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E S B O R R A N Y DE L' A C T A
de la sessió extraordinària de 1ª convocatòria, realitzada pel Ple de la Corporació el disset
de desembre de dos mil vuit.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia disset de desembre de dos mil vuit. Essent les
vint 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 extraordinària en 1ª convocatòria, la qual es va convocar
reglamentàriament per l'Alcaldia.
ASSISTENTS:
- Alcalde:
JOSEP MARIA DALMAU i GIL.

NO ASSISTEIXEN:
SERGI GALANÓ MUÑOZ

- Regidors:
PILAR JUANMARTI CAPDEVILA
LLUIS PEROY BENET.
JOAN BONETA CARRERA
JORDI BOSCH MASA.
JOSEP AMORÓS BATALLA

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL.

ORDRE DEL DIA
-

-

-

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2008.
ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE L’OBRES DE POLITICA
TERRITORIAL (ARQUITECTURA I PAISATGE) PER A L’ANUALITAT 2008 A
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES: “Actuacions d’ordenació ambiental
d’il·luminació exterior a Mont-rós” i “Actuacions d’ordenació ambiental
d’il·luminació exterior a Aguiró”.
MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA DE LA LLAR D’INFANTS.
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DEL FEDER 2007-2010 EIXOS 2-4
CERTIFICACIONS D’OBRA.
RETORN DE FIANCES I AVALS.
SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.
FACTURES I PAGAMENTS.
INFORMES.
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- PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Secretària comprova l’existència de quòrum suficient per a realitzar la sessió i el
Sr. President declara obert l'acte.
La Sra. Secretària llegeix l'Ordre del Dia de la sessió.
Es tracten els punts i adopten els següents
ACORDS

- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el trenta d’octubre
de 2008, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de vint-i-dos
fulls, segellats i numerats, s'aprova per sis dels set assistents que composen la
Corporació.

- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Seguidament es dóna compte de les Resolucions de l’Alcaldia núm., 58/2008, 59/2008,
60/2008, 61/2008, 62/2008, 63/2008, 64/2008, 65/2008 i 66/2008 de l’any 2008 que
consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat.
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.
- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2008.
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm. 3/2008, per suplements de
crèdit i per crèdits extraordinaris, que afecta al Pressupost de la Corporació de 2008, amb
càrrec a romanent líquid de tresoreria no compromès de l'exercici anterior i a majors
ingressos, vist l'informe de la Intervenció i l'informe favorable de la Tresoreria, discutit pel
Consistori i trobant-lo conforme.
Atès el que disposen els articles 177 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de Març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L'Ajuntament en Ple, amb cinc vots a favor i un en contra (Sr. Amorós), del total de set
membres que composen la Corporació, acorda:

Primer.- Aprovar el present expedient núm. 3 de Modificació de Crèdits al Pressupost de
la Corporació de 2008, segons que s'ha esmentat, fent aplicació del romament líquid de
tresoreria no compromès de l'exercici anterior, tal com consta a l'expedient i d'acord amb
el següent detall:

3

Partida
Descripció
Pressup.
44.61180 Obres per la nova captació d’aigua i
nou dipòsit regulador a Envall
44.22706 Redacció Pla inuncat
75.43000 Transf. Corrents a Patronat MTVF
43.22700 Treballs altres empreses
12.21200 Repar. Edificis i altres construccions
44.21000 Repar. Infraestr i béns naturals
45.21500 Repar. I conservació mobiliari
51.21000 Repar. Infraestr i béns naturals
11.10000 Retribucions alts càrrecs
11.23100 Locomoció (alts càrrecs)
75.22700 Treballs altres empreses (museu)
12.62600 Renovació equip informàtic
44.61167 Nova captació dipòsit regulador a la
Pobleta de Bellveí
44.61140 Consolidació accés església Antist
44.61158 Instal·lació enllumenat exterior a
Molinos
44.61165 Instal·lació enllumenat exterior a La
Plana de Mont-rós
44.61166 Instal·lació enllumenat exterior a
Pobellà

TOTALS

Crèdits extraordinaris oTOTAL
suplements

Consignació
que tenien
177.900,33

39.124,46

217.024,79

0,00
70.600,00
50.000,00
7.000,00
73.000,00
5.900,00
122.000,00
32.500,00
11.000,00
4.000,00
7.500,00

5.887,00
37.188,59
47.580,61
6.956,66
100.000,00
9.162,75
109.496,21
15.145,00
11.609,46
1.577,71
2.000,00

