A) Atès que en sessió plenària de 14 de maig de 2012 va procedir a la liquidació de la 
taxa d’ocupació del domini públic per les anualitats 2009, 2010 i 2011, segons 
l’Ordenança municipal núm. 11 reguladora de la taxa per la utilització del sòl, subsòl i 
vol del domini públic municipal. 
 
Atès que 25 de juny de 2012, amb R/entrada núm. 734 de 28 de juny de 2012 (i 
certificat administratiu de 25.06.2012), l’empresa RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA, 
S.A.U., va presentar Recurs de Reposició a l’acord de 14 de maig, es resol el recurs 
segons text que es transcriu literalment: 
 
“Visto que se formula el RECURSO DE REPOSICIÓN por RED ELÉCTRICA 
ESPAÑOLA, S.A.U. contra el acuerdo plenario de 14 de mayo, sobre la liquidación de 
la TASA por ocupación o utilización del dominio público para la anualidad 2009, 
ALEGANDO EN SÍNTESIS LO SIGUIENTE: 
 

1) Cuestión previa procedimental.  
2) Error en la determinación de la cuota tributaria pues la línea transcurre por 

terrenos particulares y tanto la ordenanza como el estudio técnico económico 
son disconformes con el ordenamiento jurídico. 

3) Motivos impugnatorios adicionales, como reformatio in peius al anular una 
liquidación y aprobar otra más elevada. 
Solicitando en suma que se anule dicha liquidación. 

 
Visto que resulta un HECHO NO NEGADO por la recurrente que el hecho imponible 
recae sobre  líneas de Alta Tensión, que atraviesa terrenos de dominio público, que 
según el técnico municipal también llevan tensión, pese a que niegue sin probar 
afirmando que discurren por terrenos privados. 

 
En dichos terrenos también se hallan instaladas torres, según consta en la 

liquidación. 
 

 En contra de las alegaciones vertidas, las resoluciones que se recurren se hallan 
amparadas genéricamente en la vigente legislación:  
 

a) el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 

 
 La regulación de las TASAS por el hecho imponible antes relacionado y 
conforme al actual Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
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de marzo, (artículos 20 y siguientes) supone que  pueden ESTABLECERSE DOS 
TASAS DISTINTAS: 

 
 1ª.- La Tasa por la ocupación de la “vía pública”  aplicable al caso de las 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EN EL MUNICIPIO, cuyo importe esta “tasado” 
determinado y concretado en una ÚNICA CUOTA del 1,5% del importe facturado por la 
empresa en el municipio. 
  

2ª.- La Tasa por la ocupación del “dominio público” que gravará la ocupación 
del mismo por instalaciones, sean cuales fueren, contemplando en este caso también a 
las  vías públicas o incluidos en las vías públicas, pues el sujeto pasivo no es la 
empresa distribuidora en el municipio gravada indefectiblemente con el 1,5%. Sería el 
caso, asimismo, de los bienes comunales, es decir, de los montes y fincas del 
municipio por los que atraviesan tendidos de líneas, torres, etc. 

 
 b) El hecho imponible de AMBAS TASAS, según la redacción de dicho artículo 
24, no es otro que: la utilización privativa o el aprovechamiento especial a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general o afecten a la 
generalidad o una parte importante del vecindario”. Distinguiéndose la primera de las 
enumeradas, la indiciaria, del 1,5%, en el artículo 24.1.c) y la segunda, en el artículo 
24.1.a) que es la discutida en este caso. 
 
 c) La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, con las diversas modificaciones que ha 
sufrido, regula el régimen de actividades, entre otras de distribución y comercialización 
de energía eléctrica, (además de combustibles gaseosos etc…) distinguiéndose, 
evidentemente, entre productores, transportistas, gestor técnico del sistema, 
distribuidores y comercializadores, con plena vigencia actual. 
  
ATENDIDO:  Que la problemática que subyace en las líneas de transporte, no 
distribuidoras directamente a los vecinos, como es el caso de las líneas de RED 
ELÉCTRICA, dos condiciones que deben cumplirse y que se concretan en que se trate 
de líneas de alta tensión, postes y demás instalaciones, y que transporten energía a 
otras poblaciones o destinos fuera del municipio a través del término municipal o 
enlacen con otros centros de transformación, por lo que debe considerarse  legítima la 
liquidación, cuando la empresa utiliza el dominio público en sus tendidos y elementos, 
no para suministrar directamente al vecindario, sino para transportar energía a otros 
centros o lugares, cabe el gravamen que es objeto de dictamen. 
 
 Y son estas instalaciones las que se gravarán con las TARIFAS de la ordenanza, 
y en consecuencia la empresa titular de las mismas, o que utilice estas líneas a cambio 
de pagar peajes, la que debe satisfacer la TASA GIRADA EN EL RÉGIMEN 
ORDINARIO que prevé la ordenanza, acorde con el artículo 24.1.a) y cuya 
cuantificación se ha hecho con los criterios técnicos que constan en las liquidaciones 
giradas y ahora recurridas. 
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ATENDIDO:  en cuanto a la alegación procedimental es claro que contra dicha 
liquidación se indicó que cabe recurso potestativo de reposición, que es el que utiliza la 
recurrente o recurso contencioso-administrativo, por lo que en todo caso nada tenemos 
que objetar al recurso interpuesto y que aun y todo será desestimado. 
 
Que bastarían los anteriores razonamientos para rechazar el recurso de RED 
ELÉCTRICA, pero sin embargo, entrando en el detalle de sus impugnaciones, deben 
rechazarse las mismas en base a lo siguiente: 
 

a) Con respecto al error que alegan en la determinación de la cuota tributaria en 
relación a la ocupación de terrenos, la cifra que resulta del cálculo realizado por 
el Ayuntamiento, realizada por su técnico,  se presume válida y además la parte 
recurrente no ha acreditado lo contrario. 

b) En cuanto a la supuesta disconformidad de las ordenanzas y del estudio técnico 
económico  de la Tasa, tal argumento decae por lo ya considerado mas arriba 
acerca de la base jurídica en la que se asienta la liquidación.  

c) En cuanto al alcance de la nueva liquidación ello es fruto como se indica en el 
acuerdo que se recurre de que erróneamente se giró una liquidación cuyo hecho 
imponible comprobado por los servicios técnicos y en relación al contenido de la 
ordenanza no se hallaban correctamente aplicados, por lo que el pleno anuló la 
primitiva liquidación. 

d) Que no puede hablarse de “reformatio in peius” dado que no es que se anule 
una liquidación para gravarla con mayor suma, sino que entra en juego la 
facultad de los entes locales para rectificar sus propios errores, que en este caso 
son como se ve de cálculo y que el nuevo informe técnico, que se halla a 
disposición de la demandada en el Ayuntamiento, elabora una liquidación acorde 
con la realidad y acorde con los parámetros de la ordenanza y del estudio 
económico, motivo por el cual debe decaer esta alegación. 

e) la cuantificación de la tasa y la cuota, el cálculo se ha efectuado conforme lo que 
dice la Ordenanza, el Estudio técnico-económico u el artículo 24.1.a) de la LHL 
“tomando como referencia el valor que tendía en el mercado la utilidad derivada 
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de 
dominio público”. 

f) Nada contradice el resto de las alegaciones la legalidad de la tasa, que en 
consecuencia deben ser todas desestimadas  

