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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 divuit de febrer de 
desembre de dos mil tretze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, divuit de febrer 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 extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va 
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia. 
 
ASSISTENTS:                                                                        NO ASSISTEIXEN: 
- Alcalde: 
JOSEP MARIA DALMAU i GIL      
 
 - Regidors:                
LLUIS PEROY BENET                                                          
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA 
JOAN BONETA CARRERA 
MARC PERÓ AGULLANA 
JOSEP AMORÓS BATALLA    
NEUS BURGUÉS COMA 
 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
ORDRE DEL DIA 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRA 
- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER AL PLA ÚNIC D’OBRES I 

SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 
- INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ PER LES OBRE S DE 

LA CARRETERA DE CIRCUMVAL·LACIÓ D’AGUIRÓ 



 

 

2 

 

- RESOLUCIÓ A L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’OBRA DEL NOU 
PONT D’ACCÉS ALS NUCLIS D’ASTELL, OVEIX I AGUIRÓ 

- APROVACIÓ DE L’ACORD D’ADHESIÓ A LA PÒLISSA 
D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIA L I 
SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE MUNICIPIS 

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

 
ACORDS 

 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el vint-i-u de 
desembre de 2012, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta 
de trenta-sis fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que 
composen la corporació. 
 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA  
 
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 50/2012 i 51/2012 
de l’any 2012, 1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013 i 6/2013 de l’any 2012, que 
consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- APROVACIÓ DE PROJECTES D’OBRA  
 
Atès que es disposa del les memòries valorades redactades pel tècnic municipal, el Sr. 
Marc Sentenac Oña, al mes de gener de 2013, i que són els que es detallen a 
continuació: 
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 - Nova pavimentació i serveis als carrers de Beranui 
 - Nova pavimentació i serveis als carrers d’Astell 
 - Nova pavimentació i serveis d’Espui 
 
Atès que es disposa del projecte executiu redactat pel tècnic municipal, el Sr. Marc 
Sentenac Oña, al mes de gener de 2013, i que s’anomena: 
 
 - Nova pavimentació i serveis als carrers de Paüls 
  
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment les memòries valorades i el projecte tècnic descrits 
anteriorment. 
 
Segon.-  Exposar en el Butlletí Oficial de la Província l’aprovació acordada en el punt 
primer, durant el termini de trenta dies, als efectes que es puguin presentar 
reclamacions i/o al·legacions; en el cas que no se’n presentés, s’entendrien aprovats 
definitivament. 
 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER AL PLA ÚNIC D’OBRE S I SERVEIS DE 
CATALUNYA (PUOSC)  
 
Atès el Decret 155/2012 de 20 de novembre, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria per a la 
formulació del Pla Únic d'obres i serveis de Catalunya del quadrienni 2013-2016, 
publicat al DOGC núm.- 6263 del dia 28.11.2012. 
 
Atès que en els nuclis de l'àmbit territorial d'aquest municipi, hi ha mancances en les 
infraestructures bàsiques que requereixen diverses actuacions perquè puguin gaudir 
dels serveis mínims legalment exigibles, i que es troba inclòs com a beneficiari a l'article 
1 de l'esmentat Decret. 
 
Vistes i revisades les memòries valorades de les diferents obres i serveis, i els projectes 
que han estat considerades les actuacions més urgents de les necessàries en el 
municipi. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Incloure en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2013-
2016 les següents obres Municipals, a les línies d’inversió  de la Diputació de Lleida, i 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
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 - Nova pavimentació i serveis als carrers de Beranui 
 - Nova pavimentació i serveis als carrers d’Astell 
 - Nova pavimentació i serveis d’Espui 
 - Nova pavimentació i serveis als carrers de Paüls 

 
I incloure a la línia de manteniment  de la Diputació de Lleida, i del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals la “Memòria de Manteniment de la Torre de 
Capdella”, per cada una de les anualitats del període 2013-2016. 
 
SEGON.- Aprovar la documentació administrativa i tècnica que s'inclou al Dossier de 
sol·licitud redactada pels serveis tècnics municipals, expressament, els informes 
justificatius de l’interès públic de cadascuna de les obres. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR la inclusió al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, 
quadrienni 2013-2016, i Diputació de Lleida de les obres i serveis que tot seguit es 
relacionen per exercicis i amb percentatge de subvenció, especificant l'ordre de 
preferència entre totes elles: 
 

- Nova pavimentació i serveis als carrers de Paüls, Prioritat 1.  
   

Anualitat 2014  
Import de l'obra (PEC)    222.678,34 €  
Aportació Municipal     5%      11.133,92 €  
Sol·licitud Diputació de Lleida  (anualitat)     10.993,23 €  
Sol·licitud Departament governació  65%   200.551,19 €  

 
- Nova pavimentació i serveis d’Espui. Prioritat 2 
 

Anualitat 2014  
Import de l'obra (PEC)    165.095,05 €  
Aportació Municipal     5%        8.254,76 €  
Sol·licitud Diputació de Lleida  (anualitat)     10.993,23 €  
Sol·licitud Departament governació  65%   145.847,06 €  

 
- Nova pavimentació i serveis als carrers d’Astell. Prioritat 3 
 

Anualitat 2015  
Import de l'obra (PEC)    156.674,83 €  
Aportació Municipal     5%        7.833,75 €  
Sol·licitud Diputació de Lleida  (anualitat)     10.993,23 €  
Sol·licitud Departament governació  65%   137.847,85 €  

 
- Nova pavimentació i serveis als carrers de Beranui. Prioritat 4 
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Anualitat 2015  
Import de l'obra (PEC)    143.330,32 €  
Aportació Municipal     5%        7.166,52 € 
Sol·licitud Diputació de Lleida  (anualitat)     10.993,23 €  
Sol·licitud Departament governació  65%   125.170,57 €  

 
 
QUART.-  Trametre la documentació que preveu l’Ordre del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria 
per a la formulació del Pla Únic d'obres i serveis de Catalunya, en relació a les 
sol·licituds i resta d'acords adoptats en els punts anteriors, mitjançant la plataforma 
eaCat per internet, i en allò que no sigui possible, mitjançant presentació en paper o en 
format digital. 
 
