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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 28 d’abril de dos mil 
setze, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen: 

 
“Al poble de la Torre de Capdella, el dia nou de març de dos mil setze. 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 
JOAQUIM LLORENTE CAMPOS 
RIEL AFONSO VIDAL 
 
 
- Secretària: 
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL 
                                  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA 
- ACORD DE TRAMESA DE SOL·LICITUD D’INFORMES EN RELAC IÓ AMB 

LA CORRECTA FACTURACIÓ DE LES FACTURES DE 
SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PER PART DE L’EMPRESA ENDE SA  

- ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD D’IMPLANTACIÓ DELS 
ENSENYAMENTS DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL EN  
L’ESCOLA RURAL 

- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CON SELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I L’AJUNTAMENT DE LA TOR RE DE 



 

 

2 

 

CAPDELLA, PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DEL CENTRE 
ESCOLA DE LA VALL FOSCA A LA PLANA DE MONT-ROS 

- CONVOCATÒRIA DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL PER L’ANUA LITAT 
2016 

- RATIFICACIÓ DELS CONVENIS SIGNATS AMB EL BISBAT DE LLEIDA 
PER LA DONACIÓ D’UNES PROPIETATS DE LA PARROQUIA D’ AGUIRÓ 
I LA CESSIÓ DE L’ÚS DEL CEMENTIRI PARROQUIAL DEL NU CLI 
D’AGUIRÓ A L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 

- RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOMENCLATUR A DEL 
MUNICIPI DE: LA TORRE DE CABDELLA A LA TORRE DE CAP DELLA 

- ACORD DE SOL·LICITUD DE L’AJUDA LEADER PER L’OBRA 
“RESTAURACIÓ DE LES PINTURES MURALS ROMÀNIQUES DE 
L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE CAPDELLA” 

- ACORD D’ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL SERVEI 
D’ASSEGURANCES I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURAN CES 
DEL CONSORCI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’ASSOCIACI Ó 
CATALANA DE MUNICIPIS 

- RETORN DE FIANCES I AVALS 
- SOL·LICITUDS 
- 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 
 

 
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el trenta de 
gener de dos mil setze, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, 
consta de tretze 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 següents 

- Núm. 2/2016 de l’any 2016, referent a la concesió de la targeta d’aparcament 
individual per a persones amb disminució en la modalitat de titular CONDUCTOR 
al Sr. Antonio Font Gallart. 

- Núm. 3/2016 de l’any 2016, referent a l’alta de residents del municipi. 
- Núm. 4/2016 de l’any 2016, referent a l’aprovació i al pagament de factures. 
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- Núm. 5/2016 de l’any 2016, referent a l’adjudicació directa de la redacció de 
l’inventari de camins del municipi a la empresa Pericia Caminera. 

- Núm. 6/2016 de l’any 2016, referent a l’adjudicació de l’obra “Vial Forestal als 
Obacs d’Obeix” a Xavier Forga Gordó. 

- Núm. 7/2016 de l’any 2016, referent a l’aprovació i al pagament de factures. 
- Núm. 8/2016 de l’any 2016, referent a l’alta de residents del municipi. 

 
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat. 
 
- ACORD DE TRAMESA DE SOL·LICITUD D’INFORMES EN REL ACIÓ AMB LA 
CORRECTA FACTURACIÓ DE LES FACTURES DE SUBMINISTRAM ENT 
ELÈCTRIC PER PART DE L’EMPRESA ENDESA  
 
Vista la Sentència del TSJC notificada en data 22 de febrer de 2016 i l’aclariment a la 
mateixa notificada en data 4 de març de 2016, amb caràcter desestimatori ambdues i 
no podent  ser recorreguda en via de recurs ordinari. 
 
Vist l’informe jurídic presentat por l’assessor jurídic del Consistori de data 8 de març de 
2016 y los documents annexos, on proposa la sol·licitud d’informes a determinats 
departament i empreses en referència a la correcta facturació del subministrament 
elèctric per part de l’empresa ENDESA i d’aquesta manera per a tenir més dades i més 
informació per poder actuar per part de l’ajuntament. 
 
Atès que aquest informe presentat necessita l’estudi per part dels membres de la 
Corporació atès el volum d’informació i els informes que s’han de demanar, i no es vol 
fer de forma precipitada per la importància que aquest tema té per l’Ajuntament. 
 
L’ajuntament en ple, per unanimitat dels set membres que composen la corporació, 
s’acorda: 
 
Primer .- Estudiar el informe del Assessor Jurídic de data 8 de març de 2016 a fi i efecte 
de sol·licitar informes en relació a la correcta facturació de subministrament elèctric per 
part de l’empresa ENDESA. 
Segon .- Autoritzar, arribat el cas, al Sr. Alcalde a sol·licitar els informes requerits 
segons el document jurídic de l’Assessor, vistos los estudis realitzats sobre els 
mateixos. 
Tercer .- Notificar als interessats i/o Departaments afectats el present acord juntament 
amb l’informe jurídic i els documents annexos. 
Quart .- Facultar a l’alcalde per a la firma de la documentació necessària per dur a 
terme el present acord. 
 
- ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD D’IMPLANTACIÓ DELS ENS ENYAMENTS 
DE PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL EN L’ESCOLA RUR AL 
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Vista la resolució ENS/273/2015, de 25 d’agost, per la qual s’estableix el pla 
experimental del primer cicle d’educació infantil en escoles rurals i la resolució 
ENS/2049/2015, de 10 de setembre, per la qual s’implanta el primer cicle d’educació 
infantil en escoles rurals. 
 
Atès que al municipi de la Torre de Capdella tenim una Escola Bressol Municipal, i que 
hi ha la voluntat de formar part del pla pilot d’integració de les escoles bressol amb el 
primer cicle d’educació infantil en les escoles rurals. 
 
Vist que els Serveis Territorials de Lleida del Departament d’Ensenyament, han 
demanat a l’ajuntament que aprovin mitjançant acord del Ple la sol·licitud i la voluntat 
d’implantació dels ensenyaments de primer cicle d’educació infantil en l’escola rural del 
municipi, d’acord amb l’article 7 de l’Ordre ENS/273/2015. 
  
