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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 trenta de setembre 
de dos mil tretze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia trenta de setembre de dos mil tretze. Essent 
les vint-i-una hores 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                               NEUS BURGUÉS COMA 
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
MARC PERÓ AGULLANA 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER L’ANUALITAT 2012 
- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST  1/2013 
- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER L’EXERCICI 20 14 
- VALIDACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LES MODIFICACIONS DE LE S 

NORMES SUBSIDIÀRIES 
- APROVACIÓ DE LES AJUDES AL MENJADOR ESCOLAR DE L’ES COLA 

LA VALL FOSCA 
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- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA TAXA PER LA UTILIT ZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC  LOCAL 

- CANVI D’ALCALDES PEDANIS ALS NUCLIS D’ESTAVILL I BE RANUI 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i s’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 26 de 
juliol de 2013, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
setze 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. 29/2013, 30/2013, 
31/2013, 32/2013, 33/2013, 34/2013, 35/2013, 36/2013, 37/2013, 38/2013, 39/2013 i 
40/2013 de l’any 2013, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta 
Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL PER L’ANUALITAT 2012  
 
ACTA DE SESSIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  
                                  
Data : 2 de setembre de 2013 
Hora : 18 hores 
Lloc : Sala de Plens de l'Ajuntament de La Torre de Capdella 
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Hi assisteixen els membres de la Comissió : 
- Josep Maria Dalmau Gil 
- Lluís Peroy Benet. 
- Maria Pilar Juanmartí 
- Joan Boneta Carrera 
- Josep Amorós Batalla 
 
Interventora: 
- Eulàlia Balsells Triquell  
 
La secretària comprova l’existència del quòrum necessari per a la realització de la 
sessió i obre l'acte. 
 
1.- COMPTE GENERAL ANUAL DE 2012 
 
Havent donat compte a la Comissió Especial de Comptes del contingut dels Comptes 
Generals que inclouen el de la pròpia entitat i el del Patronat Municipal de Turisme de la 
Vall Fosca, corresponents a l'exercici de 2012, juntament amb els justificants 
comptables corresponents i llibres de comptabilitat, que presenten els següents 
resums: 
 
PROPIA ENTITAT (AJUNTAMENT): 
 
1.-BALANÇ DE SITUACIÓ 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material ..........................................................    1.245.653,74 
Immobilitzat immaterial ......................................................        13.677,96 
Inversions en infraestructura i béns d'ús gral. ...................    1.340.089,25 
Deutors ..............................................................................    1.301.156,42 
Fiances i dipòsits constituïts a curt termini ........................              440,00 
Comptes financers .............................................................       919.008,81 
Ajustos per periodificació ...................................................         10.216,91 
 
Total ACTIU ......................................................................     4.830.243,09 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves ............................................................  3.925.610,16 
Resultats d’exercicis anteriors ............................................     414.524,29 
Deutes a llarg termini ..........................................................         2.019,40 
Deutes a curt termini ...........................................................     488.089,24 
                                                                  
Total PASSIU....................................................................... 4.830.243,09 
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2.-COMPTE DE RESULTATS 
 
Vendes i ingressos ..............................................................  2.416.285,36 
Despeses d'explotació ........................................................  1.827.616,68 
Marge explotació .................................................................     588.668,68 
Despeses financeres ..........................................................             965,15 
Amortització i provisió .........................................................      145.841,33 
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI ........................     441.862,20 
RESULTATS EXTRAORDINARIS .......................................      12.750,82 
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS ......................         5.440,41 
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS .....................      -45.529,14 
RESULTATS DE L'EXERCICI ..............................................   414.524,29 
 
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
 
Drets reconeguts nets..........................................................   2.178.604,52 
Obligacions reconegudes netes...........................................   1.790.580,27 
Resultat pressupostari.........................................................       388.024,25 
Despeses Finançades amb romanent líquid de  
tresoreria..................................................................................  508.069,57 
Desviacions de finançament negatiu de l’exercici ....................           0,00 
Desviacions de finançament positiu de l’exercici...................... 108.398,92 
Resultat pressupostari ajustat...............................................       82.978,63 
 
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Deutors pendents de cobrar a final exercici........................    1.300.255,52 
Creditors pendents de pagar a final exercici.......................       486.654,84 
Fons líquids a la tresoreria final exercici.............................        919.008,81 
Saldos de dubtós cobrament ..............................................           2.659,10 
Excés de finançament afectat ............................................        108.398,92 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL............................      1.621.551,47 
 
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA: 
 
1.-BALANÇ DE SITUACIÓ 
 
ACTIU 
 
Immobilitzat material..............................................................      11.344,82 
Immobilitzat immaterial ..........................................................        2.159,61 
Deutors ....................................................................................            0,00 
Comptes financers..................................................................     26.901,62 
Pèrdua de l’exercici.................................................................             0,00 
Ajustos per periodificació .......................................................       7.392,50 
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Total ACTIU............................................................................      47.798,55 
 
PASSIU 
 
Patrimoni i reserves ...............................................................    127.234,98 
Resultats exercicis anteriors ..................................................          0,00 
Subvencions de capital............................................................              0,00 
Resultat exercici ....................................................................     -80.358,45 
Deutes a curt termini................................................................             0,00 
Total PASSIU.........................................................................      47.798,55 
 
2.-COMPTE DE RESULTATS 
 
Vendes i ingressos...............................................................        166.480,16 
Despeses d'explotació..........................................................        183.079,58 
Marge explotació....................................................................       -16.599,42 
Despeses financeres...............................................................            192,60 
Amortització/provisions..............................................................     63.568,45 
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI...........................      -80.360,47 
RESULTATS EXTRAORDINARIS.............................................             0,00 
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS .........................         2,02 
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS .........................          0,00 
RESULTATS DE L'EXERCICI..............................................         -80.358,45 
 