 
ATENDIDO: que la recurrente ha prestado en legal forma garantía por el  importe de 
los actos recurridos, por lo que procede  considerar suspendida la ejecución de los 
actos impugnados de forma automática en aplicación de lo establecido por el artículo 
224, 1 de la Ley 58/2003 General Tributaria, en relación a lo dispuesto por el artículo 14 
del RDL 2/2004, de 5 de marzo Reguladora de las Haciendas Locales y con los efectos 
que en dicha disposición se establecen.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de cinc dels set membres assistents que 
composen la Corporació, acorda 
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Primer .- Desestimar en la seva integritat el Recurs de Reposició de RED ELÉCTRICA. 
Segon .- Acordar la suspensió d’executivitat de les liquidacions recorregudes. 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al recurrent, fent constar que aquest acord esgota 
la via administrativa, la que es pot interpolar el Recurs Contenciós-administratiu davant 
del jutjat del contenciós amb jurisdicció en aquesta localitat, dins d’un termini de DOS 
MESOS, a contar des del següent a la notificació. 
Quart .-Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
 
B) Atès que en sessió plenària de 14 de maig de 2012 va procedir a la liquidació de la 
taxa d’ocupació del domini públic per les anualitats 2009, 2010 i 2011, segons 
l’Ordenança municipal núm. 11 reguladora de la taxa per la utilització del sòl, subsòl i 
vol del domini públic municipal. 
 
Atès que 25 de juny de 2012, amb R/entrada núm. 735 de 28 de juny de 2012 (i 
certificat administratiu de 25.06.2012), l’empresa RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA, 
S.A.U., va presentar Recurs de Reposició a l’acord de 14 de maig, es resol el recurs 
segons text que es transcriu literalment: 
 
“Visto que se formula el RECURSO DE REPOSICIÓN por RED ELÉCTRICA 
ESPAÑOLA, S.A.U. contra el acuerdo plenario de 14 de mayo, sobre la liquidación de 
la TASA por ocupación o utilización del dominio público para la anualidad 2010, 
ALEGANDO EN SÍNTESIS LO SIGUIENTE: 
 

4) Cuestión previa procedimental.  
5) Error en la determinación de la cuota tributaria pues la línea transcurre por 

terrenos particulares y tanto la ordenanza como el estudio técnico económico 
son disconformes con el ordenamiento jurídico. 

6) Motivos impugnatorios adicionales, como reformatio in peius al anular una 
liquidación y aprobar otra más elevada. 
Solicitando en suma que se anule dicha liquidación. 

 
Visto que resulta un HECHO NO NEGADO por la recurrente que el hecho imponible 
recae sobre  líneas de Alta Tensión, que atraviesa terrenos de dominio público, que 
según el técnico municipal también llevan tensión, pese a que niegue sin probar 
afirmando que discurren por terrenos privados. 

 
En dichos terrenos también se hallan instaladas torres, según consta en la 

liquidación. 
 

 En contra de las alegaciones vertidas, las resoluciones que se recurren se hallan 
amparadas genéricamente en la vigente legislación:  
 

a) el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
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 La regulación de las TASAS por el hecho imponible antes relacionado y 
conforme al actual Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, (artículos 20 y siguientes) supone que  pueden ESTABLECERSE DOS 
TASAS DISTINTAS: 

 
 1ª.- La Tasa por la ocupación de la “vía pública”  aplicable al caso de las 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EN EL MUNICIPIO, cuyo importe esta “tasado” 
determinado y concretado en una ÚNICA CUOTA del 1,5% del importe facturado por la 
empresa en el municipio. 
  

2ª.- La Tasa por la ocupación del “dominio público” que gravará la ocupación 
del mismo por instalaciones, sean cuales fueren, contemplando en este caso también a 
las  vías públicas o incluidos en las vías públicas, pues el sujeto pasivo no es la 
empresa distribuidora en el municipio gravada indefectiblemente con el 1,5%. Sería el 
caso, asimismo, de los bienes comunales, es decir, de los montes y fincas del 
municipio por los que atraviesan tendidos de líneas, torres, etc. 

 
 b) El hecho imponible de AMBAS TASAS, según la redacción de dicho artículo 
24, no es otro que: la utilización privativa o el aprovechamiento especial a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general o afecten a la 
generalidad o una parte importante del vecindario”. Distinguiéndose la primera de las 
enumeradas, la indiciaria, del 1,5%, en el artículo 24.1.c) y la segunda, en el artículo 
24.1.a) que es la discutida en este caso. 
 
 c) La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, con las diversas modificaciones que ha 
sufrido, regula el régimen de actividades, entre otras de distribución y comercialización 
de energía eléctrica, (además de combustibles gaseosos etc…) distinguiéndose, 
evidentemente, entre productores, transportistas, gestor técnico del sistema, 
distribuidores y comercializadores, con plena vigencia actual. 
  
ATENDIDO:  Que la problemática que subyace en las líneas de transporte, no 
distribuidoras directamente a los vecinos, como es el caso de las líneas de RED 
ELÉCTRICA, dos condiciones que deben cumplirse y que se concretan en que se trate 
de líneas de alta tensión, postes y demás instalaciones, y que transporten energía a 
otras poblaciones o destinos fuera del municipio a través del término municipal o 
enlacen con otros centros de transformación, por lo que debe considerarse  legítima la 
liquidación, cuando la empresa utiliza el dominio público en sus tendidos y elementos, 
no para suministrar directamente al vecindario, sino para transportar energía a otros 
centros o lugares, cabe el gravamen que es objeto de dictamen. 
 
 Y son estas instalaciones las que se gravarán con las TARIFAS de la ordenanza, 
y en consecuencia la empresa titular de las mismas, o que utilice estas líneas a cambio 
de pagar peajes, la que debe satisfacer la TASA GIRADA EN EL RÉGIMEN 
ORDINARIO que prevé la ordenanza, acorde con el artículo 24.1.a) y cuya 
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cuantificación se ha hecho con los criterios técnicos que constan en las liquidaciones 
giradas y ahora recurridas. 
 
ATENDIDO:  en cuanto a la alegación procedimental es claro que contra dicha 
liquidación se indicó que cabe recurso potestativo de reposición, que es el que utiliza la 
recurrente o recurso contencioso-administrativo, por lo que en todo caso nada tenemos 
que objetar al recurso interpuesto y que aun y todo será desestimado. 
 