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud de formar part del pla pilot d’integració de les escoles 
bressol amb el primer cicle d’educació infantil en les escoles rurals d’acord amb l’article 
7 de l’Ordre ENS/273/2015. 
SEGON.- Notificar aquest acord al Serveis Territorials de Lleida del Departament 
d’Ensenyament, per tal que en donin curs a la tramitació de l’expedient. 
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària 
per a dur a terme aquest acord. 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Afonso diu que té unes preguntes sobre aquest tema. 
Si ja ho tenen parlat amb els inspectors dubtes de com s’aplicaran els cursos, ja que no 
parla de curs sinó de ràtio de nens de 1 a 3 anys. Com es muntarà? Els nens de 3 anys 
continuaran anant amb els de 4 o 5 anys com fins ara, o baixaran amb els de l’escola 
bressol. Que passarà amb els mestres d’infantil, son TEI i si s’aprova aquest conveni, 
es mantindrà la mestra que hi ha ara o s’haurà de fer amb monitors. 
Si s’inclou a l’escola l’horari serà el mateix? I si és menor l’horari serà el preu més baix? 
I lligat amb l’horari i l’edat, ara els de menors de 3 anys no són transportats, que 
passarà? S’haurà de fer de forma concertada? 
- El Sr. Dalmau contesta que es va fer una reunió amb el Sr. Galdeano, l’inspector 
d’ensenyament, la Directora de l’escola i la de l’Escola Bressol. Aquest sistema ja es fa 
a les Terres de l’Ebre i a Lleida. Es vol incorporar a l’escola perquè hi ha pobles que 
està separat l’escola de la Escola Bressol. A la torre de Capdella es va autoritzar la 
incorporació del a guarderia a l’escola perque creien que era millor estar junts 
La Pepita continuarà igual i per tant la qualitat no baixarà. 
El que es va parlar és que potser faltarà una aula, però això ja es va parlar i en la 
mateixa reunió es va autoritzar l’ampliació. La guarderia es traslladaria a l’aula nova, 
però això s’ha de parlar amb les mestres. 
De moment el tema del transport està igual 
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- El Sr. Afonso comenta que els de 3 anys és millor que estiguin amb els de 4 que amb 
els de 1, per aprendre millor. A més a més estan molt contents amb la mestra i si mai 
no hi fos, voldrien que hi hagués una mestra. 
- La Sra. Juanmartí explica que és un marc general que no es signa per cada escola. 
Nosaltres jo ho tenim però està pensat per altres pobles que no ho tenen. La mestra 
que hi ha és de l’ajuntament i continuarà ella; de moment serà així. 
- El Sr. Dalmau diu que es va parlar que la Generalitat pagaria la mestra, enlloc de 
pagar una subvenció per nombre de nens com fins ara. 
- La Sra. Juanmartí comenta que l’interés és enfocar-ho cap a la qualitat 
 
 
- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL C ONSELL 
COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ I L’AJUNTAMENT DE LA TOR RE DE 
CAPDELLA, PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DEL CENTRE 
ESCOLA DE LA VALL FOSCA A LA PLANA DE MONT-ROS  
 
Vista la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, preveu a l’article 159.5 que els 
Consells Comarcals poden assumir la gestió del servei de menjador i el Decret 
160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics de titularitat del Departament d’Ensenyament, estableix a l’article 10.3 
de la gestió del servei escolar de menjador es podrà realitzar a través de convenis amb 
ajuntaments. 
 
Atès que s’ha redactat un conveni que té per objecte establir un marc general de 
col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de la Torre de Capdella, per tal 
que aquest assumeixi dins del seu àmbit, l’encàrrec de gestió del Consell Comarcal de 
la prestació del Server escolar de menjador al centre docent “ Escola la Vall Fosca “ 
de la Plana de Montrós i sigui a tots els efectes el gestor del servei. 
 
Atès que aquest conveni entrarà en vigor el dia següent de la seva signatura i tindrà 
vigència durant el que resta de curs escolar 2015-2016 i durant el curs 2016-2017, 
sense perjudici de les possibles pròrrogues que puguin pactar-se expressament entre 
les parts per continuar aquesta col·laboració i sempre i quan es mantingui la mateixa 
finalitat. 
 
Atès que el conveni va acompanyat d’un document de condicions tècniques del servei 
de menjador escolar, pels alumnes de l’escola la Vall Fosca, a la Comarca del Pallars 
Jussà. 
 
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels set membres assistents dels set que 
composen la corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars 
Jussà i l’Ajuntament de la Torre de Capdella per la gestió del Servei de menjador del 
Centre Docent escola la Vall Fosca al nucli de la Plana de Mont-ros i el seu document 
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de condicions tècniques del servei de menjador escolar per al curs escolar 2015-2016 i 
2016-2017 i les possibles pròrrogues. 
SEGON.- Autoritzar a la signatura del present conveni a l’alcalde de l’Ajuntament, i 
establir la seva entrada en vigor al moment de la seva signatura. 
TERCER.- Notificar aquest acord als interessats per al seu coneixement. 
QUART.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Dalmau explica que s’havia de fer perquè a l’acceptar el conveni s’havia 
d’acceptar el Pla tècnic i el Pla tècnic no els agradaven alguns punts. Com que 
aquests punts s’han arreglat 
- El Sr. Afonso comenta que s’ha llegit el Conveni i no li ha quedat clar quan parla 
d’una cuina central que no estigui a l’escola. 
Si pel que fos Llebot no ho pogués fer que passaria? 
- El Sr. Dalmau explica que la gestió del menjador és de l’ajuntament si no pogués 
fer-ho Llebot ja es miraria que fer 
- El Sr. Afonso diu que es parla de 3 categories de comensals: els de fora del 
municipi, els de dins del municipi però allunyats i els de les necessitats socials. 
Amb l’aplicació d’aquest conveni es continuarà prestant l’ajuda? 
- El Sr. Dalmau contesta que això no surt al conveni i per tant ho continuarà fent-ho 
ell. 
- El sr. Peroy comenta que el que fa el Consell Comarcal és passar el problema a 
l’ajuntament i el que s’ha d’aconseguir ara és que pagui a temps, ja que ho 
gestionarem nosaltres. 
- El Sr. Afonso diu que Ensenyament va fer una cuina però no es pot dona 
l’autorització perque falta alguna cosa que està mal feta. S’ha plantejat de fer anar 
la cuina? 
- La Sra. Juanmartí contesta que fa molts anys que es va plantejar però es va 
descartar pel cost. 
- El Sr. Dalmau explica que la cuina de l’escola està bé i tot correcte i que passa les 
inspeccions del veterinari 
 
 
- CONVOCATÒRIA DELS PLANS D’OCUPACIÓ LOCAL PER L’AN UALITAT 2016  
 
Vist que l’1 de gener de 2015 va entrar en vigor la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2015, publicada en el BOE de 30 de 
desembre de 2014 (en endavant LPGE 2015), la qual estableix una sèrie de mesures 
que afecten directament a la contractació de personal i al nomenament de funcionaris 
en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració local. 
 
