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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 vint-i-nou d’abril de dos 
mil quinze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

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

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- FORMACIÓ DE LA MESA PER LES ELECCIONS MUNICIPALS DE L DIA 

24 DE MAIG DE 2015 
- APROVACIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA PER L’ANUALITAT 2015  
- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT  DE LES 

MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI DE 
POBELLÀ 

- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL FESTIVAL DE MÚSICA ANT IGA 
DELS PIRINEUS (FEMAP) PER L’ANY 2015 

- CERTIFICACIONS D’OBRA 
- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS 
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- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS 
- FACTURES I PAGAMENTS 
- INFORMES 
- PRECS I PREGUNTES 
 

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per realitzar la sessió i el 
Sr. President declara obert l'acte.  
La Sra. Secretària llegeix l'ordre del dia de la sessió.  
Es tracten els punts i adopten els següents 
 
 
Atès que l’article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril del Text Refós de la 
llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al tractar-se d’una sessió ordinària, pot ser 
ampliat l’ordre del dia en cas d’urgència, si el Ple o acorda per majoria absoluta a 
petició del President. 
 
Atès que aquesta sessió és ordinària i hi ha dos punts considerat d’urgent, el President 
pregunta si s’aprova el caràcter urgent el punt anomenat:  

- l’adjudicació de l’obra “Accés rodal al nucli d’Aguiró” 
- sol·licitud d’aprofitament d’aigües del barranc de Filià a la CHE. 

 
S’aprova per unanimitat dels set membres assistents, i s’adverteix que es tractarà en 
els punts anterior Certificacions d’Obres. 
 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el setze de 
març de 2015, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de 
quinze 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. 9/2015, 18/2015, 
19/2015, 20/2015, 21/2015, 22/2015, 23/2015, 24/2015, 25/2015, 26/2015 i 27/2015 de 
l’any 2015, que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta entitat. 
 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- FORMACIÓ DE LA MESA PER LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL DIA 24 DE 
MAIG DE 2015 
 
Atès que el proper 24 de maig de 2015 es procedirà a realitzar les Eleccions Municipals 
de 2015. 
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Atès l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, Reguladora del Règim 
Electoral General. 
 
Complertes totes les formalitats legals establertes, aquest Ajuntament ha format la 
mesa electoral que s’indica, amb les persones que s’esmenten en cadascun dels 
càrrecs.  
 
SECCIÓ 01 MESA A: 
 
TITULARS: 

� PRESIDENT: Laura Badia Fité, DNI núm. 43.720.580 H. 
� 1r. VOCAL: Josep Farre LLacayo, DNI núm. 78.062.667 T. 
� 2n. VOCAL: Maria Marta Franco Cirera, DNI núm. 36.972.266 L. 

 
SUPLENTS: 

� DEL PRESIDENT: Emma Grau Bau, DNI núm. 35.047.723 R. 
� DEL PRESIDENT: Silvia Victoria Eizmendi Binder, DNI núm. 18.016.227 M. 
� DEL 1r VOCAL: Ricardo Fernandez Calvo, DNI núm. 38.119.826 V. 
� DEL 1r VOCAL: Joan Jordana Fenosa, DNI núm. 78.082.797 M. 
� DEL 2n VOCAL: Susana  Castells Jordana, DNI núm. 37.286.356 K. 
� DEL 2n VOCAL: Roser Gallart Palau, DNI núm.  37.779.674 N.  

 
SECCIÓ 01 MESA B: 
 
TITULARS: 

� PRESIDENT: Nuria Espot Faixa, DNI núm. 38.072.607 V. 
� 1r. VOCAL: Ana Maria Pique Busquet, DNI núm. 41.093.687 R. 
� 2n. VOCAL: Jordi Guardia Rius, DNI núm. 78.087.823 V. 

 
SUPLENTS: 

� DEL PRESIDENT: Lourdes Subira Blanch, DNI núm. 78.080.545 F. 
� DEL PRESIDENT: Marcos Guillen Casal, DNI núm. 43.710.109 N. 
� DEL 1r VOCAL: Neus Porta Fayos, DNI núm. 78.084.709 P. 
� DEL 1r VOCAL: Montserrat Villaverde Rey, DNI núm. 78.075.036 H. 
� DEL 2n VOCAL: Rosa Maria Borrut Soldevila, DNI núm. 46.655.640 W. 
� DEL 2n VOCAL: Celia Marquez Miralles, DNI núm.  46.766.885 L.  

 
 
- APROVACIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA PER L’ANUALITAT 20 15 
 
Vist i revisat el Padró del cànon de l’aigua, corresponent a l’exercici 2015 amb un 
import total de 49.889,86 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, set dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
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PRIMER.- Aprovar-lo a tots els efectes i que s’exposi al públic en la forma 
reglamentària als efectes d’examen i reclamacions. Cas de què no se’n presentin 
s’entendrà definitivament aprovat. 
SEGON.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord. 
 
- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMB IT DE LES 
MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL NUCLI DE POBELLÀ  
 
Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de Capdella on 
en sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit de 
Modificacions Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la 
voluntat d’ajustar el planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com 
resoldre els problemes de gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense 
preveure els mecanismes per la seva adquisició. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran, ha aprovat 
definitivament la modificació puntual de les Normes Subsidiàries i ha procedit a la 
publicació de l’anunci al DOGC del nucli de Pobellà. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aixecar la suspensió de llicències de l’àmbit de la modificació del nucli de 
Pobellà. 
SEGON.- Notificar als veïns afectats per aquestes modificacions, l’aixecament de la 
suspensió així com comunicar en quin estat ha quedat la nova redacció de les NNSS. 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL FESTIVAL DE MÚSICA A NTIGA DELS 
PIRINEUS (FEMAP) PER L’ANY 2015  
 
Atès que l’ajuntament de la Torre de Capdella ha signat un conveni 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 2015 
del Festival.  
 