5.887,00
107.788,59
97.580,61
13.956,66
173.000,00
15.062,75
231.496,21
47.645,00
22.609,46
5.577,71
9.500,00

82.211,68

4.183,63

86.395,31

75,64

3.798,88

3.874.52

54.015,43

711,25

54.726,68

54.466,00

3.917,75

58.383,75

28.768,00

7.919,48

36.687,48

780.937,08

406.259.44

1.187.196,52

Aquests suplements i habilitacions de crèdit es FINANÇARAN amb les següents MAJORS INGRESSOS
i ROMANENT DE TRESORERIA:
Romanent de Tresoreria i majors ingressos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concepte Descripció
crèdits extra
pressup.
TOTAL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------870 ROMANENT DE TRESORERIA .................................................... 406.259,44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ...................................................................................................
406.259,44
================================================================

Segon.- Que s'exposi al públic pel termini de quinze dies als efectes d'examen, i
presentació de reclamacions pels interessats.
Tercer.- Així mateix, i als efectes que preveu l’article 177 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de Març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el present
expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini de quinze dies no es
presenta cap tipus de reclamació. I es publicarà el mateix, definitivament aprovat, al tauler
d'anuncis i al Butlletí Oficial de la província a nivell de resum per capítols.
Quart.- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
en relació amb el present acord.
En aquest punt hi intervé:
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- El Sr. Amorós diu que no està d’acord amb aquesta modificació.
Diu que no se’l va convidar a participar en el procés de la modificació; a més a més
comenta que la majoria de les partides han doblat la seva partida inicial, i que amb
aquesta modificació es disminuïa més el Romanent de Tresoreria.
- El Sr. Peroy el contesta dient que no, ell diu que no el conviden, però aquesta despesa
és sols per pagar el que hi ha, no hi ha obres.

- ACCEPTACIÓ DE LA DELEGACIÓ D’OBRES DE POLITICA TERRITORIAL
(ARQUITECTURA I PAISATGE) PER A L’ANUALITAT 2008 A L’AJUNTAMENT DE
LA TORRE DE CAPDELLA
Atès que en l’edicte publicat en el DOGC núm. 4941 del dia 06.08.2007 l’Ordre
PTO/286/2007 de 27 de juliol, de convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en
règim de concurrència competitiva, per actuacions de dinamització territorial a les
comarques de muntanya.
Vist que es va concedir a l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Espui 48.000,00 € per a
l’execució de l’obra titulada “Nou dipòsit regulador a la Torre de Capdella”
Atès que l'Entitat Municipal Descentralitzada d'Espui no té suficient capacitat tècnica, ni
econòmica, per poder assumir la contractació i execució de l'esmentada obra, segons es
descriu en l'acord de la Junta Veïnal del dia 28 d’agost de 2008, en el qual sol·licita a
aquest Ajuntament que assumeixi les competències corresponents per tal de fer-se càrrec
de la contractació i execució de l'obra esmentada.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Assumir les tasques de contractació, execució i finançament de l'obra titulada
“Nou dipòsit regulador a la Torre de Capdella” inclosa en les Ajudes de la direcció
General d’Arquitectura i Paisatge per anualitat 2008.
SEGON.- Aprovar l'expedient tramitat fins el moment per l'Entitat Municipal
Descentralitzada d'Espui i comunicar aquests acords a la Direcció General d’Arquitectura i
Paisatge del Departament de Política Territorial i Obres Publiques als efectes de
continuació de l'expedient administratiu.
TERCER.- Facultar, tan amplament com en dret sigui menester, a l’Alcaldia per a la
tramitació i execució del present acord.