Atès l’art. 21.Dos LPGE 2015, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2016 
no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal 
estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir 
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necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories 
professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis 
públics essencials. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament de la Torre de Capdella només procedirà a la 
contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal interí quan es 
donin les següents condicions, degudament motivades: 

- L’existència d’una necessitat urgent i inajornable. 
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al 
funcionament dels serveis públics essencials. 

 
Atès que en el pressupost de l’Ajuntament per l’anualitat 2016, es preveu, en el capítol 
I, una aplicació pressupostària destinada a el foment de l’ocupació local, a fi i efecte de 
procedir a la contractació de personal, creant així un “Pla d’Ocupació Local”. 
 
Atès que ja es va procedir a aquesta declaració per a l’any 2016 en sessió plenària de 
14 de desembre de 2015 i atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té redactades 
les Bases i aprovades en ple de 8 de març de 2012, que han de regir les bases de la 
contractació local de personal, depenent de l’Ajuntament, per donar llocs de treball, a 
persones aturades del municipi de la Torre de Capdella, i/o que hagin esgotat tot tipus 
de prestació per desocupació, o en búsqueda de feina. 
 
L'Ajuntament en Ple, per set vots a favor dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Declarar que existeixen necessitats urgents i inajornables per cobrir 3 places: 
2 de peó forestal i 1 de paleta , per un termini de 8 mesos, segons les bases 
aprovades, com a places considerades prioritàries i que afecten al funcionament d’un 
servei públic essencial, d’acord amb la següent justificació: 

- L’existència d’una necessitat urgent i inajornable. 
- Que la necessitat afecti a una funció que es consideri prioritària o que afecti al 
funcionament dels serveis públics essencials 

Tercer .- Aprovar la convocatòria de les bases que han de regir aquest procediment. 
Quart .-Publicar l’anunci a l’estaló de l’ajuntament, i donar un termini de 10 dies hàbils 
per presentar la documentació dels interessats en aquests llocs de treball, segons la 
convocatòria aprovada. 
Cinquè .- Contractar les persones que surtin elegides de la mesa de contractació, amb 
inici de contracte en data 4 d’abril de 2016. 
Sisè.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
- RATIFICACIÓ DELS CONVENIS SIGNATS AMB EL BISBAT D E LLEIDA PER 
LA DONACIÓ D’UNES PROPIETATS DE LA PARROQUIA D’AGUI RÓ I LA 
CESSIÓ DE L’ÚS DEL CEMENTIRI PARROQUIAL DEL NUCLI D ’AGUIRÓ A 
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA  
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Atès que l’ajuntament de la Torre de Capdella, com a tal, té la competència dels 
cementiris com a pròpia segons la Llei de Bases de Règim Local, i que el cementiri 
parroquial d’Aguiró és de propietat del Bisbat de Lleida des de temps immemorial. 
 
Atès que en data 18 de febrer de 2016 el Bisbat de Lleida va acordar cedir el cementiri 
de la parròquia de Sant Joan Baptista d’Agurió per un termini de 50 anys prorrogable a 
voluntat de les parts per 50 anys més. 
 
Atès que l’Alcalde ja ha signat el conveni de cessió amb el Bisbat de Lleida, s’ha de 
ratificar aquest conveni al Ple de la Corporació. 
 
Vist que el Bisbat de Lleida és propietari de la finca rústica situada al polígon 6, 
parcel·la 45 amb referència cadastral 25284A006002450000FR, situada al costat de 
l’església, conegut com “Hort de la Parròquia”. 
 
Atès que la finca cadastral 25284A004009440000FH també és propietat del Bisbat de 
Lleida, però sols en part, i per tant s’ha de fer una revisió cadastral de la finca amb una 
nova delimitació dels límits, per adequar-la a la realitat. 
 
Atès que l’ajuntament està interessat en la finca situada al polígon 6, parcel·la 45 amb 
referència cadastral 25284A006002450000FR per destinar-la a l’ús públic del poble 
d’Aguiró, com a plaça i aparcament, així com la finca cadastral 
25284A004009440000FH un cop feta la revisió cadastral de la mateixa. 
 
Vist que el Bisbat de Lleida accepta fer la donació de la finca d’Aguiró del polígon 6, 
parcel·la 45 a l’ajuntament de la Torre de Capdella així com la de la finca cadastral 
25284A006002450000FR un cop s’hagi corregit les esmenes esmentades, amb 
independència de les càrregues que aquesta finca pugui porta annexa a la finca. 
 
Atès que les Entitats Locals es regulen pel que fa al seu patrimoni per la LPAP, i 
aquestes poden adquirir finques mitjançant les formes previstes en dret, i que s’ha 
d’aprovar la seva adquisició per Ple quan puguin comportar despeses derivades de la 
seva adquisició o manteniment. 
 
L’Ajuntament en Ple, per set vots a favor dels set membres que composen la 
Corporació, acorda: 
 
Primer .- Ratificar el conveni signat i acceptar la cessió de l’ús per termini de 50 anys 
prorrogables a 50 anys més, del cementiri de la parròquia de Sant Joan Baptista 
d’Agurió en les condicions previstes en el conveni. 
Segon .- Ratificar el conveni signat i acceptar la donació de la finca rústica situada al 
polígon 6, parcel·la 45 amb referència cadastral 25284A006002450000FR, situada al 
costat de l’església, conegut com “Hort de la Parròquia”. 
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Tercer .- Ratificar el conveni signat i acceptar les condicions de la donació de la finca 
cadastral 25284A004009440000FH, aprovant iniciar els tràmits de comprovació de 
límits de la finca i rectificació cadastral de la mateixa, i un cop esmenat, acceptar la 
donació. 
Quart .- Incloure la cessió del cementiri d’Aguiró i les finques adquirides mitjançant 
donació a l’Inventari de béns municipal. 
Cinquè .- Autoritzar la inscripció d’aquests béns al Registre de la Propietat un cop es 
tinguin totes les dades verificades i la donació efectivament concedida. 
Sisè .- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
- RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CANVI DE NOMENCLAT URA DEL 
MUNICIPI DE: LA TORRE DE CABDELLA A LA TORRE DE CAP DELLA 
 
Atès que en la sessió plenària ordinària del 31 de juliol de 2015 es va aprovar per 
unanimitat dels set membres que composen la corporació l’inici de canvi de 
nomenclatura del municipi de la Torre de Cabdella amb b per la Torre de Capdella amb 
p. 
 