CINQUÈ.- 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 comenta que hi ha tres memòries i un projecte. Es demanaran dues 
obres per a l’any 2014 i dos per al 2015. 
 
 
- INCOACIÓ DEL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ PER LES OB RES DE LA 
CARRETERA DE CIRCUMVAL·LACIÓ D’AGUIRÓ  
 
Atès que la Torre de Capdella té l’obra anomenada “Projecte d’accés rodat al nucli 
d’Aguiró”, dins el Terme Municipal de la Torre de Capdella, aprovada 
reglamentàriament, segons publicació al BOP núm. 10 de 19 de gener de 2008. 
 
Atès que per la realització d’aquesta obra, és necessari passar per diverses propietats 
privades de finques de naturalesa rústica, que passarien a formar part del sistema viari 
del municipi. 
 
De conformitat amb l’article 15 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954, una vegada declarat l’interès social, l’Administració resoldrà sobre la necessitat 
d’ocupar els béns que siguin estrictament indispensables per a l’expropiació. 
 
Aquests preceptes determinen que els municipis, juntament amb l’Administració 
autonòmica, poden acordar també l’expropiació dels béns afectats per aquestes 
circumstàncies. 
 
Amb aquesta finalitat es formula la següent relació concreta i individualitzada, en la qual 
es descriguin, en els aspectes material i jurídic, els béns a expropiar. 
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Dades 
afectats Dades cadastrals 

SUPER
F. 

VALOR 
TERRENYS 

VALOR 
CULTIU 
/APROF 

SUMA 5% 
PREMI 

VALOR 
TOTAL 

TITULAR POL.  PARC. US m2 €/m2 €/m2 € AFECCIÓ € 
José 
Carrera 
Jordana 

4 925 Sotabosc 429 0,69 0,09 
334,62 16,73 351,35 

Herederos 
de Elvira 
Camp Font 

4 926 Sotabosc 572 0,69 0,09 
446,16 22,31 468,47 

Sotabosc 1836 0,69 0,09 1432,08 71,60 1503,68 

Matolls 4 0,35 0,13 1,92 0,10 2,02 934 

Sotabosc 1824 0,69 0,09 1422,72 71,14 1493,86 

Miquel 
Coma 
Coma 

4 

  Pastures 2189 0,69 0,13 1794,98 89,75 1884,73 
Jaime 
Escriba 
Jordi 

4 936 Pastures 971 0,69 0,13 
796,22 39,81 836,03 

Herederos 
de Martina 
Portella 
Bollo 

4 938 Pastures 287 0,69 0,13 

235,34 11,77 247,11 
Miquel 
Coma 
Coma 

4 939 Pastures 135 0,69 0,13 
110,7 5,54 116,24 

Herederos 
de Elvira 
Camp Font 

4 945 Pastures 14 0,69 0,13 
11,48 0,57 12,05 

José Coll 
Perna 4 946 Pastures 28 0,69 0,13 

22,96 1,15 24,11 
Josep 
Jordana 
Escoll 

6 232 Pastures 719 0,69 0,09 
560,82 28,04 588,86 

Miquel 
Coma 
Coma 

6 233 Sotabosc 29 0,69 0,09 
22,62 1,13 23,75 

Ajuntament 
Torre 
Capdella 

4 
 9003 Comunicació 119 0,35 0 

41,65 2,08 43,73 
Ajuntament 
Torre 
Capdella 

4 9005 Urbà 97 69,42 0 
6733,74 336,69 7070,43 

Agència 
Catalana 
Aigua 

4 9081 Riu 8 0,35 0 
2,8 0,14 2,94 

Agència 
Catalana 
Aigua 

4 9082 Riu 5 0,35 0 
1,75 0,09 1,84 

Ajuntament 
Torre 
Capdella 

4 9083 Comunicació 412 0,35 0 
144,20 7,21 151,41 

TOTAL       9678,00 14822,60 
 
Si no s’hi formulen reclamacions, es considerarà aprovada definitivament la relació 
concreta de béns, i començarà l’expedient expropiatori. 
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Vistos els informes favorables de la Secretaria i la Intervenció municipals. 
 
L’Ajuntament en Ple, sis vots a favor i una abstenció de la Sr. Burgués Coma, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer .- APROVAR, inicialment, la relació individualitzada i valorada dels béns a 
expropiar, que s’adjunta com a annex al present acord. 
 
Segon .- SOTMETRE l’esmentada relació a informació pública, per un termini de 20 
dies hàbils, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
Província, en un dels diaris de més difusió i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a l’efecte 
que es puguin presentar al·legacions sobre la procedència de l’ocupació dels béns i 
drets o sobre el seu estat material o legal, com també a efectes de l’aportació de dades 
que permetin la rectificació de possibles errors. 
 
