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

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

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST  2/2013 
- RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA MODIF ICACIÓ 

DELS TOPÒNIMS DEL MUNICIPI. 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
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- 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 trenta de 
setembre de 2013, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de trenta-set 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. 41/2013, 42/2013, 
43/2013, 44/2013, 45/2013, 46/2013 i 47/2013 de l’any 2013, que consten en el llibre de 
resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
 
- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2013 

 
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 2/2013, 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, 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 quatre vots a favor i dos abstenció, dels sis membres presents, 
dels set que composen la Corporació, essent l’abstenció del Sr. Amorós i del Sr. Peró, 
acorda: 
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Primer .- Aprovar el present expedient núm. 2 de Modificació de Crèdits al Pressupost 
de la Corporació de 2013, segons que s'ha esmentat, fent aplicació del romanent líquid 
de tresoreria no compromès de l'exercici anterior i un ajust en les aplicacions 
pressupostàries amb altes i baixes, tal com consta a l'expedient i d'acord amb el 
següent detall: 
 
Partida  Consignació Crèdits 

extraordinaris  

Pressup. 

Descripció 

que tenien o suplements 

TOTAL 

          
43441000 a Patronat M. Turisme vall Fosca 35.000,00 27.000,00 62.000,00 
     
  TOTAL 35.000,00 27.000,00 62.000,00 
     
INGRES/ BAIXES EN PARTIDES    
     
Concepte Descripció  Import  
     

870 ROMANENT DE TRESORERIA        27.000,00     
     
  TOTAL       27.000,00     
 
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 
 
- RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA MOD IFICACIÓ 
DELS TOPÒNIMS DEL MUNICIPI  
 
Atès que en sessió plenària de 18 d’abril de 2013 es va iniciar el procediment per 
canviar la denominació de cinc nuclis del municipi, i que es va procedir a la publicació 
de l’edicte al BOP de Lleida núm. 92 de 28 de maig de 2013. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública es va rebre una al·legació, per part del Sr. 
Josep Plasencia Loncà, com a veí i alcalde pedani del nucli d’Envall, amb R/entrada 
núm. 692, del 18 de juny de 2013, en què sol·licitava que no s’apliqués el canvi de 
denominació del topònim d’ENVALL, per EMBALL, tal com proposava l’ajuntament. 
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Atès que es va presentar documentació justificant la grafia actual d’Envall, juntament 
amb un informe de l’Institut d’Estudis Catalans, i que aquest escrit es va presentar en 
nom dels veïns i veïnes d’Envall. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels sis membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
Primer.- Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Josep Plasencia Loncà, en què sol·licita 
que no es procedeixi al canvi del topònim per Emball, i que quedi tal com estava abans 
de l’inici de l’expedient, ENVALL. 
Segon.- Continuar amb la tramitació de l’expedient adjuntant el present acord. 
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats. 
Quart.- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en 
relació amb el present acord. 
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS.  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  XAVIER LLANA BARÓ 

Objecte: “Projecte de substitució, alineació de coberta en edifici existent al nucli 
de Beranui. Exp. 2012/042/B 

 Import fiança: 228,14 €  
 
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. 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JOSEP SUCA BABOT 

Objecte: “Canvi de material de la coberta de Casa Cinto de Paüls de Flamisell. 
Exp. 2010/074/P 

 Import fiança: 120,20 €  
 
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. 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
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 Contractista:  ENDESA GENERACIÓN SA Unipersonal 
Objecte: “Proyecto para trabajos de recnocimiento geológico y geotécnico en 
Estany Gento. Exp. 2013/023/C 

 Import fiança: 1.700,00 € (Mitjançant aval bancari) 
 
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. 
 