Que bastarían los anteriores razonamientos para rechazar el recurso de RED 
ELÉCTRICA, pero sin embargo, entrando en el detalle de sus impugnaciones, deben 
rechazarse las mismas en base a lo siguiente: 
 

g) Con respecto al error que alegan en la determinación de la cuota tributaria en 
relación a la ocupación de terrenos, la cifra que resulta del cálculo realizado por 
el Ayuntamiento, realizada por su técnico,  se presume válida y además la parte 
recurrente no ha acreditado lo contrario. 

h) En cuanto a la supuesta disconformidad de las ordenanzas y del estudio técnico 
económico  de la Tasa, tal argumento decae por lo ya considerado mas arriba 
acerca de la base jurídica en la que se asienta la liquidación.  

i) En cuanto al alcance de la nueva liquidación ello es fruto como se indica en el 
acuerdo que se recurre de que erróneamente se giró una liquidación cuyo hecho 
imponible comprobado por los servicios técnicos y en relación al contenido de la 
ordenanza no se hallaban correctamente aplicados, por lo que el pleno anuló la 
primitiva liquidación. 

j) Que no puede hablarse de “reformatio in peius” dado que no es que se anule 
una liquidación para gravarla con mayor suma, sino que entra en juego la 
facultad de los entes locales para rectificar sus propios errores, que en este caso 
son como se ve de cálculo y que el nuevo informe técnico, que se halla a 
disposición de la demandada en el Ayuntamiento, elabora una liquidación acorde 
con la realidad y acorde con los parámetros de la ordenanza y del estudio 
económico, motivo por el cual debe decaer esta alegación. 

k) la cuantificación de la tasa y la cuota, el cálculo se ha efectuado conforme lo que 
dice la Ordenanza, el Estudio técnico-económico u el artículo 24.1.a) de la LHL 
“tomando como referencia el valor que tendía en el mercado la utilidad derivada 
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de 
dominio público”. 

l) Nada contradice el resto de las alegaciones la legalidad de la tasa, que en 
consecuencia deben ser todas desestimadas  

 
ATENDIDO: que la recurrente ha prestado en legal forma garantía por el  importe de 
los actos recurridos, por lo que procede  considerar suspendida la ejecución de los 
actos impugnados de forma automática en aplicación de lo establecido por el artículo 
224, 1 de la Ley 58/2003 General Tributaria, en relación a lo dispuesto por el artículo 14 
del RDL 2/2004, de 5 de marzo Reguladora de las Haciendas Locales y con los efectos 
que en dicha disposición se establecen.” 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de cinc dels set membres assistents que 
composen la Corporació, acorda 
 
Primer .- Desestimar en la seva integritat el Recurs de Reposició de RED ELÉCTRICA. 
Segon .- Acordar la suspensió d’executivitat de les liquidacions recorregudes. 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al recurrent, fent constar que aquest acord esgota 
la via administrativa, la que es pot interpolar el Recurs Contenciós-administratiu davant 
del jutjat del contenciós amb jurisdicció en aquesta localitat, dins d’un termini de DOS 
MESOS, a contar des de el següent a la notificació. 
Quart .- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord. 
 
C) Atès que en sessió plenària de 14 de maig de 2012 va procedir a la liquidació de la 
taxa d’ocupació del domini públic per les anualitats 2009, 2010 i 2011, segons la 
Ordenança municipal núm. 11 reguladora de la taxa per la utilització del sòl, subsòl i vol 
del domini públic municipal. 
 
Atès que 25 de juny de 2012, amb R/entrada núm. 736 de 28 de juny de 2012 (i 
certificat administratiu de 25.06.2012), l’empresa RED ELÈCTRICA DE ESPAÑA, 
S.A.U., va presentar Recurs de Reposició a l’acord de 14 de maig, es resol el recurs 
segons text que es transcriu literalment: 
 
“Visto que se formula el RECURSO DE REPOSICIÓN por RED ELÉCTRICA 
ESPAÑOLA, S.A.U. contra el acuerdo plenario de 14 de mayo, sobre la liquidación de 
la TASA por ocupación o utilización del dominio público para la anualidad 2011, 
ALEGANDO EN SÍNTESIS LO SIGUIENTE: 
 

7) Cuestión previa procedimental.  
8) Error en la determinación de la cuota tributaria pues la línea transcurre por 

terrenos particulares y tanto la ordenanza como el estudio técnico económico 
son disconformes con el ordenamiento jurídico. 

9) Motivos impugnatorios adicionales, como reformatio in peius al anular una 
liquidación y aprobar otra más elevada. 
Solicitando en suma que se anule dicha liquidación. 

 
Visto que resulta un HECHO NO NEGADO por la recurrente que el hecho imponible 
recae sobre  líneas de Alta Tensión, que atraviesa terrenos de dominio público, que 
según el técnico municipal también llevan tensión, pese a que niegue sin probar 
afirmando que discurren por terrenos privados. 

 
En dichos terrenos también se hallan instaladas torres, según consta en la 

liquidación. 
 

 En contra de las alegaciones vertidas, las resoluciones que se recurren se hallan 
amparadas genéricamente en la vigente legislación:  
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a) el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
 

 La regulación de las TASAS por el hecho imponible antes relacionado y 
conforme al actual Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
de marzo, (artículos 20 y siguientes) supone que  pueden ESTABLECERSE DOS 
TASAS DISTINTAS: 

 
 1ª.- La Tasa por la ocupación de la “vía pública”  aplicable al caso de las 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EN EL MUNICIPIO, cuyo importe esta “tasado” 
determinado y concretado en una ÚNICA CUOTA del 1,5% del importe facturado por la 
empresa en el municipio. 
  

2ª.- La Tasa por la ocupación del “dominio público” que gravará la ocupación 
del mismo por instalaciones, sean cuales fueren, contemplando en este caso también a 
las  vías públicas o incluidos en las vías públicas, pues el sujeto pasivo no es la 
empresa distribuidora en el municipio gravada indefectiblemente con el 1,5%. Sería el 
caso, asimismo, de los bienes comunales, es decir, de los montes y fincas del 
municipio por los que atraviesan tendidos de líneas, torres, etc....  

 
 b) El hecho imponible de AMBAS TASAS, según la redacción de dicho artículo 
24, no es otro que: la utilización privativa o el aprovechamiento especial a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general o afecten a la 
generalidad o una parte importante del vecindario”. Distinguiéndose la primera de las 
enumeradas, la indiciaria, del 1,5%, en el artículo 24.1.c) y la segunda, en el artículo 
24.1.a) que es la discutida en este caso. 
 
 c) La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, con las diversas modificaciones que ha 
sufrido, regula el régimen de actividades, entre otras de distribución y comercialización 
de energía eléctrica, (además de combustibles gaseosos etc…) distinguiéndose, 
evidentemente, entre productores, transportistas, gestor técnico del sistema, 
distribuidores y comercializadores, con plena vigencia actual. 
  
ATENDIDO:  Que la problemática que subyace en las líneas de transporte, no 
distribuidoras directamente a los vecinos, como es el caso de las líneas de RED 
ELÉCTRICA, dos condiciones que deben cumplirse y que se concretan en que se trate 
de líneas de alta tensión, postes y demás instalaciones, y que transporten energía a 
otras poblaciones o destinos fuera del municipio a través del término municipal o 
enlacen con otros centros de transformación, por lo que debe considerarse  legítima la 
liquidación, cuando la empresa utiliza el dominio público en sus tendidos y elementos, 
no para suministrar directamente al vecindario, sino para transportar energía a otros 
centros o lugares, cabe el gravamen que es objeto de dictamen. 
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 Y son estas instalaciones las que se gravarán con las TARIFAS de la ordenanza, 
y en consecuencia la empresa titular de las mismas, o que utilice estas líneas a cambio 
de pagar peajes, la que debe satisfacer la TASA GIRADA EN EL RÉGIMEN 
ORDINARIO que prevé la ordenanza, acorde con el artículo 24.1.a) y cuya 
cuantificación se ha hecho con los criterios técnicos que constan en las liquidaciones 
giradas y ahora recurridas. 
 
ATENDIDO:  en cuanto a la alegación procedimental es claro que contra dicha 
liquidación se indicó que cabe recurso potestativo de reposición, que es el que utiliza la 
recurrente o recurso contencioso-administrativo, por lo que en todo caso nada tenemos 
que objetar al recurso interpuesto y que aun y todo será desestimado. 
 