- CONTRACTACIÓ DE LES OBRES: “Actuacions d’ordenació ambiental
d’il·luminació exterior a Mont-rós” i “Actuacions d’ordenació ambiental
d’il·luminació exterior a Aguiró”
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A) “Actuacions d’ordenació ambiental d’il·luminació exterior a Mont-rós”
Atès que en el Pressupost municipal vigent, hi figura inclosa l'obra titulada “Actuacions
d’ordenació ambiental d’il·luminació exterior a Mont-rós”, d'aquesta corporació local,
amb un pressupost de 37.263,79 € IVA inclòs, amb un ajut del Departament la Direcció
General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge (Oficina per
la prevenció de la Contaminació Lumínica).
Atesa la normativa vigent en matèria de Plans d'obres i serveis i Contractació
Administrativa, en especial, la llei 7/1985, de 2 d'abril, i 2/2003, de 28 de Juliol; el R.D.L.
781/1986, de 18 d'abril; i la Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Contractar mitjançant concurs públic negociat sense publicitat l'obra titulada
“Actuacions d’ordenació ambiental d’il·luminació exterior a Mont-rós”.
Segon.- Aprovar el plec de condicions administratives particulars que haurà de regir la
contractació de les obres pel procediment esmentat.
Tercer.- Sotmetre a informació pública, el plec de condicions al perfil del contractant de la
pàgina web de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
Quart.- Nomenar com a tècnic director de l’obra l’arquitecte tècnic Sr. XXXXXXXXX.
Cinquè.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la
tramitació i execució del present acord.
B) “Actuacions d’ordenació ambiental d’il·luminació exterior a Aguiró”
Atès que en el Pressupost municipal vigent, hi figura inclosa l'obra titulada “Actuacions
d’ordenació ambiental d’il·luminació exterior a Aguiró”, d'aquesta corporació local,
amb un pressupost de 23.544,83 € IVA inclòs, amb un ajut del Departament la Direcció
General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge (Oficina per
la prevenció de la Contaminació Lumínica).
Atesa la normativa vigent en matèria de Plans d'obres i serveis i Contractació
Administrativa, en especial, la llei 7/1985, de 2 d'abril, i 2/2003, de 28 de Juliol; el R.D.L.
781/1986, de 18 d'abril; i la Llei 30/2007 de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Contractar mitjançant concurs públic negociat sense publicitat l'obra titulada
“Actuacions d’ordenació ambiental d’il·luminació exterior a Aguiró”.
Segon.- Aprovar el plec de condicions administratives particulars que haurà de regir la
contractació de les obres pel procediment esmentat.
Tercer.- Sotmetre a informació pública, el plec de condicions al perfil del contractant de la
pàgina web de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
Quart.- Nomenar com a tècnic director de l’obra l’arquitecte tècnic Sr. XXXXXXXXX.
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Cinquè.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la
tramitació i execució del present acord.

- MODIFICACIÓ DE ORDENANÇA DE LA LLAR D’INFANTS.
Atès que l’ajuntament de la Torre de Capdella té una ordenança que regula els preus del
servei de la Llar d’infants municipal i del casal d’estiu, la última modificació de la qual es
remet a l’any 2004.
Atès que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, va assumit l’escola
d’educació primària de la Plana de Mont-rós, i tan sols la llar d’infants resta com a
competència municipal; Que als efectes de mantenir la correcta relació amb l’augment del
nivell de vida, es procedeix a efectuar un lleuger augment de les quotes mensuals de la
llar d’infants, així com del servei de menjador, i del casal d’estiu, per a l’any 2009 i
següents fins que no es prevegi una nova modificació d’aquesta ordenança.
Atès el que disposen els articles 47.2 de la LBRL i 114 de la LMC, els acords pels quals
s’aprovi l’expedient, els haurà d’adoptar el Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable, com
a mínim, de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, i atès
l’article 17 del TRLHL.
L'Ajuntament en Ple, per cinc vots a favor i un en contra (del Sr. Amorós) dels set
membres que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la cinquena modificació de l’Ordenança fiscal núm. 13
reguladora de la Taxa per a la prestació del servei de llar d’infants, a aplicar a partir de l’1
de gener de 2009.
Segon.- Exposar al públic la modificació de l’ordenança aprovada mitjançant la publicació
d’edictes al taulell d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, durant el termini de trenta
dies hàbils, a efectes de reclamacions.
Tercer.- Determinar que si no es presenta cap reclamació durant el termini d’exposició
pública els acords provisionals esdevindran definitius de forma automàtica.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde, per tal que en el cas de quedar definitivament aprovada la
primera modificació de l’ordenança fiscal, publiqui l’edicte amb el text íntegre, i ho
comuniqui a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i al Delegació
Provincial d’Hisenda.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Amorós es posiciona en contra de la modificació de l’ordenança.
Creu que la pujada de la quota mensual és coherent , però el que fa referència al casal
d’estiu hi ha un augment del 40% i és un moment de crisi. Que no s’hauria de carregar
tant el casal d’estiu, no és una pujada correcta.
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- La Sra. Juanmartí comenta que des de l’any 2004 no s’havien canviat els preus de
l’Ordenança i d’això en farà més de 4 anys.
S’han agafat preus de les Llars d’infants de la Comarca i s’ha constatat que aquest
ajuntament és dels que cobra menys. Aquesta modificació es farà per quatre anys més, ja
que s’ha considerat que aplicar la puja de l’IPC seria més difícil d’aplicar anualment.
El casal d’estiu atreu gent de fora del municipi, i l’Ajuntament subvenciona gran part de
aquesta activitat. Són conscients que el nivell del casal és bo i per mantenir aquest nivell
s’han d’assumir costos.
- El Sr. Amorós entén el raonament del a Sra Juanmartí però creu que un augment de 20
€ al casal és desmesurat, creu que es podria fer una pujada aquest any i una altra pujada
l’any vinent.
Ell no pot donar suport a aquesta pujada veient la situació de crisi actual.
- La Sra. Juanmartí diu que hi ha altres activitats subvencionades, i que cada cas és
particular.
- El Sr. Dalmau comenta que hi ha una partida per pagar despeses de l’escola.

- SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS DEL FEDER 2007-2010 EIXOS 2-4
Atès que s’ha dictat ORDRE GAP/442/2008, de 14 d'octubre per convocar els ajuts al
programa europeu del FEDER convocatòria dels Eixos 2 i 4 del Programa Operatiu
FEDER de Catalunya 2007-2013, publicat al DOGC 5239, de data 20 d'octubre de 2008
(ORDRE GAP/442/2008, de 14 d'octubre).
Atès que el Terme Municipal de la Torre de Capdella té previst redactar dos projectes
referents a potenciar el turisme de la vall Fosca, vol sol·licitar dos ajuts al FEDER per la
convocatòria 2007-2010. Aquests projectes s’haurien de basar en la museografia del
Museu de la Central Hidroelèctrica de Capdella, i la creació d’un punt d’informació turístic
al Municipi.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar la redacció de dos projectes per a desenvolupar el turisme de la vall
Fosca i buscar les empreses necessàries per aquesta redacció.
Segon.- Aprovar la sol·licitud de la subvenció del programa europeu del FEDER
convocatòria dels Eixos 2 i 4 del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2007-2013,
publicat al DOGC 5239, de data 20 d'octubre de 2008 (ORDRE GAP/442/2008, de 14
d'octubre), per al període 2007-2010.
Tercer.- Autoritzar a remetre la documentació i presentar la sol·licitud a través de la
plataforma eaCAT.
Quart.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la tramitació
i execució del present acord.

En aquest punt intervé:
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- El Sr. Dalmau comenta que s’estan redactant dos projectes en aquests moments que es
presentaran al període 2007-2010 que són els següents:
-- Acabar el museu de la central i la museografia de la primera planta
-- Implantar una oficina de turisme a la Vall Fosca per fer una promoció turística global
de tota la vall (senyalització, camins....)
Tots dos són projectes ambiciosos i coherents.
- el Sr. Peroy diu que, com ja s’ha parlat al Ple del Patronat, és el projecte que es va
presentar a l’associació de turisme de la vall, però s’hi afegeix la implantació d’una oficina
de turisme per donar informació.
- El Sr. Dalmau comenta que és important per aquests ajuts que es pugui justificar la
creació de llocs de treball.

- CERTIFICACIONS D’OBRES.
A) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "ENDERROC SELECTIU DE LA VOLTA DE
LA NAU PRINCIPAL A L’ESGLÉSIA ROMÀNICA DE SANT VICENÇ DE CAPDELLA”,
amb un import de 38.120,40 €, signada pel tècnic director de l'obra Sr. XXXXXXXXX, amb
data 16 de desembre de 2008.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació la certificació.
C) Vista i revisada la certificació 1ª i última de l’obra "REHABILITACIÓ DEL PIS DE SANT
MARTÍ BISBE PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA”, amb
un import de 29.607,98 €, signada pel tècnic director de l'obra Sr. XXXXXXXXX, amb data
16 de desembre de 2008.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set que composen la
corporació, acorda aprovar la certificació.