Atès que l’anunci de canvi de nomenclatura del municipi es va publicar al Butlletí Oficial 
de la Província (BOP) número 156, de 14 d’agost de 2015, durant el termini de trenta 
dies, als efectes que es poguessin presentar reclamacions i/o al·legacions, segons 
disposa l'art. 31 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, que 
desenvolupa el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els 
símbols i el registre d’ens locals de Catalunya. 
 
Atès que transcorregut aquest termini d'informació pública no es van presentar 
reclamacions ni al·legacions, l’Ajuntament, va aprovar novament per majoria, en sessió 
plenària ordinària de 29 d’octubre, el canvi de nom del municipi de la Torre de Cabdella 
amb b per la Torre de Capdella amb p. 
 
Atès que en data 12 de novembre de 2015, l’Ajuntament de la Torre de Capdella va 
transmetre al Departament de Governació i Relacions Institucionals els dos certificats 
de l’acord del ple i l’anunci publicat al BOP. 
 
Atès que en data 10 de desembre de 2015, el Departament de Governació i Relacions 
Institucionals va transmetre a l’Ajuntament de la Torre de Capdella l’informe 
desfavorable de l’Institut d’Estudis Catalans sobre el canvi de nom del municipi. 
 
Atès que, d’acord amb l’article 4, del Capítol I, del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel 
qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, si 
l’informe de l’Institut d’Estudis Catalans és desfavorable, el municipi interessat s’ha de 
pronunciar sobre la proposta en el termini de 3 mesos amb un nou acord municipal 
adoptat per majoria absoluta i amb informació pública prèvia per un termini de trenta 
dies. 
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Atès que s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) número 22, de 3 de febrer 
de 2016, durant el termini de trenta dies, un nou anunci en què l’Ajuntament manté la 
proposta de canvi de denominació del municipi de la Torre de Cabdella amb b per la 
Torre de Capdella amb p. 
 
L’Ajuntament en Ple, per sis vots a favors i una abstenció del Sr. Afonso, dels set 
membres que composen la Corporació, acorda: 
 
PRIMER.- Ratificar l’aprovació del canvi de nomenclatura del nom del municipi de: la 
Torre de Cabdella amb la grafia “B” a la TORRE DE CAPDELLA amb la grafia “P”. 
SEGON.- Notificar aquesta acord a l’Institut d’Estudis Catalans i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya per a que prenguin l’acord que en creguin 
oportú. 
TERCER.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
En aquest punt intervé: 
- El Sr. Afonso comenta que es torna a perdre l’oportunitat de fer un procés participatiu 
per fer aquest canvi donant veu als veïns. 
 
 
- ACORD DE SOL·LICITUD DE L’AJUDA LEADER PER L’OBRA  
“RESTAURACIÓ DE LES PINTURES MURALS ROMÀNIQUES DE L ’ESGLÉSIA 
DE SANT VICENÇ DE CAPDELLA”  
 
Atès l’Ordre ARP/8/2016, de 21 de gener, per la qual s’aproven les bases reguladores 
dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020. 
 
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té redactada una memòria redactada  
per l’empresa Krom Restauració (NIF: B64571821) amb un pressupost de 67.599,67 € 
sense IVA (81.795,60€ IVA inclòs) per l’obra anomenada Restauració de les pintures 
murals romàniques de Sant Vicenç de Capdella.  
 
Vist que en el punt 5 de l’annex 1 l’import d’ajut que es pot sol·licitar és del 80% del 
pressupost.  
 
Atès que en data 12 de febrer de 2016 l’Ajuntament de la Torre de Capdella i el Bisbat 
d’Urgell signen un conveni de cessió d’us de l’església de Sant Vicenç de Capdella, del 
nucli de Capdella, que autoritza al Consistori a fer les obres i a sol·licitar ajudes 
econòmiques.  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
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Primer .- Aprovar la sol·licitud d’una ajuda i acollir-se al a Convocatòria en base a 
l’Ordre ARP/8/2016 de 21 de gener bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació 
del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de 
desenvolupament rural de Catalunya 2014 – 2020 per l’obra Restauració de les pintures 
murals romàniques de Sant Vicenç de Capdella.  
Segon .- Aprovar la realització de l’actuació en cas de ser beneficiaris de l’ajuda. 
Tercer .- Autoritzar la seva tramitació via telemàtica, si és el cas, i trametre tota la 
documentació sol·licitada al Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca. 
Quart .- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord. 
 
 
- ACORD D’ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL SERVEI D’ASSE GURANCES I 
DEL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DEL CONSORCI DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MU NICIPIS 
 

I. Que per  resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar 
l’inici d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de 
Catalunya, amb la denominació d'expedient 2015.04. de les quals serà prenedor el 
Consorci Català de Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions 
i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi adhereixin. 

II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i 
el Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel 
qual es licitava el dit contracte. 

III. Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar 
les proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la 
corresponent proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació, segons: 

� Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 

� Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros 

� Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
España 

� Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 
PLC, Sucursal en España 

� Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 

� Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 
Sucursal en España 
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IV. La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els 
lots a les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al 
punt anterior. 

V. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions 
públiques és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret 
Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació . 

VI. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació. 

 

LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ 

VII. Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en sessió 
de 21 d’Abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació 
del Servei de distribució i mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament 
als Municipis i ens locals de Catalunya. 

VIII. Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el 
Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en dos diaris de difusió nacional i en el Perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi que els interessants pogueren presentar 
les seves proposicions. 

IX. Que en data 25 de Juny va cloure el termini de presentació d’ofertes. 

X. Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de 
contractació, va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & 
OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent 
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per 
tal que adopti l’acord d’adjudicació. 

XI. La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a 
l’empresa FERRER & OJEDAASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord 
marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi relacionen 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. 

XII. Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de 
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
de Contractes del sector públic i la resta de normativa de contractació. 

XIII.En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts 
d’acord amb les següents. 
 



 

 

13 

 

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 

Primer .- Que l’Ajuntament de la Torre de Capdella s’adhereix a l’Acord marc del servei 
de mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2015.01) adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de 
Mediador de l’Ajuntament. 