 
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ASSOCIACIÓ DE VACA BRUNA DEL PIRINEU DEL FLAMISE LL. Vista la sol·licitud 
presentada pel Sr. Ramon Font Juanati, en qualitat de president de l’Associació de 
Vaca Bruna del Pirineu del Flamisell, amb NIF G-25071473, en escrit de 2 d’octubre de 
2013 amb R/entrada núm. 935 de 02.10.2013, en el que es sol·licita un ajut de 200 € 
per la realització de l’edició de la Fira de la Pobleta de Bellveí, corresponent a l’edició 
de 2013, on es celebrarà un concurs morfològic de Vaca bruna dels Pirineus i subhasta 
de vedells i vedells de raça. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per la realització de l’edició de la Fira de la 
Pobleta de Bellveí, corresponent a l’edició de 2013, on es celebrarà un concurs 
morfològic de Vaca bruna dels Pirineus i subhasta de vedells i vedells de raça, per 
import de 200,00 € a Sr. Ramon Font Juanati, en qualitat de president de l’Associació 
de Vaca Bruna del Pirineu del 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) ASSOCIACIÓ FESTIVAL DE MÚSICA 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. 
 
Que el pagament d’aquesta aportació és del 80% al moment de la signatura del 
Conveni, i el 20 % restant 30 dies desprès de la seva justificació. 
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Que en el ple de 30 de setembre es va aprovar el pagament del 80% 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva l’aportació de 1000,00 € en concepte del 20% de l’import restant 
de pagar al moment de la justificació de les despeses 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. 
 
C) CARLES SALVANS AGRAMUNT . Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carles 
Salvans Agramunt, amb NIF 33936486D, en escrit de 4 de setembre de 2013, amb 
R/entrada núm. 830 de 04.09.2013 en què es demana un ajut econòmic pel disseny del 
cartell dels 2on mercat d’intercanvi la Baurta, per un import de 75 €, segons pressupost 
presentat. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 75,00 € per fer front a les despeses 
del disseny del cartell del 2on mercat d’intercanvi la Baurta, al Sr. Carles Salvans 
Agramunt. 
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) JOAN ESPANYOL SORO . Atès la sol·licitud efectuada pel Sr. Joan Espanyol Soro 
com alcalde pedani de Beranui, amb NIF núm. 78071848G, en escrit de 16 de 
setembre de 2013, amb R/entrada núm. 884 de 19.09.2013 en la que es demana un 
ajut econòmic per la celebració del dinar de germanor realitzat durant la Festa Major del 
nucli de Beranui el 12 d’octubre de 2013. 
 
 L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front a les 
despeses per la celebració del sopar de germanor realitzat durant la Festa Major del 
nucli de Beranui el mes d’octubre de 2013, al Sr. Joan Espanyol Soro. 
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. 



 

 

7 

 

 
E) ARMAND BASTÚS NAVARRI.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Armand BAstús 
Navarri, amb DNI 37297673, com alcalde pedani del nucli d’Espui, en escrit de 31 
d’octubre de 2013, amb R/entrada núm. 1032 de data 31.10.2013 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 sopar que es va realitzar al nucli d’Espui. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va 
celebrar al nucli d’Espui per import de 150,00 €, al Sr. Amand Bastús Navarri, com 
alcalde pedani del nucli d’Espui. 
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. 
 
D) TOMAS JORDANA FARRE.  Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Tomàs Jordana 
Farré, amb DNI 40.822.382-G, alcalde pedani del nucli d’Astell, en escrit de 4 d’octubre 
de 2013, amb R/entrada núm. 946 de data 04.10.2013 en la que es demana l’ajut de 
245,00 € per pagar les millores que es van realitzar a la font del mig d’Astell, segons 
documentació aportada. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per pagar les millores que es van realitzar a la 
font del mig d’Astell per import de 245,00 € al nucli d’Astell, al Sr. Tomàs Jordana Farré, 
com alcalde pedani del nucli d’Astell. 
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) 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 
d’obres menors per la substitució del material de cubrició de la teulada de Borda de 
Nadal, al polígon 15, parcel·la 84, del nucli de Castell Estaó, segons sol·licitud de data 
22.10.2013, R/entrada núm.- 997 del dia 22.10.2013. Expedient núm.- 2013/030/CE. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
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Atès  que  els  serveis  tècnics  municipals  amb  data 30.10.2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“L’obra es considera menor per no tenir moviment estructural, ni augment de volum.   
 