Atès que aquest conveni es per la organització de concerts en diferents punts del 
municipi de la Torre de Capdella. 
 
Vist que el pagament d’aquesta aportació és del 80% al moment de la signatura del 
Conveni, i el 20 % restant 30 dies després de la seva justificació. 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva l’aportació de 4.000,00 € en concepte del 80% de l’import a pagar 
en el moment de la signatura del conveni per la organització de concerts en el municipi 
de la Torre de Capdella, a l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus 
(FeMAP). 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- ADJUDICACIÓ DE L’OBRA ACCÉS RODAT AL NUCLI D’AGUI RÓ 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té al pressupost per l’anualitat 2015, 
amb caràcter plurianual, l’obra anomenada: 
 

- “ACCES RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ”, amb un import de 188.762,49 € 
sense IVA, (228.402,61 € IVA inclòs) 

 
Que l’adjudicació de l’obra és per la totalitat i el pagament serà per l’anualitat 2015 
l’import de 120.000 € i per l’anualitat 2016 l’import de 108.402,61 € 
 
Atès que s’ha realitzat el procés de contractació de les obres mitjançant procediment 
negociat sense publicitat amb la invitació de tres empreses i que s’han presentat a la 
valoració dels criteris establerts en el plec de clàusules municipals han obtingut les 
puntuacions següents, segons la Mesa de Contractació de data 13 d’abril de 2015: 
 

- CERVÓS, S.A., amb 9.28 punts 
- MIQUEL RIUS SA. amb 17.88 punts 
- EXCAVACIONS FRANCISCO VELA,SL amb 18 punts 

 
Que les baixes que han ofertat aquests empreses ha estat: 
 

- CERVÓS, S.A.,     188.462,49 
- MIQUEL RIUS SA.     188.000,00 € 
- EXCAVACIONS FRANCISCO VELA,SL :  188.762,49 

 
Vist que la empresa més ben valorada ha estat EXCAVACIONS FRANCISCO VELA, 
S.L., la Mesa proposa adjudicar a aquesta empresa. 
 
 Atès l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 
i la llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del Sector Públic, la Llei 3/2011 de 14 de 
novembre, del Text Refós de la Llei Contractes del Sector Públic. 
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 

 
Primer.- ADJUDICAR definitivament l’obra següent, amb els seus imports a: 

- “ACCES RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ”, amb un import de 188.762,49 € 
sense IVA, (228.402,61 € IVA inclòs) a l’empresa EXCAVACIONS 
FRANCISCO VELA, SL.,  i amb un import de millores valorades de 29.300 €, 
a disposició de la Corporació. 

 
Segon .- REQUERIR a l’adjudicatari que en el termini de 15 dies: 
• Acreditar haver constituït la garantia definitiva, xifrada en el (5% de l’import 

d’adjudicació sense IVA) 
- “ACCES RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ” per import de  9.438,12 € 

 
Tercer.-  CITAR l’adjudicatari perquè el dia i hora que oportunament se’ls indicarà 
concorrin a formalitzar el corresponent contracte administratiu i posterior replanteig de 
les obres. 
 
Quart.-  Nomenar com a tècnic director de l’obra: 

- “ACCES RODAT AL NUCLI D’AGUIRÓ” al tècnic assignat per la Diputació de 
Lleida o qui assigni l’ajuntament. 

 
Cinquè.- Adjudicar l’obra amb caràcter plurianual on el pagament serà per l’anualitat 
2015 l’import de 120.000 € i per l’anualitat 2016 l’import de 108.402,61 € 
 
Sisè .- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
- SOL·LICITUD DE L’APROFITAMENT D’AIGÜES DEL BARRAN C DE FILIÀ A LA 
CHE 
 
Atès que l’aigua per a ús de boca de la Central de Capdella actualment no se’n té cap 
constància del seu registre a la Confederación Hidrográfica del Ebro ja que la xarxa 
d’aigua potable era propietat de l’empresa Endesa Generación, empresa que va fer la 
instal·lació quan es va crear el campament per la construcció de la Central i amb la qual 
varem signar un conveni on ens cedien a l’Ajuntament tota la instal·lació i pel qual 
l’Ajuntament es comprometia a fer el subministrament del nucli.  
 
Atès que no es pot fer un canvi de nom de la concessió perquè la Confederación 
Hidrográfica del Ebro no té constància que l’empresa Endesa Generación tingui 
registrat l’aprofitament de l’aigua del riu Filià pel subministrament del nucli de la Central 
de Capdella. 
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Atès que cal sol·licitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro que registri la captació 
al riu de Filia de l’aigua per a l’ús de boca pel subministrament  del nucli de la Central 
de Capdella. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Sol·licitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro que registri la concessió 
de l’aigua necessària del riu de Filià pel proveïment d’aigua de boca al nucli de la 
Central de Capdella. 
SEGON.-  Tramitar i enviar tota la documentació referent a aquest acord. 
TERCER.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
- CERTIFICACIONS D’OBRA  
 
A) Vista i revisada la certificació 10ª de l’obra "PISTA D’ACCÉS A LA MUNTANYA 
D’OBEIX”, amb un import de 12.327,24 €, signada pel tècnic director de l’obra Sra. Mari 
Paz Montoro, amb data 24 d’abril de 2015, a l‘empresa XAVIER FORGA GORDÓ.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set membres que 
composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament.  
 