Segon.-  Que l’Ajuntament de la Torre de Capdella s’adhereix a l’Acord marc del servei 
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i 
contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen  
(_X_) Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil: Segurcaixa 
Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros 
(_X_) Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros. 
(_X_) Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en 
España. 
(_X_) Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance 
PLC, Sucursal en España. 
(_X_) Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a 
favor de la mercantil Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
(_X_) Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE 
Sucursal en España. 

Tercer.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per 
part de Ferrer&Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 

Cinquè.-  Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català 
pel Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda ( 
C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona) 

Quart .- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme 
aquest acord 
 
- 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, S.L. 

Objecte: “Substitució del TR2 de 112/11.5 KV i 16.5 MVA al TM de la Torre de 
Capdella”. Exp. 2013/021/LT 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
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Contractista: CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L. 
Objecte: “Desmuntatge i neteja de coberta en mal estat per evitar perill a zona 
públic, edifici “la Quadra” a la Torre de Capdella”. Exp. 2014/031/LT 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 

Contractista: CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L. 
Objecte: “Rehabilitació de la coberta i/o façanes de l’escola de Mont-rós 

 Import fiança: 4.061,90 €  (mitjançant aval bancari) 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu: 
 Contractista: ACSA/SORIGUÉ  

Objecte: “Adaptar la teulada del recinte del col·lector de la CH per modificacions 
de la maniobra de les vàlvules del mateix col·lector, al nucli de Capdella”. Exp. 
2015/047/CC 

 Import fiança: 150,00 €  
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit. 
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a 
terme aquest acord 
 
- SOL·LICITUDS 
 
A)  FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE. Vista la sol·licitud presentada per la Fundació 
Esclerosi Múltiple de data febrer de 2016, amb R/entrada núm. 126 de 19.02.2016, en 
la qual es demana una aportació a la campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE  en la seva 23a edició, que es durà a terme el dia 10 de juliol, per una 
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quantitat de 100 €, per lluitar contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials i que 
es destinarà als serveis assistencials de la Fundació Esclerosi Múltiple. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set que composen la Corporació, acorda: 
 
Primer.-  Fer efectiva una aportació de 100 € per destinar-los a serveis assistencials 
dins de la 23a edició de la campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE a la 
Fundació Esclerosi Múltiple. 
Segon.-  Notificar aquest acord al sol·licitant. 
Tercer.-   Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
B) ESCOLA DE FUTBOL DE LA POBLA DE SEGUR I COMARCA.  Vista la sol·licitud 
presentada pel  Sr. Jordi Vilanova Pallarés, amb DNI: 40876915-G, com a president de 
l’Escola de Futbol de la Pobla de Segur i Comarca , en escrit de novembre de 2015 
amb R/entrada núm. 1103 de 04.11.2015, 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. 
 
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 1.8,00 € IVA inclòs, per 
esponsoritzar a l’Escola de Futbol de la Pobla de Segur i Comarca, 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 
 
- LLICÈNCIES i COMUNICACIONS  
 
A) PELLETS DEL PIRINEU SL . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. Núria 
Sauquillo i Guerra amb DNI 39379307H com administradora de la empresa PELLETS 
DEL PIRINEU, SL amb NIF B25803818, en que demana llicència d’obertura d’activitat 
per a la producció de biomassa, classificada en Annex III –epígraf 12.59 
emmagatzematge o manipulació de biomassa d’origen vegetal o de productes 
d’aquesta (llenya, pèl·let estella, briquetes, etc..) amb una capacitat igual o superior a 
10.000 m3 al polígon11 parcel·la 179 del nucli d’Envall, segons sol·licitud de data 1 de 
febrer de 2016, amb R/entrada núm.- 91 del dia 05.02.2016; i “Projecte d’activitat i 
memòria ambiental”, redactat per l’enginyer Tècnic Forestal, Sr. Josep Plasencia i 
Loncà.  Expedient núm.- 2016/005/EN 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 07.03.2016 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
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“ Activitat  Producció d’estella forestal 
Classificació Llei 20/2009, de 4 de Desembre de prevenció i control ambiental de les 

activitats: 
 Annex III, epígraf 12.59: emmagatzematge i manipulació de biomassa 

d’origen vegetal (aprofitaments forestals, tractaments silvícoles, restes de 
jardineria, cultius energètics, serradures...) o de productes d’aquesta 
(llenya, pèl·let estella, briquetes, etc..) amb una capacitat igual o superior 
a 10.000 m3 

  
Règim d’inspecció No hi ha  

Classificació i qualificació del sòl 
 Classificació: Sol No urbanitzable 
 Clau: SA: Agrícola: Horts, Prats i trossos 
 
Per tant, l’actuació es considera compatible urbanísticament 
 
CONCLUSIÓ  
 
Vist que la activitat es troba classificada en l’annex III, epígraf 13.29  de la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Vist que no s’afecta cap zona classificada dins d’espais PEIN, Xarxa Natura 2000, zona 
perifèrica del Parc Nacional, ni Parc Natural. 
 
Vist que es justifica l’assimilació de l’activitat a una d’agroforestal, restant exempta de 
comunicació al Departament d’Interior i del compliment del “Real Decreto 2267/2004, de 3 de 
diciembre por el cual se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales”. Tot i això es justifiquen un seguit de mesures en quant a la 
protecció contra incendis consistents en extintors i un perímetre net de vegetació al voltant de 
la intal·lació 
 
Vist que es justifica el tractament dels residus de l’activitat 
 
Vista la documentació presentada proposo informar a l’Ajuntament de La Torre de Capdella 
com ASSABENTAT  de la obertura d’una activitat d emmagatzematge i manipulació de 
biomassa d’origen vegetal o de productes d’aquesta (llenya, pèl·let estella, briquetes, etc..) amb 
una capacitat igual o superior a 10.000 m3, a nom de l’empresa Pellets del Pirineu, SL, 
representada per la Sra. Nuria Sauquillo Guerra. 
 
En quant a la portada de la instal·lació elèctrica des del transformador fins a l’activitat, s’informa 
que haurà de sol·licitar el corresponent permís municipal definint com es farà aquesta 
escomesa. 
 