Abans d’iniciar les obres haurà d’aportar l’aval de runes,  segons l’establert en els Decrets 
89/2010, de 29 de Juny, i Decret 105/2008 per un import de 150,00 €   
 
PEM: 1.140 € 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Que s’ informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per  la 
substitució del material de cubrició de la teulada de la Borda de Nadal, situada a la 
parcel·la 84, del polígon 15” 
 

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. 
 
B) JOSEP ORTEU LOAN.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Josep Orteu 
Loan, amb DNI núm. 78071150-L, en què demana la llicència municipal d’obres menors 
per rebaixar les parets del cobert de l’era desprès d’un incendi a Casa Grabat, amb 
referència cadastral núm. 465301CG3946N, segons sol·licitud de data 22.10.2013, 
R/entrada núm.- 1000 del dia 22.10.2013. Expedient núm.- 2013/031/MT. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 30.10.2013 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“El edifici és un cobert situat a l’era de Grabat a Mont-ros, es proposa d’enderrocar 
puntualment dos parets per rebaixar-les, vist que l’edifici ha sofert un incendi i aquestes 
parets es queden sense coberta i la seva estabilitat es veu afectada.   
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L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 

 Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics. 
 
PEM :                          1.500,00 € 
AVAL DE RUNES:      150,00 € 

 
Conclusió: 

 
Que s’informa favorablement la llicència d’obres per l’enderroc puntual de les parets del 
cobert de l’era de Grabat de Mont-ros.”   

 
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) RAMON CASELLES PALACIN . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Ramon 
Caselles Palacín, amb document d’identitat núm. 41077321B, en què demana llicència 
municipal d’obres per la substitució de la coberta de casa Hereu, al carrer Major s/n de 
la Pobleta de Bellveí, amb referència cadastral núm. 2101104CG3920S, segons 
sol·licitud de data 15.10.2013, R/entrada núm.- 993 del dia 21.10.2013, i “Projecte de 
substitució de coberta en edifici existent a la Pobleta de Bellveí” redactat per 
l’arquitecte, Sr. Josep Bunyesc, de data 17 de setembre de 2013. Expedient núm.- 
2013/0293/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 30.10.13 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“ El edifici es considera en situació de volum disconforme, vist que supera l’alçada 
reguladora màxima. No es considera augment de volum vist que s’ augmenta únicament 
el gruix del cèrcol.   
El material actual de cubrició si es de fibrociment, es tindrà que analitzar si conté amiant. 
Si fos el cas la seva retirada tindrà que ser realitzada per una empresa especialitzada 
inscrita al RERA. 
 
Per tant el projecte presentat compleix els paràmet res urbanístics. 
 
PEM :                      17.836,00 € 
AVAL DE RUNES:      150,00 € 
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6-Conclusió: 
 

El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de 
llicència urbanística d’obres per a la substitució de coberta en edifici existent d’un 
habitatge plurifamiliar. 
 
Caldrà portar el assumeix de l’obra.”  

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 356,72 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) JORDI SAURA NUS. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Saura Nus, 
amb document d’identitat núm. 78090508-B, en què demana llicència municipal d’obres 
per la construcció d’un cobert destinat a magatzem en sòl no urbà, al polígon 4, 
parcel·la 765 al nucli d’Oveix, amb referència cadastral núm. 25284A004007650000FT, 
segons sol·licitud de data 28.10.2013, R/entrada núm.- 1017 del dia 28.10.2013, i 
“Projecte de creació de cobert destinat a magatzem en sòl no urbà”, redactat per 
l’arquitecte tècnic, la Sra. Maria Boix Goday, visat pel Col·legi d’aparelladors, 
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Lleida, amb el núm. 201300963/01 de 
23.10.2013. Expedient núm.- 2013/032/O. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 30 d’octubre de 2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Classificació i qualificació  
 

Sòl no urbanitzable agrícola, Clau SA 
 
L’ús global és agrícola. S’admet com  compatible l’ús ramader. 
S’admeten les construccions de magatzems agrícoles i les construccions agroramaderes 
sotmeses a les disposicions generals. 
 