Que bastarían los anteriores razonamientos para rechazar el recurso de RED 
ELÉCTRICA, pero sin embargo, entrando en el detalle de sus impugnaciones, deben 
rechazarse las mismas en base a lo siguiente: 
 

m) Con respecto al error que alegan en la determinación de la cuota tributaria en 
relación a la ocupación de terrenos, la cifra que resulta del cálculo realizado por 
el Ayuntamiento, realizada por su técnico,  se presume válida y además la parte 
recurrente no ha acreditado lo contrario. 

n) En cuanto a la supuesta disconformidad de las ordenanzas y del estudio técnico 
económico  de la Tasa, tal argumento decae por lo ya considerado mas arriba 
acerca de la base jurídica en la que se asienta la liquidación.  

o) En cuanto al alcance de la nueva liquidación ello es fruto como se indica en el 
acuerdo que se recurre de que erróneamente se giró una liquidación cuyo hecho 
imponible comprobado por los servicios técnicos y en relación al contenido de la 
ordenanza no se hallaban correctamente aplicados, por lo que el pleno anuló la 
primitiva liquidación. 

p) Que no puede hablarse de “reformatio in peius” dado que no es que se anule 
una liquidación para gravarla con mayor suma, sino que entra en juego la 
facultad de los entes locales para rectificar sus propios errores, que en este caso 
son como se ve de cálculo y que el nuevo informe técnico, que se halla a 
disposición de la demandada en el Ayuntamiento, elabora una liquidación acorde 
con la realidad y acorde con los parámetros de la ordenanza y del estudio 
económico, motivo por el cual debe decaer esta alegación. 

q) la cuantificación de la tasa y la cuota, el cálculo se ha efectuado conforme lo que 
dice la Ordenanza, el Estudio técnico-económico u el artículo 24.1.a) de la LHL 
“tomando como referencia el valor que tendía en el mercado la utilidad derivada 
de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados no fuesen de 
dominio público”. 

r) Nada contradice el resto de las alegaciones la legalidad de la tasa, que en 
consecuencia deben ser todas desestimadas  

 
ATENDIDO: que la recurrente ha prestado en legal forma garantía por el  importe de 
los actos recurridos, por lo que procede  considerar suspendida la ejecución de los 
actos impugnados de forma automática en aplicación de lo establecido por el artículo 
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224, 1 de la Ley 58/2003 General Tributaria, en relación a lo dispuesto por el artículo 14 
del RDL 2/2004, de 5 de marzo Reguladora de las Haciendas Locales y con los efectos 
que en dicha disposición se establecen.” 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de cinc dels set membres assistents que 
composen la Corporació, acorda 
 
Primer .- Desestimar en la seva integritat el Recurs de Reposició de RED ELÉCTRICA. 
Segon .- Acordar la suspensió d’executivitat de les liquidacions recorregudes. 
Tercer .- Notificar aquesta resolució al recurrent, fent constar que aquest acord esgota 
la via administrativa, la que es pot interpolar el Recurs Contenciós-administratiu davant 
del jutjat del contenciós amb jurisdicció en aquesta localitat, dins d’un termini de DOS 
MESOS, a contar des de el següent a la notificació. 
Quart .-Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
 
- RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A L’APRO VACIÓ DE LA 
CARTOGRAFIA DIGITAL DE LES NNSS DEL MUNICIPI  
 
Atès que el 14 de maig de 2012 es va aprovar en sessió plenària l’aprovació inicial de la 
modificació puntual de normes subsidiàries de planejament, en referència a 
l’actualització de la cartografia digital per actualitzar la cartografia existent de les NNSS 
del municipi de la Torre de Capdella, en base a la cartografia de la Diputació de Lleida, 
s’ha elaborat una cartografia digital, de molt major precisió, essent recomanable la 
digitalització del planejament sobre aquesta cartografia, útil per facilitar el treball 
d’interpretació de les normes, amb elements no presents a l’anterior, i més fàcilment 
apreciables, així com la no necessitat de fer aixecaments topogràfics de tots els nous 
àmbits. 
 
Vist que les normes subsidiàries van ser aprovades definitivament el 21 de febrer de 
2001 amb una cartografia no pensada per realitzar amb ella un treball minuciós, donant 
lloc a un planejament on alguns elements no es trobaven reflectits en la cartografia per 
manca de definició. 
 
Atès que, de les modificacions de petites dimensions que van ser aprovades 
provisionalment per l’Ajuntament, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, sol·licità 
un aixecament topogràfic de tots els àmbits, atès que no veu ben ajustat el planejament 
amb la realitat existent, degut a la manca d’ajust de la Cartografia. 
 
Atès que es va publicar l’anunci de la modificació puntual en el BOP de Lleida núm. 74 
de 29 de maig de 2012, al Diari Segre de la mateixa data, així com a la pàgina web de 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella i a l’estaló, a la qual es van presentar 7 
al·legacions. 
 
AL·LEGACIÓ NÚM.: 1 
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Data: 18-06-2012 
Registre entrada: 692  
 
INTERESSAT: Isabel Bordes Fondevila 
 
EXPOSEN i DEMANEN: 
Tema: Espui 
Situació: 
Hi ha errors gràfics: Falta un cobert de la parcel·la de l’al·legant. 
Que es grafiïn tal com estaven a l'any 2000. 
 
INFORME: 
 
La cartografia utilitzada és la cartografia oficial de Catalunya facilitada per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
En el document en tràmit no s'està aprovant la cartografia, sinó la interpretació del 
planejament sobre aquesta cartografia, ja que la inclusió d’una nova cartografia afecta a 
les alineacions del planejament. Cal assenyalar que no és competència municipal 
corregir la cartografia, sinó el planejament aplicat sobre aquesta. 
Els errors de cartografia es poden comunicar a l'ICC utilitzant el servidor de cartografies 
de la seva pàgina web. 
 
El planejament aprovat inicialment qualifica tota la finca com 1a, sense cap restricció en 
l'àrea referida, és a dir que aquest error cartogràfic no ha implicat cap error en la 
qualificació urbanística. 
Tot i això, examinat el cas referit, es comprova que el cobert tindria condició de planta 
soterrani. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Es tracta d'un ACLARIMENT, el que se sol·licita no és l'objecte del document en tràmit. 
 
 
AL·LEGACIÓ NÚM.: 2 
Data: 28-06-2012 
Registre entrada: 728 
 
INTERESSAT: Xavier Peruchet Font i Lourdes Peruchet Font 
 
EXPOSEN i DEMANEN: 
Tema: Mont-rós. 
Situació: Carrer del Mig, 9 -11    Ref. cadastral: 
4465427CG3946NOO01QP 
Carrer Sant Sebastià, 14-16    Ref. cadastral: 
4465406CG3946NOO01RP 
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Carrer del Mig números 10 i 12    Ref. cadastral: 
4465438CG3946NOO01RP 
 
La nova cartografia no s'ajusta a la realitat. Adjunta plànols perquè es corregeixin les 
alçades i límits d'algunes edificacions, i en el carrer del Mig 9-11 detecta una diferent 
alineació. 
 