B) Vista i revisada la certificació 4ª de l’obra "NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS 
CARRERS DE PAÜLS DE FLAMISELL”, amb un import de 33.739,78 €, signada per 
l’arquitecte municipal de l’obra Sr. Marc Sentenach, amb data 20 d’abril de 2015, a 
l‘empresa CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L.  
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres assistents dels set membres 
que composen la Corporació aprova la certificació i el seu pagament. 
 
- RETORN DE FIANCES I AVALS  
 
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista:  CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, SL  

Objecte: “Ampliació de la urbanització del carrer de dalt de Capdella” 
 Import fiança: 2.858,77 €  (aval bancari) 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set 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. 
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B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: JORDI SAURA NUS  

Objecte: reforç del paviment de Casa Piulet al nucli d’Obeix. Exp. 2014/042/MT  
 Import fiança: 150,00 €    
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set 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: 
 Contractista: JOSEFA LOAN COMA  

Objecte: Reforma interior de Casa Ramon d’Obeix. Exp. 2014/023/O  
 Import fiança: 150,00 €    
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set 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. 
 
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: GRANJA DE GRABAT SCP  

Objecte: Ampliació d’un coberta a la granja Casa Grabat del nucli de Mont-ros. 
Exp. 2014/041/MT  

 Import fiança: 150,00 €    
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set 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 
 
A) SARA GUIJARRO VELANDO. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Sara 
Guijarro Velando, en escrit de 23 d’abril de 2015, amb R/ entrada núm. 398 del 
23.04.2015, en el qual es sol·licita la devolució de l’IVTM de l’exercici 2015, del vehicle 
marca CITROEN XSARA 1,9 D SX 5P amb matrícula L 8455 C, amb un import de 
53,95 €, per què es va donar de baixa el dia 4 de febrer de 2015. 
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Vist l’informe de la Jefatura de Tráfico de Lleida, que confirma aquestes dades.  
 
L'Ajuntament en Ple,  per set  dels assistents que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar la devolució de 53,95 € del rebut de l’IVTM de l’exercici 2015, vehicle 
marca CITROEN XSARA 1,9 D SX 5P amb matrícula L 8455 C, amb un import de 
71,94 €, a la Sra. Sara Guijarro Velando. 
Segon.-  Facultar  l'Alcaldia perquè signi tota  la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
B) FRANC ALOU ENGINYERIA AMBIENTAL, SCP. Vista la sol·licitud presentada per 
la Sra. Núria Sauquillo, amb DNI 39379307H, en representaicó de l’empresa FRANC 
ALOU ENGINYERIA AMBIENTAL, SCP, amb NIF J25666546, en escrit de 9 d’abril de 
2015, amb R/ entrada núm. 364 del 09.04.2015, en el qual es sol·licita la devolució de 
l’IVTM de l’exercici 2015, del vehicle marca NISSAN PATROL amb matrícula L 1129 W, 
amb un import de 67,21 €, per què es va donar de baixa el dia 22 de gener de 2015. 
 
Vist l’informe de la Jefatura de Tráfico de Lleida, que confirma aquestes dades.  
 
L'Ajuntament en Ple,  per set  dels assistents que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar la devolució de 67,21 € del rebut de l’IVTM de l’exercici 2015, vehicle 
marca NISSAN PATROL amb matrícula L 1129 W, amb un import de 89,61 €, a la Sra. 
Núria Sauquillo en nom de l’empresa FRANC ALOU ENGINYERIA AMBIENTAL, SCP. 
Segon.-  Facultar  l'Alcaldia perquè signi tota  la documentació que sigui necessària  per  
a  dur  a  terme  aquest acord. 
 
C) EUGENI ROSELLÓ SOLÉ. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Eugeni Roselló 
Solé, en escrit de 9 d’abril de 2015, amb R/entrada núm. 350 de data 13.04.2015 en la 
que es demana un ajut econòmic per poder fer front a les despeses de inscripcions, 
desplaçament i manutenció de les curses en les que participa, amb el logo de la vall 
Fosca. 
 
Atès que per l’any 2015 s’ha programat la inscripció a 8 curses amb un import total 
d’inscripcions de 2.154,00 €. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 1.800,00 € per fer front a les 
despeses de inscripcions, desplaçament i manutenció de les curses en les que 
participa, amb el logo de la vall Fosca, a Eugeni Roselló Solé. 
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. 
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- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS  
 
A) ECOPIRINENC, SCP. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Peró Agulló, 
amb document d’identitat núm. 78071835Z, en nom de l’empresa ECOPIRINENC, 
SCP, amb NIF J25792680, en què demana llicència municipal per realitzar l’activitat 
ramadera amb eugues per llet en règim extensiu al Prat de Ros – la Murriera, al nucli 
de la Plana de Mont-ros, i referència cadastral núm. 25284A01600010000FT, segons 
sol·licitud de 9 d’abril de 2015, R/entrada núm.- 366 del dia 09.04.2015, i memòria 
tècnica de “projecte d’instal·lació d’activitat ramadera en règim extensiu”, redactat per 
l’enginyer tècnic agrícola Oriol Urgell Saborit de l’empresa PROEGA d’abril de 2015. 
Expedient núm.- 2015/012/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24 d’abril de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“Dades generals: 
Activitat  Explotació ramadera 
Classificació D’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control 

ambiental de les activitats 
 Annex III, epígraf 11.1.l : places de bestiar equí, en règim semiintensiu 
Règim d’inspecció No hi ha  

Classificació i qualificació del sòl 
 Classificació: sol no urbanitzable 
 Clau: SA: agrícola, horts, prats i trossos 
 
Dades de l’activitat: 
Emplaçament   Polígon 16, parcel·la 10 
Nucli    La Pobleta de Bellveí 
Superfície útil de l’activitat: 38,48 Hectàrees 

Capacitat:   50 eugues 
 
CONCLUSIÓ  
 
Vist que la activitat es troba classificada en l’annex III, epígraf 11.1.l places de bestiar equí en 
règim semi-intensiu segon lla Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 
de les activitats. 
 