 
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 
 
Drets reconeguts nets.............................................................    166.482,18 
Obligacions reconegudes netes..............................................    187.974,31 
Resultat pressupostari.............................................................    -21.492,13 
Despeses Finançades amb romanent líquid de  
tresoreria..................................................................................              0,00 
Resultat pressupostari ajustat.................................................     -21.492,13 
 
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA 
 
Deutors pendents de cobrar a final exercici.............................          540,30 
Creditors pendents de pagar a final exercici............................              0,00 
Fons líquids a la tresoreria final exercici..................................     26.901,62 
Romanent de tresoreria  afectat a desp. finalistes...................              0,00 
Romanent de tresoreria  per despeses generals.....................     25.979,60 

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL.................................     25.979,60 
 
 
Vist tot el qual i trobant-ho conforme, la Comissió Especial de Comptes, quatre 
membres dels cinc, amb l’abstenció del Sr. Amorós, acorda: 
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PRIMER.- INFORMAR favorablement els Comptes Generals de la pròpia entitat, 
Ajuntament de la Torre de Capdella i del Patronat Municipal de Turisme de la Vall 
Fosca, corresponents a l'any 2012. 
 
SEGON.- EXPOSAR-LOS al públic durant el termini de quinze dies mitjançant la 
corresponent publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província i al taulell d'anuncis 
de la Corporació. 
 
TERCER.- TRAMETRE'LS, un cop formalitzat el tràmit anterior i resoltes les possibles 
reclamacions per aquesta Comissió, si se'n produeixen, al Ple de l’Ajuntament per a la 
seva aprovació. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor president aixeca la sessió quan són 
les 18:45 hores del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta. 
Jo, la secretària, en dono fe. 
 
En aquest punt intervé: 

- El Sr. Amorós i el Sr. Peró s’abstenen en aquest punt. 
 
 
- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST  1/2013 
 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 1/2013, per suplements 
de crèdit i per crèdits extraordinaris, que afecta al Pressupost de la Corporació de 2013, 
amb càrrec a romanent líquid de tresoreria no compromès de l'exercici anterior i a 
majors  ingressos, vist l'informe de la Intervenció i l'informe favorable de la  Tresoreria, 
discutit pel Consistori i trobant-lo conforme. 
 
Atès el que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de Març, text refós de  la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria amb cinc vots a favor i una abstenció del Sr. Amorós, 
acorda: 
 
Primer .-  Aprovar el present expedient núm. 1 de Modificació de Crèdit al Pressupost de 
la Corporació de 2013, tal com s'ha esmentat, fent aplicació del romanent líquid de 
tresoreria no compromès de l'exercici anterior, tal com consta a l'expedient i d'acord 
amb el següent detall: 
 
 
Partida  Consignació Crèdits 

extraordinaris  

Pressup. 

Descripció 

que tenien o suplements 

TOTAL 

3321500 Rep. i conservació de mobiliari (cultura) 54.598,23 48.000,00 102.598,23 
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1662501 Mobiliari urbà i equipaments 15.000,00       16.000,00   31.000,00 
4521000 Reparació d'infraestructures i béns naturals 100.000,00       52.000,00   152.000,00 
1622111 Subministrament brigada 65.000,00 20.000,00 85.000,00 
4561920 Pavimentació de la plaça de l'església 

d'Astell 87.403,72 2.425,52 89.829,24 
4561924 Nova pavimentació i serveis dels carrers 

d'Antist 250.617,71 6.332,86 256.950,57 
4561925 Urbanització integral del carrer de dalt de 

Capdella 234.088,11 3.100,56 237.188,67 
          
  TOTAL 806.707,77 147.858,94 954.566,71 
     
INGRÉS/ BAIXES 
EN PARTIDES    
     
Concepte Descripció  Import  
     

4561931 
Remodelació del pont d'accés a Astell, 
Obeix i Aguiró (baixa)       55.000,00    

4561932 Circumval·lació del nucli d'Aguiró (baixa)       50.000,00    
     

870 ROMANENT DE TRESORERIA        42.858,94    
     
  TOTAL      147.858,94    
 
Segon .- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i 
presentació de reclamacions pels interessats. 
Tercer .- Així mateix, i als efectes que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el 
present expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini de quinze 
dies no es presenta cap tipus de reclamació. I es publicarà el mateix, definitivament 
aprovat, al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província a nivell de resum per 
capítols. 
Quart .- FACULTAR el Senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui 
necessari en relació amb el present acord. 
 
 
- FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER L’EXERCICI 2014 
 
Atès l'escrit del Departament de Treball, Serveis Territorials de Lleida de data 30 
d’agost de 2013, R/entrada núm.- 836 de 05.09.2013, 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/202/2013 de 22 d’agost de 2013, del Departament d’Empresa i Ocupació per la 
qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2014. 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que 
composen la corporació, acorda fixar i proposar com a Festes Locals del municipi per a 
l'any 2014 els següents dies: 
 
* El primer dilluns després del 2n diumenge del mes d'agost: dia 11 d'agost del 2014. 
* El primer dilluns després del 4t diumenge del mes d'agost: dia 25 d'agost del 2014. 