Tercer .- NOTIFICAR individualment aquests acords als interessats

5
que consten a 

la relació de béns i drets, fent-los alhora els oferiments i advertiments que es 
desprenen dels articles 19 de la Llei d’expropiació forçosa i 18 del seu Reglament, 
relatius a la possibilitat d’aportar les dades necessàries per rectificar possibles 
errors, o oposar-se, per raons de fons o forma, a la necessitat d’ocupació dels béns 
afectats per l’expropiació. 
Així mateix, s’indica als interessats que, dins el termini de 10 dies hàbils des de la 
recepció de les oportunes notificacions, hauran d’acreditar davant d’aquest Ajuntament 
la titularitat dels béns o drets (amb la presentació del títol oportú o d’una còpia 
autenticada), com també la referència cadastral dels immobles corresponents, 
mitjançant l’aportació de l’últim rebut de l’import sobre béns immobles o, si escau, d’un 
certificat estès per la gerència del Cadastre, a tenor de l’article 50 de la Llei 13/1996, de 
30 de desembre, amb l’advertiment que l’incompliment del requeriment pot comportar 
les sancions tributàries que preveu l’article 54 de la mateixa Llei. 
 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués comenta que en ser un tema que afecta a la seva família, s’absté en 
la votació, i deixa llibertat de vot al Sr. Amorós. 
- El Sr. Amorós, diu que vota a favor de la expropiació perquè ja va votar en aquest 
sentit al 2010, pel mateix assumpte. 
 
- RESOLUCIÓ A L’AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’OBRA DE L NOU PONT 
D’ACCÉS ALS NUCLIS D’ASTELL, OVEIX I AGUIRÓ  
 
Atès que  l’any 2011, l’ajuntament va sol·licitar als serveis tècnics de la Diputació de 
Lleida, la redacció de l’obra anomenada: “Projecte de remodelació del pont de la 
carretera d’accés als nuclis d’Aguiró, Astell i Oveix. TM de la Torre de Capdella” atès 
que l’ampliació del pont és una prioritat en aquests moments per als veïns dels pobles 
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als quals dóna accés. Que aquest projecte s’ha executat amb tots els condicionats 
marcats pels departaments competents en la matèria. 
 
Vist que en sessió plenària de data 29 d’octubre de 2012, es va aprovar el projecte i la 
seva publicació al BOP de Lleida núm. 152 de 8 de  novembre de 2012, per un període 
de 30 dies. 
 

Atès que en data 20 de març de 2007 es va trametre per part de la Generalitat de 
Catalunya a l’Ajuntament de la Torre de Capdella, la declaració de bé cultural d’interès 
nacional (BCIN), en categoria de monument històric, l’església de Sant Martí de la Torre 
de Capdella i la delimitació de l’entorn de protecció, en la qual s’hi marca la zona on hi 
ha del pont d’accés als nuclis d’Aguiró, Astell i Oveix. 
 

Que l’ajuntament de la Torre de Capdella en data 15.02.2007 va presentar una 
al·legació al Departament de Patrimoni Cultural, a la declaració del BCIN de l’església 
de Sant Martí de la Torre de Capdella, explicant que hi havia ubicat un pont d’accés als 
nuclis d’Aguiró, Astell i Oveix, que es trobava en mal estat, a més de tenir una amplada 
que el fa impracticable per alguns vehicles de grans dimensions, necessaris per portar 
aliment a les granges que s’ubiquen en aquests pobles. A la qual van contestar que 
eren coneixedors d’aquest fet adduint que la “delimitació de l’entorn té com a finalitat 
controlar la relació entre el monument i els espais rurals que l’envolten”... “Tanmateix, 
amb aquesta protecció no s’impedeix que es realitzin actuacions de tot tipus, tant 
d’accessos com infraestructures que es considerin necessàries”. 
 
Atès que s’ha presentat una al·legació per part de les Sres. Alba i Núria Espot Faixa, 
al·legant que el projecte d’eixamplament, al fer-se pel vèrtex inferior afectarà finques de 
la seva propietat, a més a més de ser una zona amb més pendent, i que afectaria la 
zona d’entorn del BCIN de l’església de Sant Martí de la Torre de Capdella, es 
consideren els següents aspectes. 
 
PRIMER: Que atès que ja es va presentar per part de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella una al·legació al Departament de Cultura en data 15.02.2007 a la qual van 
contestar que eren coneixedors d’aquest fet adduint que la “delimitació de l’entorn té 
com a finalitat controlar la relació entre el monument i els espais rurals que l’envolten” 
.../... “Tanmateix, amb aquesta protecció no s’impedeix que es realitzin actuacions de 
tot tipus, tant d’accessos com infraestructures que es considerin necessàries”. 
 
SEGON: Que el Projecte pel qual es dissenya el pont ha estat executat pels serveis 
tècnics de Diputació de Lleida, en adjudicació a la Consultora CICSA, complint amb els 
requeriments dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya per tal de 
complir amb els requisits de l’ampliació del pont. 
 

TERCER: Que del projecte tècnic es dedueix que l’obra s’ha d’executar pel vèrtex 
inferior, tal com es desprèn de la memòria del document, en l’apartat “Resultats 
obtinguts i Conclusions”, i que es transcriu literalment: 
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“S’ha comprovat que per al cabal de 952.10 m3/s, l’associat al període de retorn 
de 500 anys, el pont no té capacitat suficient. 
 
S’observa que el comportament de la làmina d’aigua es situació existent i amb el 
viaducte ampliat és pràcticament idèntic, per tant les noves condicions 
hidràuliques no empitjoren la situació existent a la zona. 
 
Del present estudi es conclou que la única actuació possible es la que preveu la 
publicació de l’Agència catalana de l’Aigua, “Recomanacions tècniques per al 
disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai fluvial”, apartat 4.4 punt 3, que 
textualment diu: 
 

- “Per al cas d’un pont existent sense capacitat per a cabals associats a 500 anys 
de període de retorn es podrà realitzar una ampliació de la plataforma per a pas 
peatonal o de bicicletes sempre i quan es realitza pel costat aigua avall del curs 
d’aigua i sigui d’una amplària màxima de 2m. en aquest casos es preveurà un 
sistema d’alerta en avingudes.” 

 
Per tal, com el pont objecte d’estudi no té capacitat per al cabal de 500 anys es 
projecta una ampliació de 2m, pel costat aigües avall.” 