Per tant la construcció de un magatzem agrícola és compatible amb la qualificació del sòl. 
 

Incidències observades: 
 
Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que si s'ajusta als requisits 
exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 
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Observacions sobre la documentació aportada: 
 

1. Que l’ edificabilitat  computable es inferior a la permesa vist la superfície de 5994,00 m² 
de la parcel·la,  pel planejament sent : 
 
0,2 m²st/m² sòl, 5.994,00x 0,2 = 1.1198,8 m² ( sost re màx. Edificable) 
    430,79m² ( sostre nau projecte) compleix  

 
2. Alçada reguladora màxima : 

 
Normes  6,00 m 
Projecte  5,00 m compleix 
 

3. Separació als llindes : 
 

5,00 m als llindes, compleix. 
   

És d’aplicació l’article 47 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’Urbanisme 
 
Règim d'ús del sòl no urbanitzable 
47.1 Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de 
disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els 
imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits 
establerts per aquesta Llei, per la legislació sectorial, pel planejament urbanístic i per la 
legislació que sigui aplicable a l'exercici de les facultats de disposició d'aquesta classe de sòl. 

47.6. En sòl no urbanitzable, ultra les actuacions d'interès públic a què es refereix l'apartat 4, 
només es poden admetre com a noves construccions, respectant sempre les incompatibilitats i 
les determinacions de la normativa urbanística i sectorial aplicable: 

a) Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, 
d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica. Entre les construccions pròpies 
d'una explotació de recursos naturals procedents d'activitats extractives, s'hi inclouen les 
instal·lacions destinades al primer tractament i a la selecció d'aquests recursos, sempre 
que aquestes activitats de selecció produeixin un impacte ambiental menor si es duen a 
terme al lloc d'origen. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa FAVORABLEMENT  als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per: 

 
Construcció d’un magatzem agrícola de 430,79 m², a la parcel·la 765 del polígon 4. 
 
Atenent a que es troba dintre del supòsits admissibles pel Decret Legislatiu 1/ 2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, en quant a l’ús del sòl no 
urbanitzable. 
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Abans d’iniciar les obres haurà d’aportar l’aval de runes , segons l’establert en els Decrets 
89/2010, de 29 de Juny, i Decret 105/2008 per un import de 150,00 €   

 
PEM: 42.555,16 € 
 
Prescripció a la llicència 
 
Els acabats de les façanes no seran d’ obra ceràmic a, ni de blocs de formigó segons 
l’Article 162.f de les Normes Subsidiàries de Plane jament del municipi de La Torre de 
Capdella” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 851,10 €. 
Quart.- Aprovar la publicació de l’anunci de la llicència d’obres al BOP i al taulell 
d’anuncis de l’ajuntament de la Torre de Capdella. 
Cinquè.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) GABRIEL JORDANA MARGALIDA Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Gabriel Jordana Margalida, amb NIF 40885085D, en què demana l’ampliació de la 
llicència ambiental amb canvi no substancial per a 1200 ovelles reproductores, 35 
mascles 150 de reposició i 500 d’engreix, al polígon 4 parcel·la 844 al nucli d’Aguiró, 
amb la Certificació Tècnica acreditativa de que les instal·lacions i l’activitat compleixen 
tots els requisits ambientals, redactat per l’enginyer tècnic agrícola, El Sr. Antoni Tudel 
Gardenyes, segons sol·licitud de 1 de juliol de 2013 amb R/entrada núm. 738 de 
01.08.2013. Exp. 007-02-G. 
 