Aquest informe queda vinculat a la llicència d’obres de la nau amb número 101-2010-EN 
restant d’aquesta manera resolta la condició especial de la llicència , d’anar vinculada a una 
activitat agroforestal.” 
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació, 
acorda: 
 
Primer.-  Classificar l’activitat en règim de comunicació per una activitat de producció 
d’estella forestal, al nucli d’Envall, classificada en Annex III – epígraf 12.59: 
emmagatzematge i manipulació de biomassa d’origen vegetal (aprofitaments forestals, 
tractaments silvícoles, restes de jardineria, cultius energètics, serradures...) o de 
productes d’aquesta (llenya, pèl·let estella, briquetes, etc..) amb una capacitat igual o 
superior a 10.000 m3, en els termes que s’estableixi per reglament. 
Segon.-  Conseqüentment, amb els informes favorables esmentats, l’Ajuntament de La 
Torre de Capdella dóna l’ASSABENTAT  de l’obertura d’una de producció d’estella 
forestal a l’empesa PELLETS DEL PIRINEU, SL. 
Tercer.- Les condicions de la present llicència seran les establertes en la documentació 
tècnica presentada i en l'informe dels serveis tècnics municipals. 
Quart .- Aprovar la liquidació de la taxa per la tramitació de les llicències d’activitats en 
règim de comunicació, en el terme municipal, d'acord amb l'establert a l’ordenança 
municipal vigent que suposa una quantitat de 90 €. 
Cinquè.-  Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per 
a dur a terme aquest acord. 
 
B) LLUIS PEROY BENET . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Lluis Peroy 
Benet, amb DNI 78062671G, en què demana la llicència municipal d’obres menors per 
la construcció d’un petit galliner de 19 m2 a casa Prom del nucli de Capdella, amb 
referència cadastral 5046201CH3054N001ML, segons sol·licitud de data 02.02.2016, 
R/entrada núm.- 75 del dia 02.02.2016. Expedient núm.- 2016/004/C. 
 
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 07.03.2016 informen 
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció: 
 

“Es verifica formalment la documentació aportada i es comprova que SI s'ajusta als 
requisits exigibles per poder informar sobre la concessió de la llicència d’obres 
sol·licitada 
 
Per tal de donar compliment al Decret 89/2010, de 29 de Juny, i RD 105/2008, la 
persona productora de residus haurà de dipositar un aval. L’import de la fiança, es 
dipositarà al moment de la obtenció de la llicència d’obres. 
 
AVAL DE RUNES: 150 €  
P.E.M: 1835,00 € 
 
CONCLUSIÓ: 
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S’informa FAVORABLEMENT  la sol·licitud de llicencia urbanística d’obres per la 
construcció d’un galliner de 19.00 m², l’obra es considera menor segons l’article 28 de 
les normes subsidiàries del municipi de la Torre de Capdella”   

 
L'Ajuntament en Ple, per sis vots a favor i l’abstenció del Sr. Lluis Peroy, 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) FRANCISCO FORNONS GALLART . Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Francisco Fornons Gallart, amb DNI 40857759F, en que demana ampliar la llicència 
d’activitat de l’explotació de vaques alletants amb marca oficial 8240DD amb una 
subexplotació d’autoconsum de 10 caps d’oví, al polígon 4, parcel·la 574 de la Torre de 
Capdella, segons sol·licitud de data 23 de novembre de 2016, amb R/entrada núm.- 40 
del dia 25.01.2016.  Expedient núm.- 2009/035/LT 
 
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 26.02.2016 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 
 
“ Activitat  Instal·lacions ramaderes dedicades a la cria semi-intensiva 
Classificació Annex III, apartat 11, subapartat 1l 
Règim d’inspecció No hi ha  
 
Dades de l’activitat: 
Situació de l’activitat  Polígon 4, Parcel·la 574 

La Torre de Capdella 
Coordenades UTM: X: 334060, Y: 4698840 

Superfície de l’activitat: Nau de 200 m2 

    Femer de 129,6 m3  

 

Capacitat:   50 vaques alletants,  2 mascles 
    10 vedelles de cria, 20 vedelles reposicio i 10 vedells d’engreix 
 

Capacitat sol·licitada  10 caps d’oví 
 

Conclusió 
 
Vist que la activitat continua trobant-se classificada en l’annex III, epígraf 11.1.l: instal·lacions 
ramaderes dedicades a la cria semi-intensiva segon lla Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. 
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Vist que la sub-explotació no suposa un canvi substancial en el règim de comunicació, ni un 
increment de la càrrega nitrogenada que impliqui una modificació del Pla de Gestió de les 
Dejeccions Ramaderes. 
 
Vist que no s’exposen canvis en l’emplaçament ni en les instal·lacions. 
 
Proposo informar favorablemen t a la incorporació de 10 caps d’oví per autoconsum a la 
llicència d’activitats en règim de comunicació del Sr. Francesc Fornons Gallart, de manera que 
la capacitat total de l’explotació quedarà  en : 
50 vaques alletants,  2 mascles, 10 vedelles de cria, 20 vedelles de reposició ,10 vedells 
d’engreix i 10 ovelles. 

 
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. 
 
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.-  Acceptar la modificació de la llicència d’activitat de l’explotació de vaques 
alletants amb marca oficial 8240DD amb una subexplotació d’autoconsum de 10 caps 
d’oví, al polígon 4, parcel·la 574 de la Torre de Capdella, titularitat del Sr. Francisco 
Fornons Gallart. 
Segon.- . Les condicions de la present llicència seran les establertes en la 
documentació tècnica presentada i en l'informe dels serveis tècnics municipals. 
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
D) JOSEP MARIA SANCHEZ PASCUAL.  Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. 
Josep Maria Sanchez Pascual, amb DNI 38551990B, en què demana la llicència 
municipal d’obres per estabilització de murs de façana i refer la teulada a l’Era de Farré, 
camí de les Eres 3, al nucli d’Antist, amb referència cadastral núm. 
1232101CG39135001AQ, segons sol·licitud de data 04.08.2015, R/entrada núm.- 803 
del dia 13.08.2015, i “Projecte tècnic de reconstrucció de teulada i forjat intermig a la 
Era del Farré. Antist” redactat per l’arquitecte Alex Lopez-Grado i Padreny, de data 
novembre de 2015, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2015501171 
de 13.01.2016. Expedient núm.- 2015/028/AN 
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 07.03.2016 informen favorablement la 
concessió de llicència, amb les següents prescripcions: 

 
Que es sol·licita estabilitzar murs de façanes i refer la teulada. 
 
Conclusió: 
 
Que s’informa favorablement  la llicencia d’obres per la reconstrucció de teulada i forjat 
entremig a la era del Farré d’Antist.  
 