 
 
- VALIDACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LES MODIFICACIONS DE LES NORMES 
SUBSIDIÀRIES 
 
1) CAPDELLA.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella on, en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per majoria amb cinc vots a favor i una abstenció del Sr. Amorós, 
acorda: 
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PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Capdella, amb la redacció 
i la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat, en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
2) ESPUI. Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on, en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aproven 
provisionalment les modificacions puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació que impliqui un nou procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
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PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Espui, amb la redacció i la 
grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
3) AIGUABELLA.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou procés d’informació pública o tràmit municipal. 
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L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció del Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Aiguabella, amb la 
redacció i la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
4) LA TORRE DE CAPDELLA.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va 
aprovar inicialment un seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de 
petites dimensions, amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de 
cada nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació 
d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el text refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
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L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del text refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de la Torre de Capdella, 
amb la redacció i la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
5) PAÜLS DE FLAMISELL.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament 
de la Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar 
inicialment un seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites 
dimensions, amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada 
nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació 
d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual es 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
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Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Paüls de Flamisell, amb 
la redacció i la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
6) ASTELL.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual es 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
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Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Astell, amb la redacció i la 
grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
7) AGUIRÓ. Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual es 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 



 

 

15 

 

Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Aguiró, amb la redacció i la 
grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
8) CASTELL-ESTAÓ.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la 
Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual es 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
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Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Castell-Estaó, amb la 
redacció i la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
9) LA PLANA DE MONT-ROS.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va 
aprovar inicialment un seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de 
petites dimensions, amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de 
cada nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació 
d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
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del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de la Plana de Mont-ros, 
amb la redacció i la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
10) BERNAUI.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
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Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de Beranui, amb la redacció i 
la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
11) ANTIST. Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual se 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
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Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Antist, amb la redacció i la 
grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
12) ESTAVILL.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un 
seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, 
amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual es 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
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nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Estavill, amb la redacció i 
la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
13) ENVALL.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit 
de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual es 
suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
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petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli d’Envall, amb la redacció i la 
grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord 
 
14) LA POBLETA DE BELLVEÍ.  Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per 
l’Ajuntament de la Torre de Capdella on en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va 
aprovar inicialment un seguit de Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de 
petites dimensions, amb la voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de 
cada nucli, així com resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació 
d’espais públics sense preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar al·legacions a les 
modificacions que van ser resoltes en ple de 24 de març de 2011, i on s’aprova 
provisionalment les modificacions Puntuals del municipi. 
 
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de 21 de desembre de 2011 (RN: 2011/044902/L), en la qual es 
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suspenia la resolució definitiva de la modificació integrada per 78 modificacions de 
petites dimensions fins que es tramités de nou en expedients separats per cada un dels 
nuclis de població i amb les condicions que la Resolució esmentava en els seus 21 
punts. 
 
Atès que ja s’han redactat les modificacions segons les sol·licituds de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb l’aprovació de la Cartografia Digital actualitzada 
del Municipi, s’ha preparat el Text Refós d’aquestes modificacions per part de l’empresa 
redactora, Taller d’Arquitectura. 
 
Atès que en sessió de data 09.05.2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
supeditava l’aprovació definitiva de la modificació a introduir correccions en el text i a la 
presentació d’aquestes esmenes en un Text Refós. 
 
Vist que no hi ha hagut cap canvi substancial en les modificacions envers la primera 
tramitació, que impliqui un nou  procés d’informació pública o tràmit municipal. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favors i una abstenció, el Sr. Amorós, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la validació del Text Refós de la modificació puntual de les Normes 
Subsidiàries de la Torre de Capdella, corresponent al nucli de la Pobleta de Bellveí, 
amb la redacció i la grafia que consta a l’expedient.  
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per 
duplicat i en format digital i en format de tractament de textos, en compliment del Decret 
Legislatiu 1/2005 del TRLUC i Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, incloent-hi el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació. 
 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Peroy comenta que el nucli d’Obeix serà aprovat a la propera comissió, 
perquè la modificació no tirarà endavant ja que la Comissió d’Urbanisme no ho vol. 
Hi ha nuclis que ja estan aprovats definitivament, i en altres feien falta uns informes 
per explicar o concretar determinats aspectes. 
Falten els nuclis de: 

- Pobellà: falta un informe de bombers 
- Obeix, no es pot modificar 
- Molinos hi ha la UAM més la zona verda 
- Mont-ros, la zona verda al costat de l’escola, al canviar-la de lloc s’ha 

d’explicar perquè s’ha mogut 
S’intentarà arreglar-ho a l’octubre perquè passi a la comissió del mes de novembre. 
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- APROVACIÓ DE LES AJUDES AL MENJADOR ESCOLAR DE L’ ESCOLA LA 
VALL FOSCA  

Atès que fins fa dos anys, la Generalitat assumia el cos dels dos serveis - transport i 
menjador - per a famílies de tots els alumnes que feien servir el transport, tant si eren 
nuclis agregats d’un mateix municipi, com si es traslladaven a un altre municipi, i que a 
causa de les retallades, va deixar de subvencionar el transport, que han assumit 
íntegrament la Diputació i el Consell Comarcal del Pallars Jussà. 

Ates que a l’Escola La Vall fosca en l’actualitat hi ha 32 nens, dels quals, 19 viuen en 
els nuclis agregats del nostre municipi i s’han de desplaçar per arribar a l’escola situada 
al nucli de la Plana de Mont-ros. Tenint en compte la nova mesura que aplica el 
Departament d’Educació, aquests 19 nens no tenen dret a gaudir del servei de 
menjador gratuït per aquest curs, ja que segons el Departament, no compleixen amb el 
Decret 160/1996, de 14 de maig pel qual es regula el servei escolar de menjador als 
centres docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, ja que tenen 
l’escola al municipi sense que es tingui en compte que, la majoria d’aquest nens estan 
a 1 hora amb el transport per arribar al centre. 
 
Atès que la Diputació i el Consell Comarcal no poden fer front a tota la despesa, 
continuaran cobrint integrament les despeses del transport, però només aportaran la 
meitat del cost del menjador – 3,10 € dels 6,20 € per nen i dia, preu aprovat pel consell 
escolar d’acord amb el que es determina en la  Resolució ENS/1435/2013, de 18 de 
juny, per qual per la qual es determina el preu màxim de la prestació del servei escolar 
de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament; per 
al curs 2013-2014 i aquestes famílies hauran de pagar l'altra meitat del cost del servei 
de menjador. 
 