Atès que en sessió plenària de data 30 de juny de 2005 es va informar favorablement 
l’activitat ramadera semi-extensiva d’ovelles, amb una capacitat de 1100 ovelles 
reproductores, 25 mascles, 150 ovelles de recria i 500 corders d’engreix 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29.10.13 informen favorablement 
l’ampliació, amb les següents prescripcions: 
 
“Activitat   Activitat ramadera – explotació ovina 
Classificació Segons la  Llei 20/2009- Annex III, apartat 11, subapartat 1l. 

Instal·lacions ramaderes destinades a la cria semi-intensiva, 
entenent com a tal aquell sistema en què l’alimentació es realitza 
fonamentalment a pastura, però es troben estabulats durant un 
cert temps, normalment l’hivern, o bé durant la nit. 
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Capacitat actual 1100 ovelles reproductores, 25 mascles, 150 ovelles de reposició i 
500 d’engreix. 

Capacitat sol·licitada 1200 ovelles reproductores, 35 mascles, 150 ovelles de reposició i 
500 d’engreix. 

Emplaçament Polígon 4, Parcel·la 844 
    UTM x:331661; y:4697061 
Incidències observades 

 
Actualment es troba pendent de desenvolupament reglamentari la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. A manca de la definició 
reglamentària dels paràmetres per a la qualificació de les modificacions com a substancials o 
no substancials i als efectes de facilitar la seva interpretació i a proposta de la Direcció General 
de Qualitat Ambiental, la Ponència Ambiental va acordar aprovar un document adjunt sobre 
“CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES MODIFICACIONS COM A  SUBSTANCIALS O NO 
SUBSTANCIALS ”, els quals s’aplicaran en l’expedient que ens ocupa. 
 
En el cas d’activitats ramaderes, es considera canvi substancial qualsevol modificació que 
impliqui alguna de les següents coses: 
a) Increment superior al 30 % del nitrogen generat amb les dejeccions, o que l’increment superi 
els 7.000 kg N/any. 
b) Increment superior al 20 % del nitrogen aplicat en terres agrícoles situades en zones 
vulnerables o en terres agrícoles situades en zones de protecció per a l’abastament d’aigua 
potable, o que l’increment d’aplicació superi els 5.000 kg N/any. 
En tots els casos, el càlcul de l’increment de nitrogen es realitza considerant els valors 
estàndard d’excreció de nitrogen segons el tipus de bestiar. 
 
Vist la certificació tècnica aportada per la propietat, es justifica que l’increment de Nitrogen és 
de 900 Kg N/any i per tant es considera un CANVI NO SUBSTANCIAL en la llicència 
d’activitats. 
 
CONCLUSIÓ  
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar. 
 
Vist la certificació tècnica aportada per la propietat en què acrediten que les instal·lacions i 
l’activitat compleixin tots els requisits ambientals, proposo: 
 
Informar FAVORABLEMENT  l’ampliació de l’activitat, amb una capacitat productiva per 1200 
ovelles reproductores, 35 mascles, 150 ovelles de reposició i 500 d’engreix i donar per 
ASSABENTAT  l’Ajuntament de La Torre de Capdella, restant l’activitat classificada d’acord 
amb la Llei 20/2009, en règim de comunicació ambiental, a l’emplaçament POLÍGON 4, 
PARCEL·LA 844 del Terme Municipal de La Torre de Capdella. 
 
Vist que la llei 3/1988 resta derogada per la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i 
control ambiental de les activitats i que aquesta fixa en quants als controls periòdics, Article 73: 
 
"Les activitats incloses en l'annex III es poden sotmetre al règim d’autocontrols periòdics, 
atenent la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, 
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vibracions,  lluminositat i d'altres, i l'aigua, o la caracterització de determinats residus, el resultat 
dels quals es verifica de conformitat amb el que estableix la ordenança municipal" 
 