 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada, atès que es considera correcta l’ampliació 
del pont pel vèrtex inferior, tal com es preveu en el projecte tècnic redactat per 
Diputació de Lleida, a més de considerar que l’ampliació del pont no afecta al BCIN de 
l’església de Sant Martí de la Torre de Capdella.  
Segon.- Aprovar definitivament el projecte, i continuar amb la seva tramitació. 
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- APROVACIÓ DE L’ACORD D’ADHESIÓ A LA PÒLISSA D’ASS EGURANÇA DE 
RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL I SERVEI DE MED IACIÓ 
D’ASSEGURANCES DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPI S 
 
Atès que el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en 
sessió de 31 de Maig de 2010 va decidir convocar un concurs per a la contractació 
d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual és 
prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles 
administracions i/o organismes públics, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin i per la 
contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de 
responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de 
Catalunya 
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Que d’aquell concurs es va adjudicar la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i 
patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que 
s'hi adhereixin a la mercantil Zurich i la contractació i prestació del Servei de distribució i 
mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als 
Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, 
S.L.  
 
Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques 
és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, llei 30/2007 de 
30 d’Octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i la 
resta de normativa de contractació administrativa. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Que el municipi de la Torre de Capdella i el Patronat de Turisme de la Vall 
Fosca s’adhereixen a pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la 
qual serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores 
aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin i 
alhora s’adhereixen al Servei de mediació i assessorament als Municipis i ens locals de 
Catalunya adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició 
de Mediador de l’Ajuntament i el Patronat de Turisme de la Vall Fosca. 
SEGON.- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
en relació amb el present acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- La Sra. Burgués pregunta de quin import es tracta per fer aquest canvi 
d’assegurances. 
- El Sr. Dalmau li comenta que uns 12.000 €. 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRES  
 
A) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "CRACIÓ DE DOS PISTES FORESTALS 
PER ACCEDIR A LES MUNTANYES DE UTITLITAT PÚBLICA”, amb un import de 
6.578,04 €, signada pel tècnic director de l’obra Sr. Marc Sentenac Oña, amb data 12 
de febrer de 2013, a l‘empresa XAVIER FORGA GORDÓ..  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació 
aprova la certificació. 
 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
No se n’efectuen 
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- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES  
 
- SOL·LICITUDS 
 
A) ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DE LA POBLETA DE BELLVEÍ. Vista la 
sol·licitud presentada per l’Associació de Veïns i propietaris de la Pobleta d e 
Bellveí , amb NIF. G25482019, en escrit de 21.01.2013 amb R/entrada núm. 53 de 
21.01.2013, en el que es sol·licita una ajuda per a la festa de Carnestoltes celebrada a 
la Pobleta de Bellveí els dies 8, 9, 10 i 11 de febrer de 2013. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € IVA inclòs, per la 
celebració de la festa de Carnestoltes, celebat els dies 8, 9, 10 i 11 de febrer de 2013, 
l’Associació de Veïns i Popietaris de la Pobleta de Bellveí. 
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. 
 
B) ESCOLA ELS RAIERS I ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES. Vista la 
sol·licitud presentada per la Sra. Montserrat Juanmartí com a directora del CEIP ELS 
RAIERS i el Sr. Montse Castells Jordana com a president de l’AMPA, en escrit de 8 de 
desembre de 2012, amb R/entrada núm. 1287 de data 14.12.2012, en el qual es 
sol·licita un ajut per la celebració de la 31a Olimpíada Escolar Flamicell el dia 9 de març 
del 2013, amb el principal objectiu de fomentar la convivència tot fent esport gaudint 
d’una jornada festiva entorn de l’atletisme.  
 
L'Ajuntament en Ple,  per unanimitat dels membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 350 € al CEIP ELS RAIERS I 
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES, per la celebració de la 31a 
Olimpíada Escolar Flamicell el dia 9 de març del 2013. 
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. 
 
C) ESCOLA DE FUTBOL DE LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada pel  
Sr. Xavier Portet i Boixareu, amb DNI: 40876915-G, com a president de l’Escola de 
Futbol de la Pobla de Segur , en escrit de 09.01.2013 amb R/entrada núm. 35 de 
14.01.2013, en el qual se sol·licita una ajuda per fomentar un esport com el futbol, tant 
en l’àmbit de l’aprenentatge com de la competició a nivell provincial. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 600,00 € IVA inclòs, per la 
celebració per a l’Escola de Futbol de la Pobla de Segur, per tal de fomentar l’esport, i 
concretament el futbol. 
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) JOSE MARIA ANTEQUERA. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Jose Maria 
Antequera, amb DNI núm. 07215832L, de data 10 de febrer de 2013, amb R/entrada 
núm. 133 de 11.02.2013, en la qual es demana que es retornin els pagaments que 
s’han realitzat per error, dels rebuts del cànon de l’aigua, clavegueres i IBI, d’un 
immoble que, tal com aporta en la documentació que aporta, no és de la seva propietat. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva el retorn dels rebuts pagats indegudament per part del Sr. Jose 
Maria Antequera, per import de 16,22 €. 
Segon.-  Trametre la sol·licitud a l’ACA per tal que li retornin l’any 2010 i es doni de 
baixa els anys 2009, 2011 i 2012, així com trametre sol·licitud a l’Organisme Autònom 
de Recaptació la baixa del rebut de clavegueres de l’any 2012 
 