INFORME: 
 
La cartografia utilitzada és la cartografia oficial de Catalunya facilitada per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
Al document en tràmit no s'està aprovant la cartografia, sinó la interpretació del 
planejament sobre aquesta cartografia, el que afecta fonamentalment a les alineacions. 
Cal assenyalar que no és competència municipal corregir la cartografia, sinó el 
planejament aplicat sobre la mateixa. Els errors de cartografia es poden comunicar a 
l'ICC utilitzant el servidor de cartografies de la seva pàgina web. 
 
El planejament aprovat inicialment qualifica totes les finques referides com 1a, sense 
cap restricció en l'àrea referida. Tot i això, examinat el cas referit, es comprova que hi 
ha una discrepància en l'alineació pel nord del carrer del mig que el planejament podria 
incorporar. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Es proposa ESTIMAR aquesta al·legació amb la correcció de l'alineació del carrer del 
mig. En quant a la resta del contingut es fa el següent ACLARIMENT, el sol·licitat no és 
l'objecte del document en tràmit. 
 
 
AL·LEGACIÓ NÚM.: 3 
Data: 28-06-2012 
Registre entrada: 729 
 
INTERESSAT: Xavier Peruchet Font 
 
EXPOSEN i DEMANEN: 
Tema: Paüls de Flamisell 
Situació: L'Hortal      Ref. cadastral: 3959901CG3935N0001ES 
Es presenten variacions de la geometria i de la superfície qualificada de 2b. 
 
INFORME: 
 
Les línies a què es refereix qui al·lega són exactament les mateixes en el planejament 
vigent i el proposat, amb l'excepció del límit de sud Sòl Urbà, que s'ha modificat per 
adaptar-lo a la geometria de la feixa, mantenint la mateixa superfície gràfica. 
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PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Es proposa DESESTIMAR aquesta al·legació 
 
 
AL·LEGACIÓ NÚM.: 4 
Data: 28-06-12 
Registre entrada: 730 
 
INTERESSAT: Xavier Peruchet Font 
 
EXPOSEN i DEMANEN: 
Tema: Paüls de Flamisell 
Situació:  
carrer de Dalt 5,     Ref. cadastral: 4059919CG3945N0001HH (part) 
Era de Simonet,     Ref. cadastral: 4059915CG3945N0001EH 
carrer del de Dalt 6.    Ref. cadastral: 4059919CG3945N0001HH (part) 
carrer del Canemar 5    Ref. cadastral: 4059919CG3945N0001HH (part) 
carrer del Canemar 3    Ref. cadastral: 4059919CG3945N0001HH (part) 
 
La nova cartografia no s'ajusta a la realitat. Adjunta plànols perquè es corregeixin les 
alçades i límits d'algunes edificacions. 
 
INFORME: 
 
La cartografia utilitzada és la cartografia oficial de Catalunya facilitada per l'Institut 
Cartogràfic de Catalunya. 
En el document en tràmit no s'està aprovant la cartografia, sinó la interpretació del 
planejament sobre l’esmentada cartografia, el que afecta fonamentalment a les 
alineacions. 
Per tant, no és competència municipal corregir la cartografia, sinó el planejament aplicat 
sobre la mateixa. 
Els errors de cartografia es poden comunicar a l'ICC utilitzant el servidor de cartografies 
de la seva pàgina web 
El planejament aprovat inicialment qualifica tota la finca com 1b, sense cap restricció en 
l'àrea referida. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Es tracta d'un ACLARIMENT, el que se sol·licita no és l'objecte del document en tràmit. 
 
 
AL·LEGACIÓ NÚM.: 5 
Data: 28-06-2012 
Registre entrada: 731 
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INTERESSAT: Pilar Lozano Velilla 
 
EXPOSEN i DEMANEN: 
Tema: Paüls de Flamisell. 
Situació: Casa Xic, Carrer de l’Església 3-5     Ref. cadastral: 
4059902CG3945N0001TH 
La nova cartografia no s'ajusta a la realitat. Adjunta plànols per que es corregeixin les 
alçades i límits d'algunes edificacions. 
 
INFORME: 
 
La cartografia utilitzada és la cartografia oficial de Catalunya facilitada per l'ICC. 
En el document en tràmit no s'està aprovant la cartografia, sinó la interpretació del 
planejament sobre aquesta cartografia, el que afecta fonamentalment a les alineacions. 
Per tant no es competència municipal corregir la cartografia, sinó el planejament aplicat 
sobre la mateixa. 
Els errors de cartografia es poden comunicar a l'ICC utilitzant el servidor de cartografies 
de la seva pàgina web. El planejament aprovat inicialment qualifica tota la finca com 1b, 
sense cap restricció en l'àrea referida. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Es tracta d'un ACLARIMENT, el que se sol·licita no és l'objecte del document en tràmit. 
 
 
AL·LEGACIÓ NÚM.: 6 
Data: 29-06-2012 
Registre entrada: 738 
 
INTERESSAT: Alba Badia Fité 
 
EXPOSEN i DEMANEN: 
Tema: La Plana de Mont-rós 
Situació: Casa Teixidó    
On posa "casa Entema" hauria de dir "Casa Aimà", tot i que fora millor que no 
s'incloguessin nomenclatures. 
 
INFORME: 
 
La cartografia utilitzada és la cartografia oficial de Catalunya facilitada per l'ICC. 
Al document en tràmit no s'està aprovant la cartografia, sinó la interpretació del 
planejament sobre aquesta cartografia, el que afecta fonamentalment a les alineacions. 
Cal assenyalar que no és competència municipal corregir la cartografia, sinó el 
planejament aplicat sobre la mateixa. 
Els errors de cartografia es poden comunicar a l'ICC utilitzant el servidor de cartografies 
de la seva pàgina web. 
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El planejament aprovat inicialment qualifica tota la finca com 1b, sense cap restricció en 
l'àrea referida. 
Per altra banda es podria suprimir les toponímies del ICC per al planejament evitant 
aquest tipus d'incongruència. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Es proposa ESTIMAR aquesta al·legació suprimint dels plànols la capa de toponímia. 
 
 
AL·LEGACIÓ NÚM.: 7 
Data: 02-07-2012 
Registre entrada: 744  
 
INTERESSAT: Agustí Hereu Isanta, com alcalde pedani 
 
EXPOSEN i DEMANEN: 
Tema: Antist 
Situació:  
El planejament proposat en l'entorn de l’església no reflexa els acords de les 
modificacions en tràmit. 
La base digital té algunes errades que s'haurien de corregir (s'adjunten plànols) 
 
INFORME: 
 
La cartografia utilitzada és la cartografia oficial de Catalunya facilitada per l'ICC. 
En el document en tràmit no s'està aprovant la cartografia sinó la interpretació del 
planejament vigent sobre aquesta cartografia. 
Cal assenyalar que no és competència municipal corregir la cartografia, sinó el 
planejament aplicat sobre la mateixa. Els errors de cartografia es poden comunicar a 
l'ICC utilitzant el servidor de cartografies de la seva pàgina web. 
Pel que fa als acords amb l’Ajuntament, cal destacar que el fet de disposar en aquests 
moments d’aquesta nova cartografia ha recomanat fa un pas previ com ha estat 
aquesta digitalització del planejament. 
En qualsevol cas i tal i com s’assenyala a la memòria de la digitalització “Aquesta 
modificació es redacta paral·lelament a una sèrie de modificacions que afecten a 
pràcticament tots els nuclis del municipi per tal d’ajustar el planejament a la realitat 
física”, i per tant, és un pas previ a què la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida 
aprovi definitivament les modificacions pactades amb els veïns del municipi i aprovades 
per l'ajuntament. Per tant les modificacions pactades encara no s'han reflectit en aquest 
document que fa referència al planejament previ. 
 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 
 
Es tracta d'un ACLARIMENT, el que se sol·licita no és l'objecte del document en tràmit. 
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L'Ajuntament en Ple, cinc vots a favor i dues abstencions, dels set membres que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR l’al·legació número 3, i les al·legacions números 1, la 2 en 
part, 4, 5 i 7, que es consideren que són aclariments, i per aquest motiu no alteren la 
redacció de la modificació, quedant el text de la mateixa com a l’aprovació inicial, i 
ESTIMAR les al·legacions 2 en part i 6, segons la documentació tècnica aportada. 
 