- RETORN DE FIANCES I AVALS.
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: ALBA ESPOT FAIXA
Objecte: “Enderroc de teulada i neteja de solar de l’edifici de “la Quadra” de la
Torre de Capdella. Expedient 10/08/LT”
Import fiança: 2.861,00 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis 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.
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B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: JORDI SARROCA CARRERA
Objecte: “Canviar la banyera i bany a Casa Guerra de Paüls de Flamisell.
Expedient 31/08/P”
Import fiança: 120,20 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis 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: ANTONIO MASA SAN
Objecte: “Obres de reparació de la terrassa de Casa Toni al nucli de Pobellà.
Expedient 33/08/PO”
Import fiança: 120,20 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis 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: MARIA SOLDEVILA FONT
Objecte: “Repassar la coberta del paller de Casa Farrero a Antist. Expedient
70/08/A”
Import fiança: 120,20 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis 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 I LLICÈNCIES.
- SOL·LICITUDS
A) XXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXX H, com a membre de
l’equip de futbol sala de la Vall Fosca, en escrit de 17 de novembre de 2008, amb
R/entrada núm. 1124 de data 17.11.08 en la que es demana un ajut de per fer front a les
despeses resultants de participar al campionat de futbol sala 2008 de la Pobla de Segur,
on hi va participar l’equip de la vall Fosca.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 € per fer front als costos
resultants de la participació al campionat de futbol sala 2008 de la Pobla de Segur, on hi
va participar l’equip de la vall Fosca, al Sr. XXXXXXXXX.
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) XXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXX alcalde pedani de
Mont-rós, amb DNI 78.053.191-T, en escrit de 29 de setembre de 2008, amb R/entrada
núm. 885 de 29.09.08, en la que es demana l’ajut de 150,00 € corresponent al grup de
música Rock Mont-rós de la festa major del dia 9 d’agost.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per al grup de música Rock Mont-rós pel ball es va
celebrar el dia 9 d’Agost per import de 150,00 € al nucli de Mont-rós, al Sr. XXXXXXXXX
com alcalde pedani del nucli de Mont-rós.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

C) BOMBERS VOLUNTARIS DE LA POBLA DE SEGUR. Vista la sol·licitud presentada
pel Sr. XXXXXXXXX, Cap del Cos dels Bombers Voluntaris de la Pobla de Segur i
Comarca, en escrit de 12 de desembre de 2008, amb R/entrada núm. 1285 de data
15.12.2008, en el qual es sol·licita un ajut de 150 € per l’edició de calendaris de l’any
2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 150 € al Sr. XXXXXXXXX, cap del cos
de bombers voluntaris de la Pobla de segur i Comarca, per l’edició de calendaris de l’any
2009.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
D) XXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXX, en qualitat d’alcalde
pedani d’Antist amb DNI: 46208921, en escrit de 2 de desembre de 2008, amb R/entrada
núm. 1202 de 02.12.08, en la que es demana l’ajut de 150,00 € corresponent al dinar
popular dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel dinar que
es va realitzar el passat 9 d’agost al nucli d’Antist.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per al sopar popular que es va celebrar el 9 d’agost
per import de 150,00 € al nucli d’Antist, al Sr. XXXXXXXXX, com alcalde pedani del nucli
de Beranui.
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.
E) XXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXX, en qualitat d’alcalde
pedani d’Envall amb DNI: 43740917-T, en escrit de 3 de novembre de 2008, amb
R/entrada núm. 1038 de 03.11.08, en la que es demana l’ajut de 150,00 € corresponent al
sopar popular dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats recreatives, pel
sopar que es va realitzar el passat 16 d’agost al nucli d’Envall.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per al sopar popular que es va celebrar el 9 d’agost
per import de 150,00 € al nucli d’Envall, al Sr. Josep Plasencia Loncà, com alcalde pedani
del nucli de Envall.
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.
G) SOCIETAT DE CAÇA I PESCA “EL FLAMISELL”. Vista la sol·licitud presentada pel
Sr. XXXXXXXXX, president de la Societat de Caça i Pesca “El Flamisell”, en escrit de 24
de setembre de 2008, amb R/entrada núm. 897 de data 01.10.2008 en la que es demana
un ajut de 1.036,75, import corresponent al pagament que anualment es realitza a
l’Ajuntament de la Torre de Capdella per l’aprofitament cinegètic de l’àrea Local de Caça
20.016 d’acord a la clàusula quarta del contracte signat en data 15.10.2003 de 901,52 €, i
per la muntanya d’Aguiró per import de 135,23 €, per a l’any 2008 ja que des de la
societat s’ha efectuat la neteja de diversos camins ubicats dins el Terme Municipal, així
com la cessió d’un espai a l’Associació “Lo Gaial” al local social que té la societat a
Molinos, entenent el seu caràcter social.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut per fer front al pagament anual corresponent a l’any 2008 de
l’aprofitament cinegètic de l’Àrea Local de Caça 20.016 i l’aprofitament de la Muntanya
d’Aguiró a l’Ajuntament de la Torre de Capdella per un import total de 1.036,75 € al Sr.
XXXXXXXXX com a president de la societat de Caça i Pesca “El Flamisell”.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
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Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
H) CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ. L’Ajuntament de la Torre de
Capdella, presenta l’al·legació a la Línia d’Alta Tensió, Montzó - Isona, i amb la redacció
que ha presentat el Consell Comarcal del Pallars Jussà, atès que considera que ja hi ha
moltes línies d’alta tensió que passen per aquesta comarca ja que en la zona hi ha moltes
centrals generadores de llum.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar l’al·legació a la Línia d’Alta tensió Montzó – Isona.
Segon.- Enviar aquesta al·legació al Consell Comarcal i al Ministeri de Medi Ambient.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord
- LLICÈNCIES
A) XXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXX, amb
document núm. 39379307-H en representació de l’empresa FRANC ALOU Enginyeria
Ambiental SCP amb NIF: G-25666546, demana llicència de comunicació ambiental per
una empresa de serveis tècnics i serveis forestals amb oficina en el propi domicili no
oberta al públic a Envall, amb Referència Cadastral núm.4208704CG3940N0001EM,
segons sol·licitud de data 06.11.2008, R/entrada núm.- 1.039 del dia 03.11.2008,.
Expedient núm.- 079-08-EN.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 17.12.2008 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Activitat
Classificació