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 
 
E) MICROFONS DE CATALUNYA PER LA COOPERACIÓ AL DESE NVOLUPAMENT. 
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat MICROFONS DE CATALUNYA PER LA 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, amb NIF: G64111610, en escrit de 20 de 
gener de 2013 amb R/entrada núm. 83 de 30.01.2013, en què se sol·licita un ajut per 
pal·liar la crisi alimentaria produïda per la Gerra a Mali. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiu un ajut econòmic per pal·liar la crisi alimentaria produïda per la 
Gerra a Mali, per import de 100,00 € a l’entitat MicroFONS de Catalunya per la 
cooperació al desenvolupament. 
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 
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A) JOSEP PLASÉNCIA LLONCÀ. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep 
Plaséncia Lloncà, amb DNI núm. 43740917T com a representant legal de l’empresa 
Franc Alou Enginyeria Ambiental, SCP, amb NIF J25666546, en què comunica que ha 
adquirit un cavall català pirinenc per tal d’incorporar-ho a la seva explotació agrària, al 
nucli d’Envall. Expedient núm.- 2010/101/EN. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29 de gener de 2012 informen 
“l’assabentat de l’adquisició d’un cavall per part de l’enginyeria Franc Alou Enginyeria 
Ambiental, SCP” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Donar per assabentat l’adquisició d’un cavall per part de l’enginyeria Franc 
Alou Enginyeria Ambiental, SCP. 
Segon .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
B) IRINA MORGADE GUILLAN. Vista la sol·licitud presentat per la Sra. Irina Morgade 
Guillan, amb DNI núm. 35467310E, en escrit de 25 de gener de 2013, amb R/entrada 
núm. 70 de 25.01.2013 en la que, atès que ha tramita la baixa, a data 25.01.2013 de 
l’activitat de restauració de la “Taberna de Paüls”, a Casa Sort, al nucli de Paüls de 
Flamisell, i es sol·licita la baixa de les taxes que van lligades a l’activitat. Exp. 048/06/P 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29 de gener de 2013 informen 
favorablement la concessió de la baixa de l’activitat de restauració. 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Donar de baixa l’activitat d’establiment de restauració, amb el nom de la 
“Taberna de Paüls”, a Casa Sort, al nucli de Paüls de Flamisell, així com totes les taxes 
vinculades a aquest establiment, a data 25.01.2013. 
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) CARMEN BIGORDÀ TOMÀS. Vista la sol·licitud presentat per la Sra. Carmen 
Bigordà Tomàs, amb DNI núm. 40849815K, en escrit de 8 de gener de 2013, amb 
R/entrada núm. 13 de 08.01.2013 en el que es tramita la baixa a la Oficina de Gestió 
Empresarial de l’activitat de establiment d’allotjament turístic denominat “Casa Ramon 
2”, (Agroturisme, Apartament Rural Independent) al nucli de Mont-rós, i es sol·licita la 
baixa de les taxes que van lligades a l’activitat. Exp. 039/02/MT 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 8 de gener de 2013 informen 
favorablement a: 
 
 “la concessió de la baixa de l’establiment de turisme rural en modalitat d’apartament 
rural independent identificat com a Casa Ramon 2, ubicat a Carrer del Castell, s/n de la 
localitat de Mont-rós. 
 
Que l’activitat queda classificada d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de Desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats com a Annex III, apartat 12, subapartat 56: 
apartament de turisme rural en tots els seus grups i modalitats, quedant el nombre de 
places reduït a 4.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Donar de baixa l’activitat de l’establiment de turisme rural en modalitat 
d’apartament rural independent identificat com a Casa Ramon 2, ubicat a Carrer del 
Castell, s/n de la localitat de Mont-rós, així com totes les taxes vinculades a aquest 
establiment. 
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 FARRÉ.  Vist l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Tomàs 
Jordana Farré amb DNI 40822382G, en què demana canvi de nom de la comunicació 
ambiental per l’activitat Ramadera ovina, classificada en l’Annex II.1, apartat 11, 
subapartat 1j, a Casa Jaumet, al polígon 6, parcel·la 703, del nucli d’Astell, del Sr. 
Tomàs Jordana Farré a nom de Maria Fenosa Agustí, amb DNI 78060894K, segons 
sol·licitud de data 27.12.2012, amb R/entrada núm.- 1317 del dia 27.12.2012. Expedient 
núm.- 033/05/AS. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 11.02.2013 informen favorablement la 
concessió del canvi de nom de la llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Incidències observades: 
    
El Sr. Tomas Jordana Farré va realitzar una partició de la llicència ambiental d’activitats, restant 
el bestiar boví a nom de SAT Jaumet d’Astell i les bestiar oví a nom de Tomàs Jordana Farré, 
fet que va sol·licitar en data 11 de març de 2005 i que va ser aprovat pel Ple en data 12 de 
Juny de 2006, un cop realitzats els tràmits amb la Oficina de Gestió Ambiental Unificada. 
 
La activitat va quedar classificada com a Annex II.1, apartat 11, subapartat 1j . Instal·lacions 
per a bestiar porcí/boví, de diferents aptituds, tinguin o no places per a altres espècies animals 
excepte si disposen de places d’aus de corral, la suma de les quals sigui superior a 33 fins a 
500 URP, d’acord amb la Llei 3/1998 de Intervenció Integral de la Administració Ambiental. 
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Vist que actualment la Llei 3/1998 resta derogada per la Llei 20/2009, de 4 de Desembre de 
prevenció i control ambiental de les activitats,  l’activitat quedaria classificada de la següent 
manera: 
- Annex III, apartat 11.1f:  places d’oví i cabrum amb una capacitat de caps de bestiar de 10 – 
2.000 
 
I per tant es produeix un canvi d’annex, que queda recollit d’acord amb la Disposició transitòria 
primera  de la Llei 20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats: 
 
“Els procediments de llicència ambiental o d’obertura d’establiments compresos en les annexos 
II i III de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta 
llei, però que en aquesta queden subjectes al règim de comunicació de l’annex III, es resolen 
mitjançant la notificació a la persona interessada que l’activitat que sotmesa al règim  de 
comunicació segons determina aquesta llei ” 
 
CONCLUSIÓ  
 
En quant al canvi de titular informo: 
 
La documentació aportada es considera suficient per poder informar i es considera 
FAVORABLE  a favor de la Sra. Maria Fenosa Antoni, amb la condició que un cop produïda la 
transmissió, les responsabilitats i obligacions de l’antic titular seran assumits pel titular nou. 
 