SEGON.- APROVAR provisionalment la modificació puntual de normes subsidiàries de 
planejament, en referència a l’actualització de la cartografia digital per actualitzar la 
cartografia existent de les NNSS del municipi de la Torre de Capdella. 
 
TERCER.- Trametre la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, 
degudament diligenciada per duplicat i en format digital i en format de tractament de 
textos, en compliment de l’article 84 i següents del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme modificat per Llei 3/2012 de 22 de febrer, incloent-hi 
el text de les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a les parts interessades. 
 
CINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués comenta que ells s’abstenen, i sol·licita que es rectifiqui l’acord de 14 
de maig de 2012, on ells es van abstenir, i a l’expedient surt que van votar a favor. 
 
- ADJUDICACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DE 
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA  
 
Atès que l’ajuntament té pendent l’actualització de l’inventari de béns del Municipi de la 
Torre de Capdella, degut a que l’inventari existent s’ha quedat desfasat tant pel que fa 
al seu contingut com al seu suport informàtic. 
 
Atès que ja es va adjudicar aquesta actualització de l’Inventari de béns, però que 
l’empresa adjudicatària ha incomplert el seu contracte, degut a la no presentació de la 
documentació, per tancament de l’empresa. 
 
Vist que es van sol·licitar tres pressupostos per poder adjudicar novament 
l’actualització, l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa FRANCALOU 
Enginyeria Ambiental, SCP, amb NIF J25666546, i pressupost de data 23 de juliol de 
2012, per import de 35.000,00 € sense IVA. 
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Atès l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
i la llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del Sector Públic, la Llei 3/2011 de 14 de 
novembre, del Text Refós de la Llei Contractes del Sector Públic. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte de serveis per l’actualització de l’inventari de béns 
del Municipi de la Torre de Capdella a l’empresa FRANCALOU Enginyeria Ambiental 
SCP, per import de 35.000 € sense IVA, segons pressupost de data 23 de juliol de 
2012. 
 
Segon .- Aprovar la despesa per aquest contracte, i fer efectiu del pagament del 20% al 
moment de la seva formalització. 
 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau comenta que es vol fer un inventari de tots els camins i els comunals.  
En referència als camins explica que els que siguin d’ús exclusiu de la ramaderia es 
tancaran i seran sols d’ús per als ramaders 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  AGRUPAMENT ESCOLTA I GUIA MARE DE DEU DEL PLA 

Objecte: Campament juvenil al Prat de la Palanca, a la Pobleta de Bellveí 
 Import fiança: 90,15 €  
 
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. 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ANNA FARRERO SARROCA. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Anna 
Farrero Sarroca, amb DNI, alcaldessa pedania del nucli de Paüls de Flamisell, en escrit 
de 20 de juliol de 2012, amb R/entrada núm. 801 de data 20.07.2012 en la que es 
demana l’ajut de 150,00 € corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar 
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actes de germanor i activitats recreatives, pel sopar del 15 d’agost al nucli de Paüls de 
Flamisell. 
 
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 se 
celebra el 15 d’agost per import de 150,00 € al nucli de Paüls de Flamisell, a la Sra. 
Anna Farrero Sarroca, com alcaldessa pedania del nucli de Paüls de 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. 
 
 
- LLICÈNCIES 
 
A) JOSEP CANAL LLIMIÑANA . Vist l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Canal 
Llimiñana, en què demana llicència municipal de primera ocupació parcial  de 
l’habitatge unifamiliar parejat Casa Perutxo, a la Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de 
30 de gener de 2012, amb R/entrada núm.- 122 del dia 30.01.2012 a l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella.  Expedient núm. 097/94/LP. 
 
Atès que en sessió plenària del dia 22 de desembre de 1997, es va concedir llicència 
municipal d’obres per la construcció de dos habitatges unifamiliars, del nucli de la 
Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data 06.11.97, R/entrada núm.- 437 del dia 
06.11.1997, expedient núm. 36/97 i projecte tècnic adjunt redactat pels arquitectes Sr. 
Francesc Bordes Vidal i Elisabet Claró Tolsan, visat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb núm. 955 17009 de 26.07.1996.  
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 30 de juliol de 2012, havent realitzat la 
visita in situ als habitatges de la present, informen favorablement la llicència, amb les 
següents prescripcions: 
 

“Que de les dos edificacions projectades només s’ha executat una, amb les següents 
característiques: 
 
NOMBRE D’EDIFICACIONS:   1 
NOMBRE DE PLANTES:       PB+2 
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA:    626,52 m2 

NOMBRE DE VIVENDES:   2 
 

CONCLUSIÓ: 
 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud de llicència urbanística de primera ocupació 
parcial de l’edifici , amb referència cadastral : 2001619CG3920S0001HM 
 
Numeració  immoble: 
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Projecte     Numeració 
 

Esc 1, Pl 00, Pt 01.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir la llicència municipal sol·licitada per a poder ocupar l'edificació en 
primera ocupació parcial de l’habitatge situat a Casa Perutxo del nucli de la Pobleta de 
Belleveí, entès que ha estat executada de conformitat amb les determinacions de la 
llicència d'obres concedida en sessió plenària de 22.12.1997. 
Segon. - Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer. - La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de 
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat 
civil o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.  
Quart .- L'edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula 
d'habitabilitat corresponent.  
Cinquè. - Aprovar la liquidació de la Taxa de per l’Expedició de Documents 
Administratius que suposa una quantitat de 94,74 € (el 0,10 % del Pressupost 
d’execució material segons la llicència). 
Sisè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) JOSEP BUNYESC. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Bunyesc, amb 
document d’identitat núm. 43735116-H, en què demana la llicència municipal d’obres 
menors per reparar una gotera a la coberta de l’era existent a Casa Casatnou, al nucli 
de la Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data 29.06.2012, R/entrada núm.- 741 del 
dia 29.06.2012. Expedient núm.- 2012/039/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 del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 01.08.2012 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que s’informa favorablement  la sol·licitud per reparació de goteres en coberta de la 
era de Casa Casatnou, vist que no hi ha moviment estructural, ni augment de volum 

 
Que haurà d’aportar 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: 2.000 €” 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació: 
 
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. 
 
C) JOSEP BUNYESC.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Bunyesc, amb 
NIF núm. 43735116-H, en què demana llicència municipal per parcel·lar la finca 
cadastral urbana 2735301CG3923N0001UB, del nucli de Beranui, coneguda com a 
Casa Perot com una divisió horitzontal tombada, segons consta en la documentació 
presentada, i sol·licitud de data 29.06.2012, R/entrada núm.- 739 del dia 29.06.2012, 
Expedient núm.- 2012/037/B. 
 