Vist que l’activitat no es troba situada en cap espai natural protegit. 
 
Vist que disposa de suficient base territorial per donar compliment a l’establert al Decret 
136/2009, de 1 de setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones 
vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de 
gestió de dejeccions ramaderes. 
 
Vist que disposa de càrrega de pastura inferior a 80 Kg N/Ha i any, resta exempt de la 
presentació del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes. 
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Vist que a la memòria no es mencionen instal·lacions d’emmagatzematge per la llet. 
 
Proposo informar favorablement  per a la obtenció de la llicència municipal d’activitats a 
ECOPIRINENC SCP i en la seva representació al Sr Josep Peró Agulló, per una explotació 
ramadera extensiva amb una capacitat de 50 eugues de llet, amb els següents condicionants: 
 

- Aportar còpia del llibre d’explotació ramadera un cop obtingut dels serveis territorials del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 

- En quant a la gestió de residus, aportar la còpia del contracte de recollida de cadàvers, 
així com del de recollida de envasos de productes zoosanitaris. 

 
Vist que els abocaments a la llera pública seran tractats com aigües residuals domèstiques. En 
cas que la càrrega DBO superi els límits establerts per normativa haurà de regularitzar 
l’abocament amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
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.” 
 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Aprovar la llicencia municipal d’activitats per una l’activitat ramadera amb 
eugues per llet en règim extensiu al Prat de Ros – la Murriera, al nucli de la Plana de 
Mont-ros, i referència cadastral núm. 25284A01600010000FT al Sr. Josep Peró Agulló, 
amb document, en nom de l’empresa ECOPIRINENC, SCP.  
Segon .- Classificar l’activitat en l’Annex III, epígraf 11.1.l places de bestiar equí en 
règim semi-intensiu segon lla Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats. 
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. 
 
B) JORDI SAURA NUS . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Jordi Saura Nus, 
amb document d’identitat núm. 78090508H, en què demana llicència municipal d’obres 
menors per al picat de la façana de casa Piulet al nucli de Obeix, amb referència 
cadastral núm. 1357322CG3915N0001AR, segons sol·licitud de data 18.03.2015, 
R/entrada núm.- 270 del dia 18.03.2015. Expedient núm.- 2015/010/O. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 



 

 

12 

 

 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20 de març de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Es tracta de restaurar la façana de casa Piulet, amb muntatge de bastida inferior a 6,00 
m. 
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 llicencia d’obres per la restauració de façana de 
casa Piulet.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set 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) ENDESA GENERACIÓN, SA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Joaquim 
Llop Ribalta, amb Document d’identitat núm. 40840760M, en nom de la empresa 
ENDESA GENERACIÓN SA, amb CIF A82434697, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors per realitzar treballs de buidat de material a la pantalla 
dinàmica situada a la carretera d’accés a la CHR Sallente, dins el terme municipal de la 
Torre de Capdella, segons sol·licitud de data 21.04.2015, R/entrada núm.- 399 del dia 
24.04.2015. Expedient núm.- 2015/017/LT. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 21 d’abril de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
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“Que s’informa favorablement  la llicencia d’obres per: BUIDAT DE MATERIAL A 
LA BARRERA DINÀMICA.  
 
PEM:            5.500,00 €” 
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) FRANCISCO LLIMIÑANA MARTÍ . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Francisco Llimiñana Martí, amb Document d’identitat núm. 78051485-L, en què demana 
de la llicència municipal d’obres menors per substituir el balcó vell de Casa Sort, al nucli 
d’Aguiró, amb referència cadastral 2567607CG3926N0001BW, segons sol·licitud de 
data 26.03.2015, R/entrada núm.- 306 del dia 26.03.2015. Expedient núm.- 
2015/011/AS. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20 de març de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 
“Es tracta de canviar un balcó vell en mal estat, en una façana que dona a una era privada. 
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 :                                     2.500,00 € 
AVAL DE RUNES:                   150,00 € 

 
Conclusió: 
 

Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la substitució d’un balcó vell a casa 
Sort. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set assistents, dels set que composen la 
Corporació, acorda: 
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Primer.- Concedir la llicència municipal d'obra menor referenciada, segons la 
documentació que consta a l'expedient. 
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes 
les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
segons article 5 de l’ordenança amb caràcter d’exempt. 
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
E) ANGELINA JUANMATÍ VENTURA . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. 
Angelina Juanmartí Ventura, amb DNI núm. 37269912E, en què demana de la llicència 
municipal d’obres menors per la col·locació de finestres i canvi de portes interiors a l’era 
al camí d’Envall, amb referència cadastral núm. 2202201CG3920S0001GM, segons 
sol·licitud de data 14.04.2015, R/entrada núm.- 385 del dia 20.04.2015. Expedient 
núm.- 2015/014/LP. 
 
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a 
9.000,00 €, en aplicació de l’ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de 
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 21 d’abril de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Es tracta de col·locar finestres i canviar les portes interiors.   
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 :                                        650,00 € 
AVAL DE RUNES:                   150,00 € 
 
Conclusió: 
 

Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la col·locació de finestres i 
canvi de portes interiors..” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set 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. 
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Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
F) MARIA FENOSA ANTONI . Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Maria 
Fenosa Antoni, amb DNI núm. 78060894K, en què demana llicència municipal d’obres 
per la construcció d’un cobert al polígon 4, parcel·la 1160, del nucli d’Astell, segons 
sol·licitud de data 21 d’abril de 2015, R/entrada núm.- 387 del dia 21.04.2015 i projecte 
tècnic de “Projecte bàsic per la construcció d’un cobert a Astell” redactat per Carme 
Peralta Lamela i visat pel Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya  amb 
núm. E1500311 de 20.04.2015. Expedient núm.- 20154/015/AS. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 24 d’abril de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
Classificació  
 

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. 