Enginyeria ambiental, no oberta al públic
Activitat no classificada segons la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental
Règim d’inspecció No procedeix
Dades de l’activitat:
Situació de l’activitat

Superfície de l’activitat:

Franc Alou, Enginyeria ambiental scp
CIF: G25666546
C/ Unic, s/n
25.513. Envall
Referència cadastral: 4208704CG3940N0001EM
No especificada

CONCLUSIÓ
S’informa favorablement per a l’exercici d’una activitat d’enginyeria ambiental no oberta al
públic, i no classificada segons la Llei 3/98 al nucli d’Envall.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
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Primer.- Classificar l’activitat que s’exercirà l’empresa FRANC ALOU Enginyeria
Ambiental, SCP, com a empresa de serveis tècnics i serveis forestals amb oficina en el
propi domicili, no oberta al públic, com a activitat innòcua.
Segon.- Conseqüentment, amb els informes favorables esmentats, atorgar l'assabentat
de l'exercici de l’activitat d’empresa de serveis tècnics i serveis forestals amb oficina en el
propi domicili, no oberta al públic, comunicada per la Sra. Núria Sauquillo Guerra al nucli
d’Envall.
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
innòcues 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) XXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXXXXX, amb DNI
40761105-E, en què demana de la llicència municipal d’obres menors per posar una
barrina amb pletina per aguantar la paret de Casa Massa a Mont-rós, segons sol·licitud de
data 14.10.2008, R/entrada núm.- 953 del dia 14.10.2008. Expedient núm.- 67/08/MT.
Atès que es tracta d’una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a
9.000,00 €, en aplicació de l’Ordenança fiscal número 3 de l’Ajuntament de la Torre de
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 10.11.08 informen favorablement la
concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Que l’obra es considera menor per no tenir moviment estructural
Cal justificar el compliment del decret 161/01 de runes i portal aval per garantir el compliment
(mínim 120,20 €)

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres 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.
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C) XXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXX, amb DNI
40746687-W, en què demana de la llicència municipal d’obres menors per la substitució
del llosat del teulat de l’habitatge habitual al nucli de Molinos, amb referència cadastral
3573603CG3937S0001SI segons sol·licitud de data 05.11.2008, R/entrada núm.- 1053
del dia 05.11.2008. Expedient núm.- 75/08/M.
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 10.11.08 informen favorablement la
concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Que l’obra es considera menor per no tenir moviment estructural
Cal justificar el compliment del decret 161/01 de runes i portal aval per garantir el compliment
(mínim 120,20 €)