Atès que des d’aquesta Corporació es considera una mesura totalment injusta i per 
garantir la continuïtat de l’escola del nostre municipi, amb sis vots a favor dels sis 
membres assistents, acorden: 
 
PRIMER: Aprovar el pagament de la meitat del cost del servei de menjador, que no 
subvenciona ni el Consell Comarcal ni la Diputació de Lleida, per als nens i nenes 
escolaritzats a l’Escola La Vall Fosca que resideixin en els pobles del municipi de la 
Torre de Capdella, per al curs 2013 - 2014. 
 
SEGON: Aprovar el pagament del percentatge que no estigui subvencionat, del servei 
del menjador dels nens que tenen concedida una beca pel servei de menjador, per 
aquest curs 2013 - 2014. 
 
TERCER: Aprovar un ajut per al servei de menjador pagant la mateixa quantitat que es 
subvencioni als nens que utilitzen el servei de transport escolar per als nens del nucli de 
la Plana de Mont-ros, per aquest curs 2013-2014 



 

 

24 

 

 
QUART: Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau considera posar 15000 € al pressupost , però les dades no seran 
segures fins que no es tinguin les llistes de nens del menjador que es quedin a dinar. 
Als nens de la Plana de Mont-ros, també se’ls pagarà el 50 % del menjador escolar, la 
part que se subvenciona a tots els nens. 
L’hora i mitja de les monitores també les pagarà el Consell Comarcal, però l’hora de 
més que hi són, va a càrrec de l’Ajuntament. 
- El Sr. Amorós comenta que en un principi s’havia dit que creia que trobava correcte 
que ho pagui l’Ajuntament però també trobaria correcte fer un copagament. La 
Diputació de Lleida ha reservat 700.000 € per tota al província de Lleida. 
Creu que s’ha de fer l’esforç de conservar l’escola de la vall perquè va costar engegar-
la i s’ha de mantenir. 
- El Sr. Dalmau diu que la Diputació ha fet un gran esforç i s’ha de reconèixer 
públicament aquest fet. 
- El Sr. Peroy creu que dir que es paga el menjador pot quedar molt bé, però si es vol 
conservar l’escola s’ha de fer, ja que si no els pares haurien de portar els nens a la 
Pobla. 
- El S. Dalmau diu que les escoles dels Pirineus han de fer alguna cosa per canviar la 
llei, i s’ha d’incloure en aquesta petició a la Federació de Municipis i a l’Associació de 
Municipis. Una de les coses que s’ha parlat és la de canviar el mapa escolar. 
 
 
- MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA DE LA TAXA PER LA UTI LITZACIÓ 
PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC  LOCAL  
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té aprovada l’Ordenança fiscal 
reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i 
vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores del sector elèctric, 
telecomunicacions i hidrocarburs, i que degut a l’experiència en l’aplicació de la matèria 
d’aquesta Ordenança, s’ha vist la necessitat de modificar la seva valoració.  
 
Atès que la vigent ordenança es va aprovar en sessió plenària de 10 de febrer de 2003, 
en el marc de l’entrada en vigor de la llei 51/2002 reguladora de les Hisendes Locals, 
avui dia ja derogada pel Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, del Text Refós de 
la Llei d’Hisendes Locals. 
 
Atès l’article 24.1.a del TRLRHL, es preveu la taxa per la utilització privativa o 
l’aprofitament especial del domini públic local, i que s’ha de modificar en l’Ordenança ja 
existent en aquesta Corporació, així com establir un nou informe tècnic-jurídic-econòmic 
per la correcta aplicació de la mateixa. 
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Atès el que disposen els articles 47.2 de la LBRL i 114 de la LMC, els acords pels quals 
s’aprovi l’expedient, els haurà d’adoptar el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable, 
com a mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, i 
atès l’article 17 del TRLHL.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents, dels set que composen 
la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 11: 
Reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del sòl, subsòl i 
vol sobre el domini públic local per part d’empreses operadores del sector elèctric, 
telecomunicacions i hidrocarburs. 
Segon .- Exposar al públic la modificació de l’ordenança aprovada mitjançant la 
publicació d’edictes al taulell d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, durant el 
termini de trenta dies hàbils, a efectes de reclamacions. 
Tercer .- Determinar que si no es presenta cap reclamació durant el termini d’exposició 
pública els acords provisionals esdevindran definitius de forma automàtica. 
Quart .- Facultar al Sr. Alcalde, per tal que en el cas de quedar definitivament aprovada 
la primera modificació de l’ordenança fiscal, publiqui l’edicte amb el text íntegre, i ho 
comuniqui a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i al Delegació 
Provincial d’Hisenda.  
 
 
- CANVI D’ALCALDES PEDANIS ALS NUCLIS D’ESTAVILL I BERANUI 
 
Ates que l’ajuntament de la Torre de Capdella va nomenar alcaldes pedanis per a tots 
els nuclis del municipi, a l’inici de l’actual legislatura, mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 
25/2011. 
 
Atès que en data 5 de setembre de 2013 amb R/entrada núm. 851 de 09.09.2013 es va 
presentar sol·licitud de canvi d’alcalde pedani al nucli d’Estavill, del Sr. Ramon Boneta 
Roso, al Sr. Josep Maria Mentuy Fornons, amb DNI núm. 78047400M. 
 
Atès que en data 27 de setembre de 2013 amb R/entrada núm. 920 de 30.09.2013 es 
va presentar sol·licitud de canvi d’alcalde pedani al nucli de Beranui, del Sr. Xavier 
Llana Baró, al Sr. Joan Espanyol Soro, amb DNI núm. 78071848G. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents, dels set que composen 
la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi d’alcalde pedani al nucli d’Estavill, del Sr. Ramon Boneta 
Roso, al Sr. Josep Maria Mentuy Fornons, amb DNI núm. 78047400M. 
 
Segon.- Aprovar el canvi d’alcalde pedani al nucli de Beranui, del Sr. Xavier Llana Baró, 
al Sr. Joan Espanyol Soro, amb DNI núm. 78071848G. 
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Tercer.- Comunicar aquest canvi a efectes de notificacions per part de l’Ajuntament o 
de l’alcalde per als actes en què sigui necessària l’assistència o col·laboració de 
l’alcalde pedani. 
 