Atès que segons la documentació tècnica presentada la superfície de la parcel·la és de 
178,00 m2 els quals es pretenen dividir en tres parts.  
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 30.07.2012 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 

 
“Que s’informa favorablement  la divisió horitzontal tombada per la creació d’aquestes 
entitats: 
 

• ENTITAT Nº1-PART “A”: 
Superfície del sol: 118,00 m² 
 

• ENTITAT Nº2-PART “B”: 
Superfície del sol: 60,00 m² 
 
TOTAL SUPERFICIE DE LA PARCEL·LA: 178,00 m² 

 
Per tant la proposta de divisió horitzontal tombada compleix  els paràmetres urbanístics de 
les cases grans i eres, si es manté la forma original del conjunt. En el cas de transformació 
arquitectònica del conjunt es tindrà que deixar lliure un espai corresponent al 30% del sol del 
conjunt de les parcel·les generades, ocupant el 70% com a màxim del sol per les 
edificacions, paràmetres urbanístics d’obligat compliment de les “Cases grans i eres” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda:  
 
Primer .- Concedir la llicència municipal per parcel·lar la finca cadastral urbana 
2735301CG3923N0001UB, del nucli de Beranui, coneguda com a Casa Perot com una 
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divisió horitzontal tombada, en dos entitats: Finca “A” Superfície del sòl ocupable 
118,00 m², Finca “B” Superfície del sol ocupable: 60,00 m², segons la documentació 
tècnica presentada i tota la que consta a l'expedient. 
Segon.- .- Aquesta aprovació s'entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de 
tercers i no podrà ser invocada per a excloure  o disminuir la responsabilitat  civil  o  
penal  en  què  hagués  incorregut  el beneficiari en l'exercici dels seus drets o la seva 
activitat. 
Tercer. -  Notificar aquest acord als interessats. 
Quart -   Facultar  l'Alcaldia perquè signi tota  la documentació que sigui necessària  per  
a  dur a terme aquest acord. 
 
D) ENRIC LLANA BARÓ. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Enric Llana Baró, 
amb DNI núm. 40868052-I, en què demana llicència municipal d’obres per a la 
construcció d’un habitatge en era existent al nucli de Beranui, amb referència cadastral 
núm. 2835302CG3923N001HB, segons sol·licitud de data 29.06.2012, R/entrada núm.- 
740 del dia 29.06.2012, i “Projecte d’habitatge en era existent a Beranui, Vall Fosca” 
redactat per l’arquitecte, el Sr. Josep Bunyesc, de data maig de 2012, i visat pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 20122500410 de data 27.06.2012. Expedient 
núm.- 2012/038/B. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 30.07.12 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
 

“La superfície total de la parcel·la es de 99,00 m² . L’ edificabilitat total permesa segons les 
Normes Subsidiàries de Planejament de la Torre de Capdella, és de 247,50  m². 
 
La superfície computable  del projecte és inferior a la permesa pel planejament, essent: 

   
Planta Baixa    69,30 m2 

 Planta Primera   69,30 m2 
   
 TOTAL :                               138.60 m2 

 
 La ocupació màxima permesa en aquesta parcel·la és de 69,30 m². 
 
 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                      89.000,00 € 
AVAL DE RUNES:    163,71 € 
                               
6-Conclusió: 

 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de 
llicència urbanística d’obres per a la rehabilitació i ampliació d’un habitatge unifamiliar.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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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 1.780,00 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E)  ANNA FARRERO SOLÉ . Vist l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Anna 
Farrero Sarroca, en què demana llicència municipal de primera ocupació de l’habitatge 
existent al Paller de Casa Bernatxo, del nucli de Paüls de Flamisell, referència cadastral 
núm. 4059905CG3945N0001OH, segons sol·licitud de 09.07.2012, amb R/entrada 
núm.- 764 del dia 09.07.2012 a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.  Expedient núm. 
2011/049/P 
 
Atès que en sessió plenària del dia 15 de desembre de 2011, es va concedir llicència 
municipal per la reforma d’una part de l’edifici existent del paller per destinar-lo a 
habitatge, a Casa Bernatxo al nucli de Paüls de Flamisell, amb Referència cadastral 
núm. 4059905CG3945N0001OH, segons sol·licitud de data 03.11.2011, R/entrada 
núm.- 1040 del dia 03.11.2011, i “Projecte bàsic i d’execució de reforma d’uns edifici 
existent com a habitatge” redactat per l’arquitecte, Sr. Artur Juanmartí i Solé en data 
octubre de 2011, i visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb núm. 2011501095 
de data 15.11.11. Expedient núm.- 2011/049/P. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 30 de juliol de 2012, havent realitzat la 
visita in situ als habitatges de la present, informen favorablement la llicència, amb les 
següents prescripcions: 
 

“NOMBRE D’EDIFICACIONS:  1 
NOMBRE DE PLANTES:   PB+1 
SUPERFÍCIE TOTAL CONSTRUÏDA 225,60 m2 

NOMBRE DE VIVENDES:   1 
 

CONCLUSIÓ: 
 
Que s’informa favorablement  la sol·licitud de llicencia urbanística de primera ocupació del 
edifici , amb referència cadastral : 4059905CG3945N0001OH 
 
Numeració  immoble: 
 
Projecte     Numeració 
 

Plaça de l’església núm. 9” 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir la llicència municipal sol·licitada per a poder ocupar l'edificació en 
primera ocupació de l’habitatge existent al Paller de Casa Bernatxo, del nucli de Paüls 
de Flamisell, referència cadastral núm. 4059905CG3945N0001OH, entès que ha estat 
executada de conformitat amb les determinacions de la llicència d'obres concedida en 
sessió plenària de 15.12.2011. 
Segon. - Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer. - La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de 
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat 
civil o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.  
Quart .- L'edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula 
d'habitabilitat corresponent.  
Cinquè. - Aprovar la liquidació de la Taxa de per l’Expedició de Documents 
Administratius que suposa una quantitat de 80,59 € (el 0,10 % del Pressupost 
d’execució material segons la llicència). 
Sisè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 6/2012 que comprèn del núm. 
185 al 221, ambdós inclosos, amb un  import total de 69.391,98 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada pel Sr. Lluís Peroy Benet, del 31.07.2012, en 
concepte de desplaçaments, per un import de 292,29 €; vista i revisada la factura 
presentada per la Sra. Pilar Juanmartí Capdevila, del 31.07.2012, en concepte de 
desplaçaments, per un import de 8.18 €; Vista i revisada la factura presentada per Club 
Natació de la Pobleta de Bellveí, del 26.07.2012, en concepte d’hores de serveis 
encarregats a la piscina, per un import de 796,50 €; Vista i revisada la factura 
presentada per Xavier Gigó – Forn Felip, del 31.07.2012, en concepte de 
subministrament de pa per la inauguració del museu, per un import de 796,50 € 
 
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 primer i segon trimestre de 2012, i s’autoritza a 
enviar les dades a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, i al 
Ministeri d’Hisenda, via plataformes digitals. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels cinc membres i l’assabentat de dos, dels set 
membres assistents que composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
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- INFORMES. 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 29 de juliol es va celebrar la tercera prova de 
la 1a Lliga Pallaresa, la prova que es realitza és la Vertical Cabanera. S’hi van inscriure 
316 atletes, fent un recorregut amb més de 1400 metres de desnivell positiu, i el primer 
va arribar en una hora i tres minuts. 
 