Abans de començar les obres caldrà portar: 
 

• Assumeix d’obra del tècnic redactor del projecte visat. 
 
PEM: 45.390,00€ 
AVAL DE RUNES: 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. 
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 907,80 €. 
Quart .- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a 
dur a terme aquest acord. 
 
- FACTURES I PAGAMENTS.  
 
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 2/2016, amb un import total de 
43.724,20 €. 
 
Vista i revisada la factura presentada per Taller d’Arquitectura SLP, de 7 març de 2016, 
en concepte de honoraris per Text Refós de NNSS, per un import de 2.826,56 €;  
 
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 set vots a favor dels set assistents que composen la 
Corporació,  acorda aprovar-los a tots els efectes. 
 
- INFORMES 
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A) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció de eferent a una proposta 
de millora de la carretera de Comiols, atès que és la comunicació més directa entre el 
Pallars i l’Eix del Segre i els principals accessos a l’àrea metropolitana de Barcelona es 
realitza a través de la L-512 des d’Artesa de Segre i C-1412b des de Ponts. 
 
Atès que el Pallars i particularment el Pirineu en general estan patint moltes dificultats 
degut a la falta d’infraestructures i de dinamisme econòmic que provoca la despoblació, 
empobriment i envelliment de la població, i que en el Pla d’infraestructures del 
Transport de Catalunya aprovat pel govern al 2006 s’incloïa el condicionament entre 
Artesa de Segre i Tremp per Comiols, però s’ha fet res al respecte. 
 
Es vol demanar al Govern que reservi una partida pressupostaria als propers 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per fer una millora integral de 
l’accessibilitat de la carretera que va d’Artesa de Segre a Isona, sobretot pel seu pas 
per Comiols 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
B) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha presentat una moció de suport als 
Treballadors/es processats i per la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal. 
La darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors/es i va 
devaluar  altres drets , a més a més d’aprovar altres mesures que ataquen directament 
a les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de seguretat ciutadana i l’article 
315.3 del Codi Penal. 
Amb aquestes lleis es tracta de dissuadir als ciutadans d’exercir el seu dret a la vaga i, 
en conseqüència a la seva llibertat sindical, com als prop de 300 sindicalistes que es 
troben amenaçats de penes de presó per exercir el se dret de vaga en defensa dels 
treballadors i treballadores 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
C) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ajuntament de Talarn ha presentat una moció 
sobre el manteniment del servei d’emergències helitransportades amb el següent text: 
 
Ates que el dia 13 d’octubre de 2015 l’ajuntament de la Seu d’Urgell, a proposta del 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya en aquesta ciutat, va aprovar una 
moció sol·licitant la centralització dels serveis d’emergències helitranportats del Pirineu 
a la Seu d’Urgell. 
Atès que aquesta iniciativa comportaria el trasllat dels helicòpters ubicats a Tírvia i a  
Tremp i el personal que els dóna el servei. 
Atès que els arguments que es fan servir no tenen consistència suficient a nivell tècnic, 
logístic en el nostre cas, sanitari. 
Atès que la base d’Emergències Mèdiques de Tremp porta en funcionament més de 15 
anys a plena satisfacció dels serveis mèdics i dels usuaris en general. 
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Atès que de forma recurrent surten accions, mocions i gestions per part de l’Ajuntament 
de la Seu d’Urgell i del seu entorn per tal d’emportar-se aquests serveis. 
 
L’ajuntament en Ple per unanimitat dels seus membres acorda: 
 
Primer.- Mostrar la màxima contundència en la defensa d’un servei que funciona i dóna 
seguretat a la població i que complementa amb eficiència el model sanitari que s’aplica 
als Pallars, en col·laboració amb el conjunt de la sanitat pública de Lleida. 
Segon.- Fer arribar la nostra queixa i demanar a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell que no 
es frivolitzi en temes tan seriosos i d’interès general 
Tercer.- Traslladar aquesta moció al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), al 
conseller de Sanitat, a l’Hospital de Tremp, a Gestió de Serveis Sanitaris (GESASA), al 
director territorial de Sanitat, al Conseller d’Interior, a la Direcció General d’Emergències 
de la qual depenen els Grups d’Actuacions Especials (GRAE)  dels Bombers de la 
Generalitat i als ajuntaments dels dos Pallars 
 
D) El Sr. Alcalde dóna compte de la moció del grup socialista per reclamar a la 
Generalitat de Catalunya el reconeixement del pagament del deute amb l’Ajuntament 
de la Torre de Capdella, amb el següent contingut: 
 
Des de 2010 el volum de transferències econòmiques de la Generalitat als ens locals ha 
davallat un 62 %. Pel que fa a les transferències que corresponen al finançament de serveis 
amb competències compartides i/o a serveis sobre el quals els ajuntament no tenen 
competències, han baixat un 56%. Malgrat tot, els ajuntaments catalans han continuat prestant 
els servis per responsabilitat política i respecte democràtic a la ciutadania. En el cas de les 
subvencions per inversió (PUOSC i altres) la baixada ha estat del 92%. Igualment els 
ajuntaments, malgrat les limitacions imposades pel govern del PP i la manca d’ajuda de la 
Generalitat, han continuat invertint en el necessari manteniment de les infraestructures i 
equipaments locals (s’han recuperat nivells d’inversió similars als anys anteriors a la crisi), ja 
que malgrat tot són les administracions més sanejades del país (durant el 2015, en el seu 
conjunt, són les úniques que varen tenir superàvit, concretament del 0,5%). 
 
En aquest context, reiteradament els consistoris catalans hem reclamat, a través de múltiples 
vies, a la generalitat de Catalunya el pagament dels deutes que té reconeguts amb els 
ajuntaments. Es tracta en aquest cas de subvencions aprovades i concedides a obres i serveis 
municipals ja efectuats i que la Generalitat no abona als ajuntaments. Aquesta situació ens pot 
abocar a la impossibilitat de complir com voldríem amb els terminis legals de pagaments a 
proveïdors i ens converteix, de facto, en finançadors obligats de la Generalitat de Catalunya. 
 
Però els perjudicis que l’actuació de la Generalitat provoca als ajuntaments no acaben aquí. 
 
A més de no pagar el que deu, la Generalitat de Catalunya no està reconeixent comptablement 
les obligacions de pagaments envers els ajuntaments, infligint un doble càstig: no paga els 
deutes i no reconeix el deute real que té amb nosaltres. 
 