Quart.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau explica que el canvi d’alcalde pedani d’Estavill es va demanar quan es 
va celebrar la reunió de poble a l’estiu, i la de Beranui, els veïns van decidir canviar 
cada cert temps d’alcalde pedani. 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  ENRIC LLANA BARÓ 

Objecte: “Rehabilitació i ampliació de Casa Perot al nucli de Beranui. Exp. 
2012/038/B 

 Import fiança: 163,71 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set 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  
 
No es tracta aquest punt 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ANNA FARRERO SARROCA. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Anna 
Farrero Sarroca, alcaldessa pedània del nucli de Paüls de Flamisell, d’abril del 2013, 
amb R/entrada núm. 409 de data 19.04.2013 en la que es demana l’ajut de 150,00 € 
corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i 
activitats recreatives, pel dinar del 10 o 11 d’agost al nucli de Paüls de Flamisell. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es 
celebra el 10 o 11 d’agost per import de 150,00 € al nucli de Paüls de Flamisell, a la 
Sra. Anna Farrero Sarroca, com alcaldessa pedània 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. 
 
B) XAVIER GIL GIL . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Xavier Gil Gil, amb DNI 
78.084.702-R, alcalde pedani del nucli de Capdella, en escrit de 30 d’agost de 2013, 
amb R/entrada núm. 888 de data 19.09.13 en la que es demana l’ajut de 150,00 € 
corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i 
activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat mes d’agost al nucli de 
Capdella. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels 6 assistents, dels 7 que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al mes d’agost, per import de 150,00 € al nucli de Capdella, al Sr. Xavier Gil 
Gil, com alcalde pedani del nucli de Capdella. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
C) ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per 
l’Associació de Puntaires de la Vall Fosca, amb NIF G-25640699, en escrit de 22 
d’agost de 2013, amb R/entrada núm. 797 de data 22.08.13, en la qual es demana un 
ajut per la IX Trobada de Puntaires de la Vall Fosca, al nucli d’Espui en data 1 de 
setembre de 2013. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per a la IX Trobada de Puntaires Vall Fosca del 
passat 1 de setembre de 2013 al nucli d’Espui, per import de 584,24 €, l’Associació de 
Puntaires de la Vall Fosca, segons factures aportades 
Segon.-  Notificar aquest acord a les parts. 
Tercer.-   Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
D) ASSOCIACIÓ FESTIVAL DE MUSICA ANTIGA DELS PIRINE US. Vist el conveni 
signat amb l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus, (FeMAP), amb NIF 
G25720038, registrada al Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, amb núm. 44645, on s’estableix una aportació de 5.000,00 € 
per participar en la edició 2013 del Festival. 
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Que el pagament d’aquesta aportació és del 80% al moment de la signatura del 
Conveni, i el 20 % restant 30 dies després de la seva justificació. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva l’aportació de 4000,00 € en concepte del 80% de l’import a pagar 
en el moment de la signatura del conveni per la organització de concerts en el municipi 
de la Torre de Capdella, a l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus 
(FeMAP). 
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) JORDI RIBAS TARTERA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Ribas 
Tartera amb NIF. núm. 46688971-Y, en què demana de la llicència municipal d’obres 
menors per la extracció del fals sostre del segon pis de Casa Refugi a la Torre de 
Capdella, amb referència cadastral núm. 4188211CG3948N0002OX, segons sol·licitud 
de data 19.08.2013, R/entrada núm.- 792 del dia 21.08.2013. Expedient núm.- 
2013/024/LT 
 
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 30.09.2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que s’informa favorablement les obres d’extracció de fals sostre del segon pis de casa 
Refugi. 
 
PEM: 500,00 € 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 €.”   

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set 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. 



 

 

29 

 

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. 
 
B) ROSER RUBIO OLEA.  Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Roser Rubio 
Olea, amb document d’identitat núm. 37784132P, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors pel tancament de la terrassa amb ebenisteria d’alumini a la 
Borda de Cal Mestre, al nucli de la Torre de Capdella, amb referència cadastral núm. 
4188208CG3948N0001IZ, segons sol·licitud de data 22.08.2013, R/entrada núm.- 800 
del dia 22.08.2013. Expedient núm.- 2013/025/LT 
 
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 30.09.2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que s’informen favorablement les obres de tancament de l’entrada de l’habitatge, 
sempre que la fusteria s’obri cap a l’espai privat i sigui de tonalitat d’acord amb les 
establertes a les normes del municipi. 
 
PEM: 2.000,00 € 
Caldrà portar l’aval de gestió de les runes, de 150,00 €.”   

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set 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. 
 
C) MANEL MONTOLIU ALBESA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Manel 
Montoliu Albesa, amb document d’identitat núm. 40863720B, en què demana de la 
llicència municipal d’obres menors per repicar la façana de Casa Sabaté, al nucli de la 
Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data 20.06.2013, R/entrada núm.- 610 del dia 
20.06.2013. Expedient núm.- 2013/019/LP. 
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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 30.09.2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Que s’informa favorablement la llicència d’obres pel repicat de façanes de Casa 
Sabater. 
 
PEM: 2.642,00 € 
Aval de runes: 150,00 €”   

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set 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) ANGEL FIBLA LLAGOSTERA. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Àngel 
Fibla Llagostera, amb document d’identitat núm. 37672918-E, en què demana la 
llicència municipal d’obres menors pel manteniment de l’interior de l’habitatge situat al 
KM 13,7 de la Carretera L-503, al nucli de la Torre de Capdella, amb referència 
cadastral núm. 001900200CG39G0001UQ, segons sol·licitud de data 05.09.2013, 
R/entrada núm.- 838 del dia 05.09.2013. Expedient núm.- 2013/026/LT 
 
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. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 

“Que s’informa favorablement les obres de manteniment interior de l’habitatge, 
considerades com a obres menors. 
 