 
Informe 
És d’aplicació l’article 162 de les NNSS de l’Ajuntament de La Torre de Capdella: 
 
- Es compleix l’índex d’edificabilitat neta 
- Es respecta l’alçada màxima, dimensions màximes en planta i distància al colindant de 5 m 
(carretera d’Astell a Obeix). 
- S’acredita el compliment del CTE 
- Els materials de coberta compleixen el criteri d’integració a l’entorn 
 
Vist que no es superen els 500 m2 no és d’aplicació el procediment de l’ article 48. Procediment 
per a l’aprovació de projectes d’actuacions específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable 
del Text Refós de la Llei d’urbanisme. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Vist que es compleixen les condicions de l’article 162 de les NNSS de l’Ajuntament de La Torre 
de Capdella, s’informa favorablement  la construcció d’un cobert agrícola a Astell, sol·licitat per 
la Sra. Maria Fenosa Antoni,  a la parcel·la 1160 del polígon 4  
 
PEM: 6.548,01 € 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 €. 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 130,96 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
G) ANNA MARIA GIGÓ SABATÉ . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Anna 
Maria Gigó Sabaté, amb Document d’identitat núm. 40875322K, en què demana de la 
llicència municipal d’obres per la reforma d’habitatge unifamiliar en edifici existent a 
l’Era de Ribera a la Pobleta de Bellveí amb referència cadastral 
2001403CG3920S003IW, segons sol·licitud de data 20 de gener, R/entrada núm.- 49 
del dia 20.01.2015 i “Projecte d’habitatge unifamiliar en edifici existent a la Pobleta de 
Bellveí” redactat per l’arquitecte Josep Bunyesc i visat pel Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya amb núm. 2009502261 de data 23-12-2009. Expedient núm.- 2010/006/LP. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27 d’abril de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
Observacions a la documentació aportada : 

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

privades veïnes es tindrà que obtenir sempre la autorització corresponent dels veïns 
afectats. 

 
2. Que l’edificabilitat proposada al projecte es inferior a la màxima permesa per les NN.SS, 

essent: 
• Edificabilitat màxima: 370,00 m² (148,00m² parcel·la x 2,5) 
• Edificabilitat Projecte: 268,00 m²  

 
3. Que l’ocupació es el 53,73% de la parcel·la. 
4. Que l’alçada reguladora màxima es inferior a la permesa per les NN.SS. 

 
PER TANT COMPLEIX ELS PARÀMETRES URBANÍSTICS. 

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

- Assumeix d’arquitecte tècnic. 
- Plano acotat de l’ocupació de via publica per acopi de materials. (definint amples de 
vial en una zona de 50 metres al costat de l’obra i la zona acotada per la tanca).- 
Document de l’empresa constructora de  no accedir a la zona d’obra amb camions de 
mes de 20 Tn. i de reposar les desperfectes en paviments i infraestructures avanç de 15 
dies des de el seu deteriorament o rotura, acceptant la paralització de les obres en cas 
de no complir el termini. 
- Aval  generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels 
enderrocs i altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, 
modificació del decret 201/94. 12 €/m3 en runes i 6 €/m3 en terres. 
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- Projecte de legalització de la grua, si és necessari. 
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols. 

 
CONCLUSIÓ: 

 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres: 
P.E.M :                  128.000,00 € 
AVAL DE RUNES :    170,26 €”  
 

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 2.560,00 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
H) Mª JESUS VILLAVERDE . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. M. Jesús 
Villaverde, amb Document d’identitat núm. 78071849-M, en què demana de la llicència 
municipal d’obres per la reforma i ampliació de la sabateria Villaverde, a Casa Teixidó 
de la Torre de Capdellla, amb referència cadastral 4088702CG3948N0001TZ, segons 
sol·licitud de data 10 de març de 2015, R/entrada núm.- 256 del dia 13.03.2015 i 
“Projecte de reforma i ampliació de la sabateria Villaverde de Casa Teixidó” redactat 
per l’arquitecte Jordi Llàcer Macau de data març de 2015. Expedient núm.- 
2015/009/LT. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 21 d’abril de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
Observacions sobre la documentació presentada: 
 
Es tracta de reformar i ampliar sense augment de volum ni moviment estructural, la 
sabateria Villaverde ubicada a la Casa Teixidó.   
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries. 
 
 Per tant el projecte presentat compleix els paràmet res urbanístics. 
 
PEM :                                   10.167,70 € 
AVAL DE RUNES:                   150,00 € 
 
Conclusió: 
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Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per la reforma i ampliació de la 
sabateria Villaverde.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 203,35 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
I) ALBA BADIA FITÉ . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Alba Badia Fité, 
amb Document d’identitat núm. 43720584E, en què demana de la llicència municipal 
d’obres per l’ampliació d’un cobert agrícola al polígon 7 parcel·la 122  a la Plana de 
Mont-ros, segons sol·licitud de data 22.04.2015, R/entrada núm.- 396 del dia 
22.04.2015 i “Projecte d’obres per l’ampliació de cobert agrícola. Pol 7, Parc 122” 
redactat per l’enginyera agrònoma Otília Marsinyac Fandos de data març de 2015. 
Expedient núm.- 2015/016/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 28 d’abril de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
 

“Que es planteja en aquest projecte l’ampliació d’un cobert agrícola al polígon 7, 
parcel·la 122 a La Plana de Mont-ros.  
 