En quant al canvi de classificació de l’activitat i vist que el titular afirma que no s’ha realitzat cap 
modificació, proposo notificar a la persona interessada que l’activitat queda subjecta al règim 
de comunicació  i classificada de la següent manera: 
 
- Annex III, apartat 11.1f:  places d’oví i cabrum amb una capacitat de caps de bestiar de 10 – 
2.000, amb la mateixa capacitat productiva de que disposava anteriorment: 920 ovelles 
reproductores, 150 ovelles de cria, 150 ovelles de reposició, 400 ovelles d’engreix i 5 cabres 
reproductores. 
 
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, 
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 set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar el canvi de nom de la de la comunicació ambiental per l’activitat 
Ramadera ovina, classificada en l’Annex II.1, apartat 11, subapartat 1j, a Casa Jaumet, 
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polígon 6, parcel·la 703, del nucli d’Astell, del Sr. Tomàs Jordana Farré a nom de Maria 
Fenosa Agustí, amb DNI 78060894K, amb les condicions establertes per l’informe 
tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat en l’Annex III, apartat 11.1f : places d’oví i cabrum amb 
una capacitat de caps de bestiar de 10 – 2.000, amb la mateixa capacitat productiva de 
que disposava anteriorment: 920 ovelles reproductores, 150 ovelles de cria, 150 ovelles 
de reposició, 400 ovelles d’engreix i 5 cabres reproductores. 
Tercer .- Canviar la Classificació de l’activitat de l’empresa SAT Jaumet d’Astell,  atesa 
la Llei 3/1998 que resta derogada per la Llei 20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i 
control ambiental de les activitats, per la qual l’activitat quedaria classificada de la 
següent manera: Annex III, apartat 11.1f:  places d’oví i cabrum amb una capacitat de 
caps de bestiar de 10 – 2.000. 
Quart -.- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Cinquè .-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. 
Sisè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) JESUS FONT FARRERO. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jesús Font 
Farrero, amb DNI núm. 40761120-Z, en què demana llicència d’activitats, en règim de 
comunicació, per una explotació ramadera extensiva, a Casa Batalla al polígon 8, 
parcel·la 159 del nucli de Paüls de Flamisell, amb registre d’explotació ramadera L-42 
00411, segons sol·licitud de data 30.01.2006, amb R/entrada núm.- 119 del dia 
31.01.2006 i “Informe tècnic de “Explotació Bovina casa Batalla” situada al municipi de 
la Torre de Capdella”, redactat per l’enginyer tècnic agrícola, Sr. Jordi Vidal Molins, 
visat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Lleida, amb núm. 
4-0040 de 17.012013. Expedient núm.- 006/06/P. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 5 de febrer de 2013 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades de l’activitat: 
Emplaçament   Polígon 8, parcel·la 159 
Nucli    Paüls 
Superfície útil de l’activitat: En tractar-se d’una activitat amb un maneig extensiu dels  
     animals no acredita cap instal·lació, només un tancat a la 
      parcel·la on s’ubica la explotació destinat a 
infermeria, del qual      no apareix cap descripció a la memòria. 
    Acredita la disponibilitat de 13,32 Ha pel funcionament de  
    l’activitat 

 Capacitat:   15 vaques alletants 
    1 toro 
    15 vedells de cria 
    8 vedelles de reposició 
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    6 vedells engreix 
 
 
CONCLUSIÓ  
 
Vist que la activitat es troba inclosa en l’annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, classificada com a epígraf 11.1.l. 
 
Vist que la activitat no realitza abocaments a la llera pública, ni es troba situada en cap espai 
natural protegit. 
 
Vist que no disposa d’instal·lacions fixes, i acredita un tancat amb funció d’infermeria. 
 
Proposo informar favorablement  per a la obtenció de la llicència municipal d’activitats, per una 
explotació ramadera extensiva amb una capacitat de 15 vaques alletants, 1 toro, 15 vedells de 
cria, 8 vedelles de reposició, i 6 vedelles d’engreix a nom del Sr. Jesus Font Farrero. 
 
Proposo, en tractar-se d’una explotació totalment extensiva, enviar el Pla de Gestió de les 
Dejeccions Ramaderes a la Secció d’Avaluació de Recursos Agraris de Lleida per tal que 
emetin el seu informe, i per tant condicionar la explotació a la resolució d’aquest informe. 
 
La comunicació no atorga, a la persona jurídica titular de l’activitat, facultats sobre el domini 
públic, el servei públic o els bens col·lectius. 
 
En quant al règim de control d'activitats sotmeses a comunicació, segons les instruccions 
publicades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge a la seva pàgina web: 
 
"Es desenvoluparan reglamentàriament la inscripció i el seguiment de les activitats sotmeses al 
règim de comunicació, i també els règims de control específics de les activitats ramaderes i 
altres activitats que ho requereixin"  
 
La Llei  20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les activitats preveu en 
el seu Article 73, en quant al règim dels controls periòdics de les activitats incloses a l’annex III: 
"Les activitats incloses en l'annex III es poden sotmetre al règim d’autocontrols periòdics, 
atenent la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, 
vibracions,  lluminositat i d'altres, i l'aigua, o la caracterització de determinats residus, el resultat 
dels quals es verifica de conformitat amb el 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 set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar la comunicació ambiental per l’activitat d’explotació ramadera 
extensiva, a Casa Batalla, polígon 8, parcel·la 159, del nucli de Paüls de Flamisell, amb 
les condicions establertes per l’informe tècnic. 
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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 .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Quart. - Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 90 euros , en concepte de taxa 
per l’obtenció de la comunicació ambiental segons ordenança municipal. 
Cinquè .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 1/2013 que comprèn del núm. 1 
al 54, ambdós inclosos, amb un  import total de 154.414,23 €. 
 