PEM: 2.475,00 € 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 €.” 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set 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. 
 
E) EVA PERISÉ FARRERO. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Eva Perisé 
Farrero, amb document d’identitat núm. 78080547D, en què demana llicència municipal 
per l’ampliació de l’activitat ramadera de boví núm. 824AZ amb 9 ovelles i un marrà a 
Casa Nadal, del nucli de Castell Estaó, segons sol·licitud de data 09.09.2013, R/entrada 
núm.- 850 del dia 09.09.2013. Expedient núm.- 2013/027/CE. 
 
Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 09.09.2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“Vist que l’activitat no es troba inclosa a cap epígraf de la Llei 20/2009, de 4 de Desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats no procedeix realitzar la comunicació ambiental, 
donant-se l’Ajuntament per ASSABENTAT  de l’ampliació de l’activitat ramadera. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
L’Ajuntament de La Torre de Capdella es dóna per assabentat  de l’ampliació de l’activitat 
ramadera en 9 ovelles i un mascle per part de Sra. Eva Perisé Farrero.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Donar l’assabentat de l’ampliació de l’activitat ramadera en 9 ovelles i un 
marrà. 
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. 
 
F) JOSEP Mª I JORDI MONTANÉ TARTERA. Vist l’escrit tramés pels Srs. Josep Mª i 
Jordi Montané Tartera, amb DNI 40827427N-L, en què es demana una pròrroga per 
acabar les obres de reforma d’habitatge entre mitgeres per a dos habitatges al nucli 
d’Aguiró, per a la qual es concedí llicència d’obres en el Ple municipal del dia 31 de 
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gener de 2008, segons sol·licitud de 23.09.2013, amb  R/entrada núm.- 893 del dia 
23.09.2013. Expedient núm.- 071/2007/G 
 
Atès el que disposa l’article 189.4 de la Text Refós de la Llei d’Urbanisme, consolidat 
amb les modificacions de la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i Llei 7/2011 de 17 de juliol, el 
qual preveu que els titulars de les llicències urbanístiques tenen dret a obtenir una 
pròrroga, per la meitat del termini que es tracti, en aquest cas seria una pròrroga per 18 
mesos per acabar les obres.  
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 23 de setembre de 2013 informen 
favorablement la concessió de la pròrroga. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir una pròrroga per acabar les obres de la llicència d’obres concedida 
per acabar les obres reforma d’habitatge entre mitgeres per a dos habitatges al nucli 
d’Aguiró, per a la qual es concedí llicència d’obres en el Ple municipal del dia 31 de 
gener de 2008, per un termini 18 mesos, la meitat del termini inicial, d’acord amb la 
legislació vigent, per acabar les obres. 
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. 
 
G) IMMACULADA FARRES VALLS. Vista la sol·licitud presentat per la Sra. 
Immaculada Farres Valls, amb DNI núm. 38418104P, en escrit de 2 de setembre de 
2013, amb R/entrada núm. 833 de 04.09.2013 en què es demana la baixa de l’activitat 
de d’allotjament rural, modalitat casa de poble independent anomenat Casa Gris, al 
nucli de Obeix. Exp. 011/2012/O 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 4 de setembre de 2013 informen 
favorablement la concessió de la baixa de l’activitat d’allotjament rural, amb les 
següents prescripcions: 
 
“CONCLUSIÓ  
Vist que la titular sol·licita donar de baixa l’activitat i comprovada que la documentació 
presentada s’adequa per poder informar, proposo informar favorablement  la sol·licitud de 
baixa de l’establiment de turisme rural identificat com a Casa Gris, ubicat al poble d’Obeix, 
referència cadastral 1357314CG391SN0001SR, a nom de la Sra. Immaculada Farres Valls 
amb NIF 38.418.104P 

 
Proposo enviar una còpia de la resolució a l’Oficina de Gestió Empresarial, serveis Territorials 
de Lleida, perquè l’activitat sigui donada de baixa del Registre de Turisme de Catalunya.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
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Primer.-  Donar de baixa l’activitat d’allotjament rural modalitat de Casa de Poble 
Independent, amb el nom de Casa Gris al nucli d’Obeix, i totes les taxes que aquesta hi 
estiguin vinculades 
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. 
 
H) JOAN COSTAS AYRA . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joan Costas 
Ayra Gallart amb NIF núm. 43693661-D, en què demana un canvi de nom de la 
comunicació ambiental per l’activitat de bar-restaurant, classificada en l’Annex III, 
epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 
legislació específica que regula aquesta matèria, al carrer Únic s/n de la Torre de 
Capdella, Bar les Mines, del Sr. Joan Costas Ayra a la Sra. PAULA AYMERICH 
BOSCH, segons sol·licitud de data 12.09.2013, amb R/entrada núm.- 860 del dia 
12.09.2013. Expedient núm.- 125/2010/LT. 
 
Atès que la comunicació ambiental estava a nom del Sr. Joan Costas Ayra, classificada 
en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no 
incloses en la legislació específica que regula aquesta matèria, l Carrer Únic s/n de la 
Torre de Capdella, Bar les Mines, no es troba inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
11/2009 de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 17.09.2013 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades del promotor: 
Peticionari :    Joan Costas Ayra 
    Les Mines  
    25515. La Torre de Capdella 

NIF: 43693661D 
Nou  titular :   Paula Aymerich Bosch 
    Les Mines  
    25515. La Torre de Capdella 
    NIF: 47878080S  
Dades de l’activitat: 
Activitat  Bar. 
Classificaci ó Segons la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control 

ambiental de les activitats: 
 Annex III. Epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats 

recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta 
matèria, en els termes que s’estableixi per reglament. 

Vist que a data de l’emissió del present informe es disposa d’una reglamentació específica, 
s’aplicarà aquesta, que és la Llei 11/2009, de 6 de Juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i activitats recreatives, i el Decret 112/2010, de 31 d’Agost, pel qual 
s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives. 
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Vist això l’activitat queda classificada dintre del règim de comunicació prèvia: 
“Establiments oberts al públic d’activitats de restauració amb un aforament autoritzat fins a 150 
persones, sempre i quan  no disposin de terrassa o qualsevol altre espai complementari a l’aire 
lliure.” 
 