Moltes entitats locals hem desenvolupat i desenvolupem activitats pròpies de la Generalitat 
assumint per responsabilitat una activitat de suplència amb els diners del municipi. Hem rebut 
l’atorgament de subvencions per poder finançar inversions, hem realitzat les activitats i 
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inversions d’acord amb els preceptes signats, hem enviat les justificacions signades pels 
interventors i rebem, com a resposta el silenci. 
 
El silenci pot provocar manca de liquiditat. La Generalitat de Catalunya no ens paga. Però, en 
canvi, els ajuntament hem d’abonar les factures dels nostres proveïdors en un termini de 30 
dies. 
 
A més, disminueix greument la solvència dels ajuntaments. No és només que no cobrem, és 
que ni tan sols ens volen reconèixer que ens deuen diners. Per tant, hem d’aplicar estrictament 
la normativa pressupostària i, segons aquesta, si no disposem de confirmació del fet que la 
despesa està justificada no podem registrar el deute de la Generalitat, posant en risc l’equilibri 
econòmic dels ajuntaments i de la continuïtat dels serveis públics. 
 
A dia d’avui, el deute que la generalitat de Catalunya ha reconegut que té amb l’ajuntament de 
la Torre de Capdella és de 299.659,91 €. 
 
A banda d’aquest deute reconegut per la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de la Torre 
de Capdella també hi ha un deute no reconegut pel departament d’Economia i Hisenda de la 
Generalitat de Catalunya que es correspon amb subvencions justificades per part de 
l’ajuntament en conceptes d’inversió i que no han estat reconegudes. 
 
Un principi essencial en les relacions entre les administracions com a ens territorial és el 
PRINCIPI DE LLEIALTAT INSTITUCIONAL, i els ajuntaments, com estableix l’article 86 de 
l’Estatut, som un “ens local bàsic d’organització territorial i un mitjà essencial de participació de 
la comunitat”. Aquest principi impregna totes les nostres resolucions, convenis i acords, 
reconeixent a l’altre la seva autonomia, la seva singularitat i la seva capacitat coma 
representant de la ciutadania. 
 
Per tot això, el grup socialista proposa al Ple de l’Ajuntament de la Torre de Capdella l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- instar a la Generalitat de Catalunya a fer efectius de manera prioritària els pagaments 
pendents reconeguts amb l’ajuntament de la Torre de Capdella. 
Segon.- instar a la Generalitat de Catalunya a reconèixer els deutes no reconeguts que té amb 
l’ajuntament i a planificar una data de pagament. 
Tercer.- Incorporar el deute pendent als ajuntaments de Catalunya per municipi al denominat 
“portal de la transparència” de la Generalitat de Catalunya. 
Quart.- traslladar aquesta resolució a la conselleria d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, a la totalitat dels Grups del Parlament i a la Presidència de la Generalitat.” 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
E) El Sr. Alcalde dóna compte que ja funciona el centre de dades meteorològiques que 
s’ha instal·lat al pont del càmping de la Torre i aquest ja agafa dades. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
F) El Sr. Alcalde dóna compte que durant l’any passat van passar per Parc Nacional 
d’Aigüestortes més 400.000 visitants, dels quals 33.440 van accedir per la vall Fosca. 
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El Consistori en queda assabentat. 
 
G) El Sr. Alcalde dóna compte que ja s’ha aplicat l’augment de l’1% del sou als 
treballadors de l’ajuntament, tal com permet la llei de pressupostos per aquest 2016 i al 
mes de març es pagarà el que falta de la paga que es va deixar de pagar al 2012. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
H) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència al transport a la demanda es va 
celebrar una reunió a Lleida amb el Sr. Condal. A l’estiu queden dos dies sense servei 
regular i es voldria cobrir amb el transport a la demanda. S’ha de parlar amb la empresa 
de transport, el Consell Comarcal, la Generalitat i l’Ajuntament per tractar el tema. 
El dilluns i el dimecres que hi ha transport al mercat de Tremp i de la Pobla de Segur ho 
van trobar bé, però la línia és de l’Alsa. La tarifa és d’un preu fixat i per aquest motiu 
s’hauria de cobrar el preu de l’Alsa als taxis. 
El tema del Bus del Parc Nacional, la Generalitat no ho veu viable. La setmana que ve 
sortiran els nous horaris del tren del a Pobla de Segur a Lleida, llavors si que es podrà 
programar un bus o taxi de Pobla a Sallente. S’han de reunir amb transports de la 
Generalitat per parlar del tema 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
I) El Sr. Alcalde dóna compte que a dia 1 de març de 2016 hi ha la quantitat de 
1.073.272 € en el conjunt de les entitats bancàries de l‘ajuntament. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
J) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 27 de febrer van fer la executiva de la FMCH 
on es va aprovar el pressupost. 
 
El Consistori en queda assabentat. 
 
 
- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Afonso pegunta si al municipi es disposa de desfibril·ladors 
El Sr. Dalmau contesta que han sortit unes ajudes de la Diputació de Lleida i se n’han 
demanat dos, per a l’estiu posar-los a Sallente i Estany Gento,  
La Sra. Juanmarti comenta que de fa molts anys que n’hi ha un a Senterada, però ara 
els posaran els que són portàtils.  
A l’estiu es posarien a Sallente i Estany Gento perquè és on hi ha més gent i on és més 
lluny de l’atenció mèdica. La resta de l’any es posarà en algun lloc on es pugui 
necessitar i no que no estiguin tancats. S’ha de buscar la ubicació. Es podrien tenir als 
actes més multitudinaris com la Marató, per la Fira... 
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També comenta que s’ha demanat un electrocardiògraf que funcioni directament 
connectat a l’ordinador i es trameti telemàticament per facilitar la feina. Aquest electro 
es portaria al cotxe dels metges 
Sols hi ha un inconvenient per tema de programaris sols es pot enviar des de 
consultoris o del CAP. Ella ha demanat aquest programa per la Pobleta perquè sinó 
s’hauran de baixar a bolcar les dades al CAP de Pobla de Segur. 
També explica que s’hauran de fer cursets per saber fer anar els desfibril·ladors però 
són molt fàcils de fer funcionar perquè ve tot explicat a l’aparell 
 
 
I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-una 
hores trenta 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, 26 d’octubre de 2016 
 
Vist i plau, 
 
 
 
 
L’alcalde, 
Josep Maria Dalmau i Gil. 