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres 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) XXXXXXXXX. Vist l’expedient tramitat a sol·licitud de l’empresa RES OFICINA
TÈCNICA D’ARQUITECTURA en nom del Sr. XXXXXXXXX amb NIF. 43681410-V, en
què demana llicència municipal de primera ocupació de la construcció d’un habitatge
unifamiliar en testera, al carrer únic s/n, amb referència cadastral núm.
0318903CG3901N0001MQ del nucli d’Estavill, segons sol·licitud de 08.10.2008 amb
R/entrada núm.- 643 del dia 10.07.2008 a l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
Expedient núm. 045/05/ET.
Atès que en sessió plenària del dia 7 d’abril de 2005, es va concedir llicència municipal
d’obres al Sr. XXXXXXXXX per la construcció d’un habitatge unifamiliar en testera a la
parcel·la 0318903CG3901N0001MQ de nucli d’Estavill, d’acord amb el “Projecte bàsic per
a la construcció d’un habitatge unifamiliar en testera” redactat per l’arquitecte Sra.
XXXXXXXXX, visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya el 18.03.05 amb núm.
2005500685.
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Atès que els serveis tècnics municipals amb data 10.11.2008, havent realitzat la visita “in
situ” als habitatges de la present, informen favorablement la llicència, amb les següents
precripcions:
“Que s’informa favorablement la sol·licitud de llicencia urbanística de primera ocupació”.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir la llicència municipal sol·licitada per a poder ocupar l'edificació
construïda a la parcel·la cadastral núm. 0318903CG3901N0001MQ d’un habitatge
unifamiliar en testera al carrer únic s/n, d’Estavill, entès que ha estat executada de
conformitat amb les determinacions de la llicència d'obres concedida en sessió plenària
de 07.04.2005.
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes
les que expedeix aquest Ajuntament.
Tercer.- La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat civil
o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.
Quart.- L'edificació no podrà ser habitada sense la prèvia obtenció de la cèdula
d'habitabilitat corresponent.
Cinquè.- Aprovar la liquidació de la taxa de per l’expedició de documents administratius
que suposa una quantitat de 83,12 € (el 0,10 % del Pressupost d’execució material
segons la llicència).
Sisè.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a dur
a terme aquest acord

E) FINQUES LLEIDATANES TN, S.L.. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de l’empresa
FINQUES LLEIDATANES TN, S.L., amb NIF núm. B-25653858, en què demana de la
llicència municipal per parcel·lar la finca registral 1179 del tom 985, llibre 34, foli 122 de
Mont-rós, coincident amb la cadastral urbana 4059926CG3945N0001YH del nucli de
Paüls de Flamisell, segons consta en la documentació presentada, segons sol·licitud de
data 20.11.2008, R/entrada núm.- 1143 del dia 20.11.2008, i documentació tècnica
adjunta, visada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2008500519 de data
19.11.2008. Expedient núm.- 08/08/P.
Atès que segons la documentació tècnica presentada la superfície de la parcel·la és de
175,50 m2 els quals es pretenen dividir en dos parts.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 01.11.2008 informen favorablement
la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“1º- Finca de 771,26 m2 amb les següents prescripcions:
A - El límit de deslinde amb el veí superior queda pendent de clarificar, vist que no es
competència Municipal, lo que pot portar a la modificació de la superfície de la finca.
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B - Que per poder ser edificada aquesta finca cal acreditar la cessió del terreny afectat a
sistema viari i la seva acceptació per l’Ajuntament.
2º- Finca de 123,74 m2 de cessió obligatòria i gratuïta al Ajuntament de la Torre de Capdella.
Segons Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme. Art. 246.3 l’acord municipal que atorgui la llicència de parcel·lació ha
d’incorporar una còpia certificada del plànol parcel·lari, que s’adjunta com ANNEX 1 al
present informe.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir la llicència de parcel·lació de la finca registral 1179 del tom 985, llibre
34, foli 122 de Mont-rós coincident amb la cadastral urbana 4059926CG3945N0001YH
del nucli de Paüls de Flamisell, en dos parts: Finca “A” 771,26 m2 classificada com
urbana, Finca “B” de 123,74 m2 classificada com sistema viari a cedir, d’afecció a vialitat
publica i de cessió obligatòria i gratuïta al Ajuntament, segons la documentació tècnica
presentada i tota la que consta a l'expedient.
Segon.- Iniciar el procediment de cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament del vial a
cedir, i que es troba afectat a la vialitat pública com sistema viari a cedir.
Tercer.- Aquesta aprovació s'entén salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers
i no podrà ser invocada per a excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en
què hagués incorregut el beneficiari en l'exercici dels seus drets o la seva activitat.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.
Cinquè- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per
a dur a terme aquest acord.