Règim d’inspecció  Control periòdic als 4 anys 
 
Nombre de places autoritzat :  14 places 
 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  a favor de la Sra. Paula Aymerich Bosch . 
 
Segons les condicions establertes a la llicència d’obertura de l’establiment, un cop estigui 
l’activitat en funcionament, caldrà aportar declaració responsable de disposar d’una pòlissa 
d’assegurances adequada a l’establiment. Els titulars i els organitzadors han de subscriure un 
contracte d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en què puguin incórrer, amb l'abast 
i en els termes que es determinen per reglament. 
 
D’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010, de 31 d’Agost pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives, els controls periòdics s’han d’efectuar cada quatre 
anys. Aquest termini es computa des de la data de l’atorgament de la llicència, de l’autorització 
i de la comunicació prèvia davant l’Administració o des de la darrera acta de control. L’acta de 
control s’ha d’aixecar un mes abans que finalitzi aquest termini. 
 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el domini 
públic, el servei públic o els béns col·lectius” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat de Bar-
Restaurant, Bar les Mines, classificada en l’Annex III, epígraf 12.59: Activitats 
d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que 
regula aquesta matèria, l Carrer Únic s/n de la Torre de Capdella, del Sr. Joan Costas 
Ayra  a la Sra. PAULA AYMERICH BOSCH amb les condicions establertes per 
l’informe tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en l’annex III, 
epígraf 12.59: activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 
legislació específica que regula aquesta matèria, als efectes de la concessió de la 
comunicació de l’activitat ambiental. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart -.-Aquesta autorització no té cap validesa, si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros, en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal. 
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Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
I) TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, S.A. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la 
empesa Telefonica Móviles España, SA, amb NIF núm. A-78923125, en què demana la 
continuació de l’expedient de l’activitat de instal·lació de radiocomunicació al polígon 2, 
parcel·la 551, al nucli de la Central de Capdella, aportant l’informe de “Control 
ambiental intalación de radiocomunicación. Código 2500366. Vall Fosca” de l’EAC-011-
04 Eurocontrol, de data 08.02.2013 redactat per Xavier Mitjans Roca, i revista per 
Carlos Carballo. Expedient núm.- 118/2004/CC. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 25.09.2013 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
 
“Activitat: Instal·lació d’equips de radiocomunicació en un centre de telecomunicacions 
Classificació: Annex III, apartat 12.44.a - Instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en 

demarcació urbana o en espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural o 
que d’acord amb el planejament urbanístic municipal siguin qualificats d’especial 
protecció. 

 
Règim d’inspecció: D’acord amb la resolució de la llicència atorgada (segons la Llei 3/1998 i 

el seu Reglament de desplegament): 
-  Cada QUATRE ANYS,  l’activitat s’haurà de sotmetre a un control 

 periòdic per part d’una entitat ambiental col·laboradora de 
 l’administració. 

 
-  Caldrà renovar la llicència municipal als vuit anys  d’haver estat 

 concedida, llevat que, avanç es dugui a terme canvis substancials en 
l’explotació. En aquest cas caldrà sol·licitar l’actualització de la llicència per la 
totalitat de l’explotació. 

 
*Actualitzada a la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les 
activitats. No es considera dintre de l’Annex III, tot i estar situada en demarcació no 
urbana, ja que la PIRE és superior a 100 W. 

 
Quant a l’activitat, vist l’informe de control inicial de l’EAC, es considera FAVORABLE , donat 
que acredita el compliment de la normativa d’aplicació per l’activitat, amb la incidència a 
esmenar que ha de col·locar un extintor a dintre de la caseta dels equips. 
Quant als controls a què resta sotmesa l’activitat i segons la Disposició Transitòria quarta de la 
Llei 20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats: 
 

“Per les activitats de l’annex II que disposen de llicència ambiental en la data d’entrada 
en vigor d’aquesta llei, i classificades en l’annex II.2 de la Llei 3/1998, s’apliquen els 
terminis de controls periòdics fixats per a les actuacions de controls específics de la 
llicència ambiental...” 

 
I per tant, el règim de control serà l’establert en les condicions de la llicència. 
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-  Cada QUATRE ANYS,  l’activitat s’haurà de sotmetre a un control 
 periòdic per part d’una entitat ambiental col·laboradora de 
 l’administració.  

-  Caldrà renovar la llicència municipal als vuit anys  d’haver estat 
concedida, llevat que, abans es duguin a terme canvis substancials. 

 
Vist que el termini de quatre anys pel control complementari ja ha transcorregut, establir que 
haurà de renovar la llicència ambiental als vuit anys d’haver estat concedida, és a dir 30 de 
Maig de 2014. 
 
CONCLUSIÓ 
 
Revisada la documentació aportada i vist l’informe favorable de l’Entitat ambiental de control 
respecte del control inicial de l’activitat d’instal·lació de radiocomunicació, s’informa  
FAVORABLEMENT  per a la continuació de l’exercici de l’activitat en règim de llicència 
ambiental,  amb la incidència a esmenar que ha de col·locar un extintor a dintre de la caseta on 
es troben els equips situada a la parcel·la 551 del polígon 2. 
 