És d’aplicació l’article 162 de les NNSS de l’Ajuntament de La Torre de Capdella : 
- Es compleix els paràmetres urbanístics establerts. 
- S’acredita el compliment del CTE. 
 
CONCLUSIÓ: 
 
Vist que es compleixen les condicions de l’article 162 de les NNSS de l’Ajuntament de 
La Torre de Capdella, s’informa favorablement  la ampliació d’un magatzem agricola a 
La Plana de Mont-ros, a la parcel·la 122 del polígon 7 en una superfície de 85,49 m2 . 

 
PEM: 15.003,23 € 
Caldrà portar el aval de gestió de les runes, de 150,00 €.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
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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 300,06 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
J) FRANCESC JORDANA ORTEU . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Francesc Jordana Orteu, amb Document d’identitat núm. 41041221K, en què demana 
de la llicència municipal d’obres per rehabilitació de la coberta en edifici aïllat a Casa 
Batalla de Beranui, amb referència cadastral 2734501CG3923S0001PT, segons 
sol·licitud de data 06.03.2015, R/entrada núm.- 230 del dia 06.03.2015 i “Projecte de 
rehabilitació de coberta en edifici aïllat destinat a magatzem” redactat per l’arquitecte 
tècnic, el Sr. Albert Altisent Tirbió de data  març de 2015. Expedient núm.- 2015/008/B. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27 d’abril de 2015 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
 

“El edifici es considera en situació de edifici fora d’ordenació, vist que la construcció es 
existent i forma part del Polígon d’actuació PA-B1, que delimita la zona que es 
considerada com sol urbà no consolidat. Segons l’article 108 de la llei d’urbanisme apartat 
2, es pot autoritzar obres de bona conservació de la construcció 
 
 Per tant el projecte presentat compleix els paràmet res urbanístics. 
 
PEM :                        6.027,94 € 
AVAL DE RUNES:      199,77 € 
                               
6-Conclusió: 
 
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència 
urbanística d’obres per a la rehabilitació de coberta en edifici existent.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer .- Concedir la llicència municipal d'obra referenciada, segons la documentació 
que consta a l'expedient. 
Segon .- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Tercer .- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
suposa una quantitat de 120,56 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
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K) BAR RESTAURANT CASA GALLART.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Jorge Soriano, amb DNI núm. 38422931M en què sol·licita el canvi de nom de la 
comunicació ambiental per l’activitat de Bar-restaurant, classificada en l’Annex III, 
epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 
legislació específica que regula aquesta matèria, al Carrer Únic s/n de la Plana de 
Mont-ros, Bar Restaurant Casa Gallart, del Sr. Jorge Soriano, al Sr. David Gallart 
Mora , segons sol·licitud de data 09.02.2015, amb R/entrada núm.- 115 del dia 
10.02.2015. Expedient núm.- 33/99/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 10.04.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
“Dades generals: 
Activitat   Bar-restaurant amb una superfície construïda de 143,62 m2 
Classificació Segons la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de 

les activitats, l’activitat resta classificada com: 
 Règim de comunicació –Annex III, epígraf 12.59: Activitats 

d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en 
la legislació específica que regula aquesta matèria (*), en 
els termes que s’estableixi per reglament 

Nova classificació:  Règim de comunicació prèvia  segons el Decret 112/2010, 
de 31 d’agost pel qual s’aprova el reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives i la  Llei 
11/2009 de 6 de Juliol, 

 
 L’activitat es troba inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de Juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i per tant en 
endavant és d’aplicació  
 
Règim d’inspecció D’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010 de 31 d’agost. 
 Els controls periòdics s’han d’efectuar cada 4 anys. El termini 

computa des de la data d’atorgament de la comunicació prèvia i 
des de la darrera acta de control.  

 Art. 136 – els controls dels establiments sotmesos a comunicació 
prèvia davant l’administració consisteix en una verificació tècnica 
amb l’objecte d’acreditar que l’establiment i les activitats que s’hi 
desenvolupen s’ajusten a la comunicació i a la documentació que 
l’acompanya, especialment en els aspectes següents: 

 
- Les emissions amb especial atenció al soroll i les vibracions 
- La producció i gestió de residus 
- Les mesures de prevenció i seguretat en cas d’incendi 
- Les mesures i tècniques d’autoprotecció 
- Les mesures i tècniques de protecció de la higiene i la salut de les persones 
 
Dades del promotor: 
Titular :   Jorge Soriano Marquez 
    Casa Gallart 



 

 

21 

 