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentades i/o 
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures 
i pagaments pel Ple fins aquesta data. 
 
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i dos assabentats, dels set membres que 
composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
La Secretaria-interventora passa a donar compte de la certificació de deute pendent 
d’acord amb el Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer, pel qual es determinen les 
obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les Entitats locals, i s’informa que 
s’enviarà telemàticament per la pàgina del Ministeri mitjançant el model previst per 
aquest, i amb la signatura digital. 
 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció en que es demana que s’asseguri el suport a 
les persones aturades mitjançant la pròrroga del programa PREPARA, amb l’adopció 
de mesures contra l’atur juvenil i de suport als desocupats més vulnerables i garantir un 
servei públic d’ocupació de qualitat. 
 
El consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que la Diputació de Lleida va presentar una moció 
referent a donar suport a la Declaració de sobirania i del Dret a decidir del poble de 
Catalunya del Parlament de Catalunya, i per aquest motiu proposa fer-ne una votació 
als membres de la Corporació per si s’hi volen adherir, amb el següent text 
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Proposta de Resolució d’aprovació de la Declaració de Sobirania i del dret a 
decidir del Poble de Catalunya: 
 
“Preàmbul  
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat 
col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, 
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme 
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de 
la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més 
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de 
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, 
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les 
institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un 
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i 
promoure’l des del reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha 
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un 
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo 
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un 
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un 
Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim 
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el 
Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de 
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb 
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició 
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució 
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de 
Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i 
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jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les 
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal 
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les 
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una 
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes 
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual 
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de 
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre 
de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la 
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de 
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les 
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han 
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera 
sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici 
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir 
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents: 
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 
subjecte polític i jurídic sobirà. 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte 
a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb 
l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat 
popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir. 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a 
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el 
conjunt de la comunitat internacional. 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 
un sol poble. 



 

 

21 

 

– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el 
poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar 
i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, 
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 
mecanismes que garanteixin aquest principi. 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 
Catalunya.” 
 
Pels motius anteriorment exposats, i amb set vots a favor, dels set membres que 
composen la corporació, s’acorda: 
 
Primer .- L’Ajuntament de la Torre de Capdella expressa el seu suport a la 
DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, 
aprovada el 23 de gener de 2013, en la primera sessió plenària de la X legislatura del 
Parlament de Catalunya. 
Segon .- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa i 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als consells comarcals i ajuntaments 
de les comarques de Lleida. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció presentada per la Diputació de Lleida 
mostrant el rebuig sobre l’ús de la tècnica de facturació hidràulica (fraking) 
Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural  mitjançant la fracturació de la 
roca mare, amb una perforació de fins a 5000 metres a l’inici i després es perfora en 
horitzontal, distància que pot arribar a varis quilometres. En aquest punt s’injecta aigua 
amb sorres i additius químics a gran pressió, que fa que es trenqui la roca i el gas 
s’alliberi. 
Aquesta tècnica implica una gran afectació al medi ambient, a més que la llei no regula 
específicament aquest aspectes de la fracturació hidràulica. 
 
El Consistori en queda assabentat, amb cinc abstencions, un vot en contra i un a favor. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que aquest any s’ha de sol·licitar el PUOSC per al proper 
quadrienni. La Diputació de Lleida aporta a l’Ajuntament 87.000 € en 4 anys. 
La reclamació de que no passés les subvencions pel Consell  Comarcal, s’ha acceptat, 
i ara els ingressos de les subvencions es faran directament als ajuntaments. 



 

 

22 

 

S’ha d’esperar a saber quants diners donaran a la Comarca per inversió, perquè a dia 
d’avui no se sap. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 11 de febrer de 2013 va assistir al 25è 
aniversari de l’Associació Catalana de Municipis, a Barcelona. En aquesta reunió es va 
parlar que el Govern vol desenvolupar una llei de Govern Local, i tant l’ACM i la FMC hi 
volen estar presents. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que al Departament de Governació hi ha un director nou, 
que és el Jordi Souto, veí de Malpàs, que abans estava a Lleida. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que van tenir una reunió amb el membres de la Junta de 
l’Associació de la llum, amb el advocat, el Sr. Gonzalo, i el Sr. Miarnau d’indústria, per 
explicar-li la situació en que es trobaven el veïns beneficiaris del conveni.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 21 de febrer, s’aprovaran les subscripcions 
dels socis amb caràcter privat, de la Societat de Foment del Pallars Jussà. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que es va reunir amb la Dolors Tella, del Depatament de 
Territori i Sostenibilitat, i li va recordar el deute que té el seu Departament amb 
l’Ajuntament. 
Va aprofitar per explicar el tema del projecte de la L-503 però falta que la Generalitat el 
faci o no. 
També van parlar de la Tercera porta del Parc Nacional. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que hi ha la possibilitat de signar un conveni del Fons 
Social de l’Habitatge, en que s’hi ha adherit tota la banca i els Ministeris, en el quel es 
fa un fons d’habitatges, promogut per la Federación Española de Municipios, on, els 
pisos que tinguin les entitats financeres, poden ser utilitzats per a fins socials del 
Municipi. 
De moment, s’estudiarà aquest conveni, i si es considera oportú, es passaria per un 
ple. 
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El Consistori en queda assabentat 
 