A manca d'ordenança municipal i de Reglament de desplegament de la Llei 20/2009, els 
controls periòdics s'establiran posteriorment, un cop quedi definit la manera de realitzar els 
autocontrols, el qual es farà saber als titulars de l'activitat.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Autoritzar l’ampliació de la llicència ambiental amb canvi no substancial per a 
1200 ovelles reproductores, 35 mascles 150 de reposició i 500 d’engreix, al polígon 4 
parcel·la 844 al nucli d’Aguiró, amb expedient 007/02/G 
Segon .- Classificar l’activitat en l’Annex III, epígraf 11.1.l: instal·lacions ramaderes 
destinades a la cia semi-intensiva, entenent com a tal, aquell sistema en què 
l’alimentació es realitza fonamentalment a pastura, però els animals es troben 
estabulats durant un cert període de l’any, normalment l’hivern o durant la nit. 
Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 6/2013 que comprèn del núm. 
892 al 958, ambdós inclosos, amb un import total de 65.830,90 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Josep Maria Ribera Jordana, del 20.10.2013, 
en concepte de transport de vaques a la Fira de la Pobleta, per un import de 580,80 €; 
Vista i revisada la factura presentada per la Sra. Pilar Juanmatí Capdevila, del 
31.10.2013 en concepte de dietes per l’ajuntament, per un import de 147,73 €;  
 
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. 
 
L'Ajuntament en Ple, per quatre vots a favor i dos abstenció dels Sr. Amorós i el Sr. 
Peró, dels assistents, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES 
 
A) Es presenta una moció per la millora de l’accessibilitat a nuclis de l’Alt Pirineu i Aran, 
la qual es transcriu literalment: 
L’Alt Pirineu i Aran, composat per 6 comarques (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, 
Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Vall d’Aran) , 77 municipis i 596 nuclis de població, amb 
una superfície total de més 5700 km2 i una població de 76.000 habitants , evidencia 
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unes característiques singulars que es poden resumir en molta superfície, poca 
població i molt dispersa. 

Les infraestructures viàries són bàsiques per la realització de qualsevol activitat 
humana en el territori i el seu estat i qualitat defineixen la qualitat de vida dels nuclis 
que en depenen i en són les garants de la viabilitat de la VIDA en les zones rurals. 

Les característiques geogràfiques i topogràfiques de l’Alt Pirineu fan que el nivell de 
recursos necessaris per al manteniment i millora d’aquestes infraestructures hagi de ser 
superior a la d’altres zones del país.  

Alguns dels accessos als nuclis no estan asfaltats i hi passa, a més del trànsit habitual, 
el servei de transport escolar en període lectiu. 

La manca de inversions i de recursos pel manteniment dels accessos fa que la pressió 
social vers els ajuntaments es vegi incrementada i que aquesta dinàmica comporti una 
tendència al despoblament dels nuclis més petit o allunyats. 
 
Els pressupostos en infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l’Alt Pirineu dels 
darrers anys han provocat un greuge als habitants d’aquest territori i un sentiment 
d’oblit. 
De conformitat amb el que preveuen l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL). 
  