    25.510. La Plana de Mont-ros 
    NIF:38422931M 
 
Nou titular:    David Gallart Mora 
    C/ Únic 

25510 La Plana de Mont-ros 
NIF: 52308210T 

 
Conclusió 
 
Vist que no s’aporta cap modificació respecte de la llicència anterior, proposo informar 
FAVORABLEMENT  el canvi de titularitat de l’activitat de Bar- Restaurant situat a La 
Plana de Mont-ros a favor del Sr. David Gallart Mora, restant la mateixa classificada a 
efectes de la Llei 11/2009 de 6 de Juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i les activitats recreatives com a règim de comunicació prèvia.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer. - Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat de Bar-
Restaurant, Bar Restaurant Casa Gallart, classificada en l’Annex III, epígraf 12.59: 
Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació 
específica que regula aquesta matèria, al Carrer Únic s/n de la Plana de Mont-ros, del 
Sr. Jorge Soriano, al Sr. DAVID GALLART MORA, amb les condicions establertes per 
l’informe tècnic. 
Segon.-  Classificar l’activitat com l'activitat d’hoteleria i similars, inclosa en l’annex III, 
epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la 
legislació específica que regula aquesta matèria, als efectes de la concessió de la 
comunicació de l’activitat ambiental. 
Tercer .- 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 
Quart .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Cinquè -. Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
L) R.C.P – BAR RESTAURANT CASA TERESINA.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud 
del Sr. Jordi Badet i Segués, amb DNI núm. 37635956K en què sol·licita el canvi de 
nom de la comunicació ambiental per l’activitat de Bar-restaurant i Casa de Pagès, a la 
Plana de Mont-ros, Casa Teresina, del Sr. Jordi Badet Segués, al Sr. ROBERT COSTA 
FOGUET amb DNI 34760730W, segons sol·licitud de data 06.10.2014, amb R/entrada 
núm.- 1042 del dia 08.02.2015. Expedient núm.- 051/05/LPL. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 27.04.2014 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
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“Residència Casa de Pagès 
Emplaçament   2544801CG3924S0001RX 
Nucli    La Plana de Mont-ros 
Superfície útil de l’activitat:   
Capacitat:   7 habitacions, amb 15 places 
Bar- restaurant 
Emplaçament   2544801CG3924S0001RX 
Nucli    La Plana de Mont-ros 
Superfície útil de l’activitat: Bar: 50 m2, restaurant 47 m2  
 
L’activitat bar-restaurant es troba inclosa en l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009 de 6 de 
Juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i per 
tant en endavant és d’aplicació  
 
Règim d’inspecció  D’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010 de 31 d’agost,: 
 Els controls periòdics s’han d’efectuar cada 4 anys. El termini 

computa des de la data d’atorgament de la comunicació prèvia i 
des de la darrera acta de control.  

 Art. 136 – els controls dels establiments sotmesos a comunicació 
prèvia davant l’administració consisteix en una verificació tècnica 
amb l’objecte d’acreditar que l’establiment i les activitats que s’hi 
desenvolupen s’ajusten a la comunicació i a la documentació que 
l’acompanya, especialment en els aspectes següents: 

 
- Les emissions amb especial atenció al soroll i les vibracions 
- La producció i gestió de residus 
- Les mesures de prevenció i seguretat en cas d’incendi 
- Les mesures i tècniques d’autoprotecció 
- Les mesures i tècniques de protecció de la higiene i la salut de les persones 
 
Incidències Observades 
 
Tot i que en el moment d’atorgament de la llicència d’activitats, les 2 activitats estaven 
regulades pel Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general 
de desplegament de la Llei 3/1998, de 27  de Febrer d’IIAA, i de la seva normativa 
sectorial aplicable, a dia d’avui les activitats es troben regulades per:  
 

- Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les activitat 
per l’activitat de Casa de Pagès. Així mateix és d’obligat compliment el previst al 
Decret 159/2012, de 20 de Novembre, d’establiment d’allotjament turístic i 
habitatges d’ús turístic 

- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives i Decret 11/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Espectacles públics i activitats recreatives, per l’activitat de bar i 
restaurant 

 
El titular aporta un certificat de compliment de la normativa ambiental conjunt, ja que hi 
ha elements comuns entre les dos activitats, amb deficiències a esmenar. 
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CONCLUSIÓ  
 
En quant a l’activitat de turisme rural: 
Proposo informar FAVORABLEMENT  el canvi de titularitat de l’activitat Residència Casa 
de Pagés, situat a La Plana de Mont-ros a favor del Sr. Robert Cosat Foguet, restant la 
mateixa classificada a efectes de la Llei 20/2009 4 de Desembre de prevenció i control 
ambiental de les com a - Annex III. Epígraf 56. Establiments de turisme rur al en tots 
els seus grups i modalitats. 
 
En quant a l’activitat de bar-restaurant. 
Proposo informar FAVORABLEMENT  el canvi de titularitat de l’activitat Bar-restaurant 
situat a La Plana de Mont-ros a favor del Sr. Robert Cosat Foguet, restant la mateixa 
classificada a efectes Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics i activitats recreatives el Bar-Restaurant al règim de comunicació prèvia 
 

D’acord amb l’article 132 del Decret 112/2010 de 31 d’agost,: 
Els controls periòdics s’han d’efectuar cada 4 anys.  
El termini computa des de la data d’atorgament de la comunicació prèvia i des de la 
darrera acta de control.  
 
Art. 136 – els controls dels establiments sotmesos a comunicació prèvia davant 
l’administració consisteix en una verificació tècnica amb l’objecte d’acreditar que 
l’establiment i les activitats que s’hi desenvolupen s’ajusten a la comunicació i a la 
documentació que l’acompanya  
 
La continuació de l’exercici de les dos activitats caldrà queda condicionada a l’aportació 
documental de l’esmena de les deficiències detectades en el certificat consistents en: 
- Instal·lació d’un extintor automàtic per a la cuina segons ens indica la normativa contra 
incendis SI del CTE, vigent a data d’avui. 
- Millor repartiment dels extintors de Pols ABC i CO2, ubicant-los de la forma que es 
cobreix tots els espais, i realització d’un contracte de manteniment per una empresa 
homologada amb la corresponent revisió actualitzada amb verificació i retimbrat. 
- Comprovació del funcionament i punts d’enllumenat d’emergència que garanteixen la 
il·luminació mínima establerta per el REBT vigent en totes les vies d’evacuació. 
- Correcta connexió de l’aigua d’abastament i de la xarxa de sanejament al 
subministrament Públic.” 