El Consistori en queda assabentat.  
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que va assistir a Barcelona a una reunió per tractar 
temes com les fusions d’ajuntaments, les EMD, la desaparició de municipis... 
conjuntament la ACM, la FMC i FEM. 
Cap de les entitats participants està d’acord amb aquests temes, i ho van posar de 
manifest. 
Les EMD està previst que desapareguin, i que la seva gestió es porti des dels 
ajuntaments. A l’Ajuntament hi ha fulls per signar en contra d’aquesta possibilitat. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 16 de juliol va mantenir una reunió a Lleida 
amb el Sr. Felix de la Comissió d’Urbanisme de Lleida, i els redactors de les 
Modificacions de les NNSS, per tractar sobre aquestes modificacions. 
Des de la comissió d’Urbanisme es va aconsellar que en lloc d’enviar totes les 
modificacions de cop, que s’anés enviant de 6 pobles en 6 pobles, per poder-ho 
resoldre més àgilment. 
Hi ha modificacions que es toca la zona verda, i la Comissió d’Urbanisme de Lleida no 
té potestat per aprovar-ho ja que s’ha de fer des de Barcelona. 
S’espera que es puguin aprovar els 100% de les modificacions. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que el 14 de juliol es va inaugurar el Museu de la Central 
Hidroelèctrica de Capdella, amb un dina al que hi van assistir 250 persones. 
Va ser un acte molt interessant, del qual tots els assistents en van sortir molt contents.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 17 de juliol hi va haver un acte a la Seu 
d’Urgell, amb el president Mas, per inaugurar el Festival de Música Antiga del Pirineu. 
A Espui i Aguiró hi haurà actuacions durant l’estiu. 
Aquest any ja hi ha 14 ajuntaments que s’han apuntat al Festival, incloent Andorra. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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F) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 11 de juliol hi va haver una trobada d’alcaldes 
a la Llotja de Lleida, per explicar el nou PUOSC. La Diputació de Lleida hi té una part 
de 14.000.000 €.  
Van explicar que hi hauria una part pel manteniment d’obres ja executades i fins i tot 
s’estava pensant d’ajudar a la tresoreria dels ajuntaments. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 6 de juliol va tenir una reunió amb el Sr. 
Pascual i el Sr. Manciñeiras a l’Agencia Catalana de l’Aigua, per tractar diversos temes, 
sobretot per començar a demanar els permisos per fer el pont que es té intenció de fer 
per accedir als nuclis d’Astell, Oveix i Aguiró. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència a les Escoles Bressols, al principi es 
finançava cada nen amb 1800 €, però degut a les retallades, aquest any el finançament 
per nen serà de 875 €. 
Ja s’explicarà als pares què costa la guarderia, perquè es coneguin totes les despeses 
que hi ha pel seu manteniment. 
A pesar d’aquestes retallades, l’Ajuntament vol que es continuï donant el servei 
d’Escola Bressol al Municipi 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència al projecte de les 7 comarques, un dels 
projectes era al Pallars Jussà. A aquest projecte s’hi ha anat apuntant membres, i per 
tal de gestionar-lo, es va crear la figura del gerent. Es va obrir un concurs per la 
contractació laboral, però aquest ha estat posat sense seguir les bases publicades. 
L’Ajuntament no ho veu correcte, i per tant, l’adhesió al programa de les 7 comarques, 
de moment, queda ajornat fins que se solucioni d’alguna manera. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que hi ha la subvenció del FEDER, oberta tant a 
administracions com a particulars, hi ha un projecte per 3 comarques, són subvencions 
al 50 %, per imports superiors a 300.000 €. 
Aquest any hi ha un canvi en les valoracions als particulars, que pot ser puntuable fins 
a 400 punts. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que el 20 de juliol hi va haver una reunió amb el Sr. 
Recoder que va pujar a inaugurar el Geològic de Tremp, on es van trobar tots els 
alcaldes de la comarca. 
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Se li va reivindicar ajudes com les de la neu, els camins...  
A ell li va confirmar que el projecte de la L-503, la remodelació d’alguns punts més 
problemàtics, es farà. 
També hi va assistir la Sra. Dolors Tella, i li va demanar les subvencions que es devien 
a l’Ajuntament. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ajuntament va demanar a la permanent del Parc 
Nacional d’Aigüestortes, dues obres, i l’Entitat Municipal Descentralitzada, una altra. Pel 
que fa a l’ajuntament, se’n va demanar una per part del Consell Comarcal del Pallars 
Jussà, i l’altra per l’ajuntament. A l ‘hora de resoldre les puntuacions, sols es concedeix 
una subvenció per municipi, i per tant, sols s’ha donat la subvenció que va demanar el 
Consell en nom de l’Ajuntament i la de l’EMD Espui. 
En les puntuacions, els municipis que formen part del Parc Nacional, ja tenen una 
puntuació de 20 punts d’entrada. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
M) El Sr. Alcalde dóna compte que s’està treballant per les pistes d’Aguiró, i s’estan 
demanant els pressupostos a diferents empreses, per veure qui ho pot fer millor. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
N) El Sr. Alcalde dóna compte que el Telefèric ja està funcionant i de moment, a dia 
d’avui, ja hi ha pujat 1800 persones més que l’any anterior. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
O) El Sr. Peroy agafa la paraula per comentar que creu que és prou important que es 
tingui en compte el tema de la desaparició de les EMD i en concret la d’Espui. 
Demana que es faci saber que és el que hi ha i que si es vol donar suport a la causa es 
pot passar a firmar per l’Ajuntament. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
La Sra. Burgués pren la paraula: 
- Comenta que en referència a l’ACA que va dir que es podien fer neteges als barrancs 
demanant els seus tràmits, però que abans no es deixava fer la neteja ni fent els 
tràmits. 
- Referent a les obres, aquest any no hi haurà pressupostos per fer obra pública. 
- en el tema del Parc Nacional: a boí donen 20 punts per ser Parc, i per ser Preparc en 
donen 10. 



 

 

29 

 

S’està fent els tràmits per ampliar el parc, i es començaran a fer les negociacions 
perquè es dugui a terme. 
- pel que fa a l’adjudicació del camí d’Aguiró, l’adjudicació no té res a veure amb l’IVA, 
no s’ha entès, ja que per fer-ho així s’hauria de certificar abans de fer l’obra. 
 
El Sr. Peroy pren la paraula, en el tema de l’ACA, ho saben perquè els ho ha dit el 
mateix Departament. 
Pel que fa a l’obra d’Aguiró es farà segons les certificacions, a pesar d’això, es vol 
adjudicar al mes d’agost. 
Pel tema de l’ampliació del parc, li demana que lluiti des del Consell Comarcal per 
l’ampliació. 
 
El Sr. Dalmau contesta dient que ja fa temps que es lluita per l’ampliació del parc, però 
fa 10 anys, els primers en demanar-ho van ser la EMD Espui i desprès l’Ajuntament. 
El Consell Comarcal també ha donat suport a l’Ajuntament de la Torre de Capdella en 
aquest punt, i creu que ho ha de dir. 
 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-tres 
hores cinc minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
 
La Torre de Capdella, 15 d’octubre de 2012. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