Vist que el termini de quatre anys pel control complementari ja ha transcorregut, establir que 
haurà de renovar la llicència ambiental als vuit anys d’haver estat concedida, és a dir 30 de 
Maig de 2014.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents, dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Aprovar la continuació de l’expedient de l’activitat de instal·lació de 
radiocomunicació al polígon 2, parcel·la 551, al nucli de la Central de Capdella , 
classificada a l’Annex III, apartat 12.44.a - Instal·lacions de radiocomunicació 
emplaçades en demarcació urbana o en espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès 
Natural o que d’acord amb el planejament urbanístic municipal siguin qualificats 
d’especial protecció, amb les condicions establertes per l’informe tècnic. 
Segon .- Comunicar que caldrà renovar la llicència municipal als vuit anys de la seva 
concessió, essent aquest termini el 30 de maig de 2014. 
Tercer .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart -. Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 5/2013 que comprèn del núm. 
206 al 278, ambdós inclosos, amb un import total de 135.518,21 €. 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentats i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
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L'Ajuntament en Ple, per cinc i l’assabentat d’un, dels set membres que composen la 
Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que el proppassat dia 24 de juliol va tenir lloc a Alcarràs 
una reunió del moviment d’alcaldes i representants de sindicats agraris, per a la millora 
de la seguretat al món rural. En aquesta reunió es va decidir per unanimitat: 

- encarregar un informe a la Universitat de Lleida, Area de dret públic i 
concretament al catedràtic de dret penal, el Dr. Josep Maria Tamarit, un informe 
sobre propostes de modificacions i interpretacions de les lleis relacionades amb 
la seguretat del món rural 
- demanar recolzament a la Diputació de Lleida per promoure l’anterior. 

 
Per aquest motiu, l’Ajuntament de la Torre de Capdella, s’adhereix a les dues peticions 
anteriors. 
 
El Consistori en queda assabentat.  
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que la Xunta de Galícia, i el Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela van enviar una carta d’agraïment a la nota de condol que, des de 
l’Ajuntament, es va enviar degut a l’accident ferroviària del passat 24 de juliol a la 
parròquia d’Angrois, a la ciutat de Santiago de Compostel·la. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ONG Microfons de Catalunya, per a la cooperació 
al desenvolupament, amb NIF G62669130, a qui se li va dóna una ajuda de 100 € per 
la campanya d’emergència per pal·liar la crisi alimentària produïda per la gerra a Mali al 
2013, ens ha fet arribar un dossier amb la justificació de les seves actuacions amb els 
diners recaptats per aquesta campanya. 
 
Es vol agrair la justificació que en fan d’aquestes ajudes i l’ús dels diners enviats, 
essent una motivació per futures aportacions. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha reunit la permanent del Parc Nacional 
d’Aigüestortes, i que es va dir que no es feien reunions quan tocaven.  
S’ha fet l’informe de la presa d’Estany Gento.  
Els municipis d’Espot, Boí, la Torre de Capdella, el departament d’Agricultura i un 
membre de DEPANA, tenen un informe del Departament d’Agricultura amb caràcter 
favorable. 
El informe es troba a l’Ajuntament i qui vulgui el pot passar a llegir. 
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El membre de DEPANA es va abstenir perquè volia consultar l’informe amb els seus 
serveis jurídics. 
Ell va consultar amb altres alcaldes i estan d’acord amb l’ampliació del Parc. Ara, però, 
falten hectàrees per ser un parc legal a nivell europeu. 
Ara s’ha de fer el Ple del Patronat del Parc, i s’entregarà una carta de l’EMD d’Espui per 
fer més força. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha acabat la primera fase de la Muntanya 
d’Aguiró i ha quedat molt bé. 
Falta l’informe del tècnic per iniciar la carretera d’Obeix, en una primera fase, i després 
la segona part fins als Obacs. Seria important que es planifiqués bé amb el procediment 
administratiu corresponent. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que aquest any s’ha anticipat al tancament del telefèric 
perquè ENDESA volia baixar tot el material de dalt. Els comptes encara no es poden 
donar, però han pujat 1100 persones més aproximadament, que l’any passat 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que respecte les obres del pont d’accés als nucli d’Astell, 
Aguiró i Obeix no es farà cap pont provisional, sinó que es donarà pas alternatiu. 
L’enginyer de Diputació ha fet un informe en el qual explica que es farà un planxé nou i 
ho dirà a l’ACA perquè canvia una mica el que s’havia de fer. 
També es farà el canal de descàrrega. Es mirarà d’arreglar un tros de carretera per 
deixar-ho correcte. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que hi ha un deute per part de Diputació de Lleida i de la 
Generalitat de 800.000 €. La Diputació és la que deu menys diners, però Generalitat 
encara no té data prevista de pagament. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que els dies 5 i 6 d’octubre se celebrarà la Fira Ramadera 
a la Pobleta de Bellveí. El Director del Serveis territorials d’Agricultura a Lleida 
inaugurarà la Fira. 
 
El Consistori en queda assabentat 
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- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Amorós té les següents preguntes: 
Li pregunta al Sr. Peroy les dades del telefèric per saber si serà rendible o no. 
El Sr. Peroy contesta dient que han passat unes 24.000 persones, que representa 
molta gent que ha passat per la Vall. 
Pel que fa al restaurant hi haurà deixat de perdre tant com els altres anys.  
Por ser que aquest any no sigui tan negatiu 
El Sr. Amorós li comenta que li semblen molt bé les dades però no li diu si contractar 
tants treballadors va ser rendible. 
El Sr. Peroy diu que a dia d’avui no es pot saber, ja que el telefèric l’han tancat avui 
mateix, i avui s’ha fet l’últim ingrés ja que ha estat l’últim dia del telefèric. Fins aquests 
anys el Patronat ha funcionat perquè se li ha passat diners des de l’Ajuntament. 
Comenta també que ha hagut d’anar al telefèric per avaries molt sovint i no és per la 
gent sinó, pel propi telefèric. 
El Sr. Amorós li diu que sap la importància que els visitants del telefèric tenen a la Vall, 
però si es comprometen a portar les dades, ho han de fer. 
El Sr. Dalmau pren la paraula i diu que no s’han portat les dades avui, perquè és 
realment impossible donar-les avui, perquè han tancat aquest matí. 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dues 
hores deu minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un 
cop aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.” 
 
 
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu 
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President. 
 
 
La Torre de Capdella, 3 de juny de 2014. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