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER: Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’activació URGENT dels Plans que 
han permès el finançament de les obres de conservació i millora de les infraestructures 
viàries a l’Alt Pirineu incorporant les inversions no realitzades en els darrers anys. 
SEGON:  Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Lleida que agrupin 
en un Pla Específic de Camins Rurals per l’Alt Pirineu tots els recursos dels altres plans 
de la Generalitat i els provinents de la Diputació de Lleida i Girona i n’adeqüi el muntat 
per realitzar les inversions necessàries per equiparar els accessos als nuclis dels 
municipis de l’Alt Pirineu a la resta de Catalunya  i en una a única convocatòria. 
TERCER: Notificar el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al 
President de la Diputació de Lleida i de Girona, al Conseller del Departament de 
Territori i Sostenibilitat, al Conseller del DAAM, a la Consellera del Departament 
Governació, al Delegat del Govern per l’Alt Pirineu i als portaveus dels grups 
parlamentaris. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que la Fira Ramadera de la Pobleta d’aquest any va ser 
bastant exitosa, i ben portada i organitzada. Recorda que es fa a la Pobleta de Bellveí, 
però que és una fira per tot el municipi. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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C) El Sr. Alcalde dóna compte que el 10 d’octubre de 2013 es van produir canvis 
legislatius en la normativa del Govern Local. S’han presentat 21 esmenes i de moment 
s’ha pogut treure del redactat el tema de les fusions d’ajuntaments. 
S’està mirant de treure la eliminació de les EMDs 
En aquesta reunió hi havia tots els grups polítics. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que es va fer una reunió a Diputació de Lleida per tractar 
el tema de les set comarques. Al principi hi va haver molta polèmica amb el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i no es va arribar a fer un projecte comú per tota la 
comarca. 
Els programes dels ajuntaments s’han complert tots, però el del Consell Comarcal, 
encara no. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha iniciat la carretera del Obacs, hi ha l’informe 
favorable del tècnic. La segona fase encara s’ho han de mirar els tècnics perquè són 
reacis a que es faci una carretera que no comuniqui amb un altre municipi. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que la Diputació de Lleida ha publicat al BOP els imports 
corresponents a la partida d’arrendaments i subministraments del PUOSC per a l’any 
2013, que aquest any és el 15 % de l’import total. 
No creu que aquest any donin cap resolució a les infraestructures presentades pels 
municipis i comarques,  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que ara ens han pagat, per part de la Generalitat, la 
subvenció de la Escola Bressol de l’any 2011 i una subvenció de cultura del 2010 d’uns 
11.000 €. Poc a poc, però van pagant alguna cosa. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que ha entrat una al·legació a l’ajuntament referent a la 
carretera que s’ha fet a Aguiró, a la Rollanera. Hi ha una família que considera que hi 
ha una finca que és seva, però l’ajuntament considera que forma part del comunal. 
La discrepància de propietat ho haurà de decidir un jutge, ja que ni el Registre de la 
Propietat ni el Cadastre ho poden resoldre. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
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I) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 25.10.2013 es va crear l’Associació 
anomenada de “Municipios de Montaña”, en una jornada que es va fer a Lleida. En 
aquesta associació hi ha ajuntaments de vuit comunitats autònomes i de moment hi ha 
150 ajuntaments adherits. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que en els plens els assumptes s’aproven, o es 
desestimen. En el passat ple, el Sr. Marc Peró, va votar a favor de l’acord de l’Escola, 
però desprès va fer comentaris al facebook criticant-ho. 
Li vol di què, com a regidor de l’ajuntament, és lliure de fer el que vulgui, però si té res a 
dir, prefereix que ho digui dins el Ple. 
El Sr. Peró pren la paraula per al·lusions, i comenta que està plenament d’acord amb el 
que es va aprovar a l’anterior ple, i el que hi va escriure al facebook no ho va fer per 
l’aprovació o no, sino que va ser per altres aspectes amb els que hi va pensar després 
del ple. 
El Sr. Peroy diu que no volia intervenir però creu que no s’han de dir les coses als veïns 
i no als regidors. Comenta que pel col·legi es va lluitar molt, i per això es va decidir fer 
l’ajuda, no per sentit electoralista. Les coses de la vall s’han d’arreglar aquí i no per 
Internet. 
El Sr. Dalmau sols vol comentar que li va saber greu. 
El Sr.  Peró contesta dient que no pretenia afectar a l’alcalde perque o era la seva 
intenció. Creu que les xarxes socials són obertes, també diu que si que se’l deixa 
parlar, però les xarxes socials donen la possibilitat de parlar i reflectir opinions. Ara 
mateix no es troba lligat a cap grup polític, i per aquest motiu dóna les seves opinions, 
signa amb el seu nom i comenta que ho continuarà fent. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que l’AMPA de l’escola vall Fosca ha enviat una carta 
donant les gràcies per l’acord pres per l’ajuntament en relació amb el menjador escolar. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’efectuen 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
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.” 
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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. 