 
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer. - Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental per l’activitat de de Bar-
restaurant i Casa de Pagès, a la Plana de Mont-ros, Casa Teresina, del Sr. Jordi Badet 
Segués, al Sr. ROBERT COSTA FOGUET, amb les condicions establertes per l’informe 
tècnic. 
Segon .- Classificar l’activitat Residència Casa de Pagés, situat a La Plana de Mont-ros 
a efectes de la Llei 20/2009 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les com 
a - Annex III. Epígraf 56. Establiments de turisme rural en tots els seus grups i 
modalitats. 
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Tercer .- Classificar l’activitat Bar-restaurant situat a La Plana de Mont-ros a efectes 
Decret 112/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats 
recreatives el Bar-Restaurant al règim de comunicació prèvia 
Quart .- Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del 
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros , en concepte de 
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal 
Cinquè .- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a 
totes les que expedeix aquest Ajuntament. 
Sisè -. Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 3/2015, segons relació que es 
desprèn de la facturació electrònica, amb un import total de 10.075,55 € i 2.286,39 € de 
la relació amb IRPF. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Cervós Materials Construcció, SL, del 
15.04.2015, en concepte de material vestuari per la brigada, per un import de 129,81 €; 
Vista i revisada la factura presentada per Hotel Arturo, del 27/04/2015, en concepte de 
dietes de representació equip govern, per un import de 662,00 €; Vista i revisada la 
factura presentada per Construccions Espot Cardós, SL, del 27.04.2015, en concepte 
transport locomotora “la Rubia” a Fira Lleida, per un import de 605,00 €; Vista i revisada 
la factura presentada per Construccions Espot Cardós, SL, del 27.04.2015, en 
concepte de tala d’arbres ermita Sant Martí, per un import de 1.815,00 €; Vista i 
revisada la factura presentada per Construccions Espot Cardós, SL, del 27.04.2015, en 
concepte de mallorquines pel local social Obeix, per un import de 3.967,95 €; Vista i 
revisada la factura presentada per Construccions Espot Cardós, SL, del 27.04.2015, en 
concepte de porta basculant Obeix, local social, per un import de 3.509,40 € 
 
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 dels set assistents que composen la 
Corporació, i tres assabentats, la Sra. Neus Burgués, el Sr. Josep Amorós i el Sr. Marc 
Peró, dels set que composen la corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES 
 
A) El Sr. Alcalde dóna compte que el Fons de Cooperació al Desenvolupament ha fet 
una crida als ajuntaments de Catalunya en resposta als efectes del terratrèmol al Nepal 
a través d’una campanya d’emergència per a sumar-se al procés de reconstrucció i de 
suport al a població damnificada. 
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Quan arribin les instruccions del procés es procedirà a fer una ajuda econòmica al 
projecte amb núm. 2782. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que la Diputació de Lleida ha anat pagant les ajudes i 
subvencions que es devien del Fons de Cooperació Local de la Generalitat, per un 
import d’uns 78000 € aproximadament. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el MNAC farà la reproducció del Sant Crist de 
Capdella. Han comentat que és el més gran de Catalunya, i seria molt important que 
tornés a estar instal·lat a Capdella. 
La Sra. Juanmartí comenta que a la creu encara s’hi pot trobar policromia però a la 
figura del Crist no tanta. Des del MNAC estan molt interessats en estudiar-lo. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte que el proper dia 1 de maig es celebrarà al Pinell de 
Tremp la primera festa anomenada “Pallars terra de corder” organitzat per Al teu gust. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el 14 d’abril va mantenir una reunió per la carretera 
L-503, i va comentar que el ferm està molt malament. Va facilitar fotografies de les 
coses que estan malament, per que ho tinguin present. 
Es vol mirar d’arreglar el pont de la Plana de Mont-ros perquè la gent hi pugui passar 
caminant. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el 20 d’abril va pujar el Sr. Pascual de l’ACA amb la 
tècnica, la Sra. Meritxell Domingo i se li va donar un dossier amb l’estat del riu 
Flamisell. Van veure ells mateixos com està de brut el riu (d’arbres i rames). 
Ja s’ha autoritzat la neteja dels prats de ribera. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha traslladat a Barcelona la iniciativa del Bus del 
Parc per tal que a partir de juliol ja es pugui pujar de la Pobla de Segur a Sallente i 
lligar-ho amb el Bus del Parc ja existent.  
 
El Consistori en queda assabentat. 
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H) El Sr. Alcalde dóna compte que la tercera porta del Parc Nacional ja està autoritzada 
i té una partida de 100000 € per la senyalització i la seva instal·lació es preveu que 
s’iniciï el tercer trimestre de 2015. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que en una reunió del CEDER/LEADER es va decidir 
canviar el nom a Pirineu Occidental, ja que es vol incloure la vall d’Aran, i per aquest 
motiu s’han de canviar els estatuts. 
Abans hi havia 12 membres públics i 13 particulars i ara es primarà més la participació 
dels particulars 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que el 9 d’abril es va reunir la provincial de la Federació 
de Municipis amb Centrals Hidroelèctriques i el 15 d’abril la nacional. Hi ha 50 
províncies dins de la federació que representen a 800 municipis. 
Aquest any es fa una nova valoració i un nou cens cadastral per incorporar aquelles 
edificacions que no estaven incloses. 
 
El Consistori en queda assabentat 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
No se n’efectuen 
 
L’alcalde aprofita l’últim ple ordinari de la legislatura per agrair l’assistència als plens i la 
col·laboració que hi ha hagut amb els regidors durant aquests quatre anys. 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores cinquanta 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, 10 de juny de 2015. 
 
Vist i plau, 
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L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