K) El Sr. Alcalde dóna compte que ha mantingut una reunió amb els de l’Associació de 
beneficiaris del Conveni de la Llum, per explicar en quin punt es troba tot l’expedient, i 
les previsions de resolució. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
L) El Sr. Alcalde dóna compte que el dissabte 16 de febrer es va donar els premis per 
al joves emprenedors de la Comarca. 
També es va parlar de la Societat de Foment del Pallars Jussà, i de qui formarà part del 
Consell d’Administració. L’Ajuntament de la Torre de Capdella estarà al Consell 
d’Administració en representació dels ajuntaments petits, però ha demanat que ho 
preguntin als altres ajuntaments abans d’acceptar ell.  
Es poden desenvolupar molts projectes, però s’haurà de buscar finançament. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
M) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 23 de febrer es realitzarà la cursa de la vall 
Fosca, amb 400 participants de 198 equips. Es convida al veïns a assistir-hi. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
N) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 8 de març es farà el “enganche” de la línia 
d’Envall, i esperem que ja tinguin llum. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
O) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha fet la neteja del riu, i es confirma que la 
Diputació de Lleida ens dóna una ajuda de 8000 €. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
P) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha fet una reunió amb els empresaris del municipi 
per la gestió de la restauració del Telefèric de Sallente per aquest estiu.  
L’Ajuntament voldria que ho portes una empresa privada, però el telefèric es continuaria 
gestionant des del Patronat de Turisme. 
Fins al 4 de març s’ha donat un termini per si es algú n’està interessat, que porti la seva 
proposta o projecte. En cas de fer-se per aquest sistema, s’haurà de dipositar un aval 
de 6000 €, i es pagarà una mensualitat de 1300 €/mes. 
Els horaris del telefèric es variaran, segons les quinzenes, ja que el viatge de les 11 del 
matí, aquest darrer estiu, ha funcionat molt bé. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 



 

 

24 

 

- PRECS I PREGUNTES 
 
- La Sra. Burgués en referència al Conveni de la llum, i l’associació, llegeix i aporta un 
document que es transcriu literalment: 
 
“Tenim entès que el dia 24 de gener del 2013, es reuneixen els cinc regidors del govern 
de l’Ajuntament de la Torre de Capdella amb els membres de l’Associació de la Llum, a 
petició d’aquests últims. 
 
En aquesta reunió no es va convocar als altres dos regidors de l’Ajuntament. 
 
El dia 21 i 22, el regidor Josep Amorós, va estar durant el matí a l’Ajuntament. En cap 
moment se li va comunicar que el dia 24 hi hauria una reunió per tractar el tema de la 
llum. 
 
Quan van començar els problemes amb Endesa, des del Govern, se’ns va dir i insistir, 
que els problemes del tema de la Llum eren de tots, en referència als 7 regidors, i que 
havíem d’anar tots units, sense tenir en compte els partits polítics o si s’era regidor a 
l’oposició o regidor del govern. 
 
Em la reunió del dia 24 de gener, reiterem, que no se’ns va convocar. Volem preguntar 
el per què? Per que no se’ns va convocar en algunes reunions amb l’Associació de la 
Llum? 
 
Esperem que hi hagi la total transparència en aquest assumpte, i així, com amb tots els 
altres, tantes vegades manifestat per diferents regidors del Govern. 
 
I perquè així conti, en el ple i s’adjunti en l’acta d’aquesta sessió, li entreguem una còpia 
d’aquest document a la Secretaria.” 
 
El Sr. Dalmau contesta dient que sempre se l’ha convocat, el dia abans de la reunió es 
va canviar d’hora la reunió i creu que se li va dir. 
El Sr. Amorós diu que no se li va comunicar res, ni el dia 21 ni el 22, ni pel 24. 
El Sr. Peroy diu que a partir d’aquest moment s’avisarà per mail, perquè quedi 
constància. En aquest punt dir que va ser l’Associació qui va convocar la reunió, i li 
demana a l’alcalde que les convocatòries es facin per correu electrònic. 
El Sr. Dalmau diu que està d’acord en que han d’anar junts, però també vol dir que ell 
sempre està aquí per el que sigui. 
El Sr. Peroy comenta que avui han estat a l’ajuntament però en cap moment els han 
preguntat res de la llum. 
El Sr. Amorós diu que es va donar per convocat quan va venir a preguntar i se li va dir 
que vingués, però a l’anterior no se’ls va convocar. 
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- La Sra. Burgués comenta que en el ple anterior, en el punt G d’informes, hi consta que 
es va dir que hi havia una pedra en un camí d’Aguiró, i ella aporta fotos que la pedra no 
l’hi ha posat ningú com s’insinua, sinó que han caigut de dalt. 
 
- La Sra. Burgués comenta en referència a la variant d’Aguiró, es diu que podran entrar 
vehicles pesats, però els radis de cobertura d’aquests vehicles és més gran i s’hauria 
d’ampliar molt més, i que per girar s’ha d’anar a la muntanya, ho comenta perquè es 
tingui en compte a l’hora d’executar l’obra. 
També comenta que el mur de casa Coixà està cada cop més deteriorat, i que s’hauria 
de fer una actuació ràpida per arreglar-ho 
El Sr. Dalmau diu que ell recorda que quan el Sr. Amorós ho va comentar en un ple, i 
ho va anar a mirar amb el tècnic, i aquest va dir que no i havia problema. 
La Sra. Burgués diu que ara és  més gran 
El Sr. Dalmau contestar que ho tornarà a demanar al tècnic. 
 
- La Sra. Burgués comenta que la portada d’aigües d’Aguiró és de fibrociment, i la toma 
d’aigua s’hauria de netejar, ja que surt bruta. Voldria demanar que es fes un estudi de 
l’aigua, de materials pesants. 
El Sr. Dalmau comenta que el tema de la uralita es va mirar, inclús per fer un dipòsit 
nou, canviant la tuberia i la captació. 
El cap de la brigada hi va anar i es va netejar i vallar, es pot estudiar l’anàlisi de l’aigua 
des d’un altre punt, perquè es voldria fer un dipòsit per incendis i coms, però es vol 
parlar amb els ramaders i veïns abans de fer res. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores quaranta-tres 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, 14 d’octubre de 2013. 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