F) PROMOHABITAT EL SOLÀ, S.L. - XXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud
del Sr. XXXXXXXXX amb XXXXXXXXX , en nom de l’empresa PROMOHABITAT EL SOLÀ,
S.L., en què demana de la modificació de la llicència municipal d’obres reformes en edifici
plurifamiliar anomenat Casa Lleonart, al nucli d’Oveix, segons sol·licitud de data 16.06.08,
R/ entrada núm.- 548 del dia 16.06.2008 amb el “projecte bàsic i d’execució de
modificació i ampliació de reforma d’edifici plurifamiliar”, redactat per l’arquitecte Anna
XXXXXXXXX visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2007502509 de data
11 de juny de 2008. Expedient núm.- 029-05-O.
Atès que per Resolució d’Alcaldia 28/2006 de 13 d’abril de 2006 es va concedir llicència
municipal d’obres amb la següents prescripcions:
“Tipus edifici:
REFORMA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR
Entitats:
6 habitatges
Superfície del solar:
143,00 m2
Referència cadastral
1357318
Superfície construida
Planta soterrani
66,34 m2
Planta baixa
147,03 m2
Planta primera
147,03 m2
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Planta segona
Sota coberta

129,93 m2
53,31 m2

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA:

543,64 m2

CONDICIÓ ESPECIAL DE LLICÈNCIA: s’ha d’inscriure a la finca Rústica anomenada
“la Closa” amb referències registrals, Tom 547, Llibre 25, Foli 79, finca 1753, una
càrrega registral de les sis places de pàrquing vinculades a la Finca urbana, Tom
547, Llibre 25, Foli 103, Finca 1765, segons plànols, en aplicació de l’art 70 de les
NNSS.”

Atès que els serveis tècnics municipals amb data 06.11.08 informen favorablement la
concessió de llicència, amb la següent descripció:
“Observacions a la documentació aportada:
Que l’edificabiliat computable es inferior a la permès pel planejament sent :
CONCLUSIÓ:
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència
urbanística d’obres per:
Tipus edifici. MODIFICACIÓ I AMPLIACIO D’EDIFICI PLURIFAMILIAR
Entitats
6 habitatges.
Superfície del solar
143,00 m2
Referència cadastral solar
1357318
Superfície construïda
Planta soterrani
143,00 m2
Planta baixa
143,00 m2
Planta primera
143,00 m2
Planta segona
131,85 m2
Sota coberta
47,20 m2
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

608,05 m2

CONDICIÓ ESPECIAL DE LLICENCIA, s’ha d’inscriure a la finca Rústica anomenada “la
Closa” amb referències registrals, Tom 547, Llibre 25, Foli 79, Finca 1753 ,una carrega
registral de les sis places de parquing vinculades a la finca Urbana ,Tom 547, Llibre 25,
Foli 103,Finca 1765, segons planos , en aplicació del Art 70 de les NNSS.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir la Modificació de la llicència municipal d'obres 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 702,52 €.
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Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

G) XXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXX, amb DNI
núm. 39094201-C, en què demana una pròrroga per començar les obres per la
substitució i aixecament de coberta en edifici en testera, al Camí del Barranc 3, a la
Pobleta de Bellveí, per a la qual es concedí llicència d’obres en el Ple municipal del dia
25.10.2007, segons sol·licitud de 27 d’Octubre de 2008 amb R/entrada núm.- 1035 del
dia 31.10.2008. Expedient núm.- 104/06/LP.
Atès el que disposa l’article 181.4 de la Llei 1/2005, de 14 de Març, d’Urbanisme, el qual
preveu que els titulars de les llicències urbanístiques tenen dret a obtenir una pròrroga,
per la meitat del termini que es tracti, en aquest cas seria una pròrroga per mig any (6
mesos).
Atès que els serveis tècnics municipals amb data juliol de 2008 informen favorablement la
concessió de la pròrroga.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Concedir una pròrroga per començar les obres de la llicència d’obres concedida
per la substitució i aixecament de coberta en edifici en testera, al Camí del Barranc 3, a la
Pobleta de Bellveí, per a la qual es concedí llicència d’obres en el Ple municipal del dia
25.10.2007, per un termini 6 mesos, la meitat del termini inicial, d’acord a la legislació
vigent.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
H) TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr.
XXXXXXXXX, en nom de l’empresa TELEFONIA MOVILES ESPAÑA, S.A., en què
demana llicència municipal d'obra per la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil
a la Pobleta de Bellveí i alhora la corresponent llicència ambiental, segons sol·licitud de
data 10.10.2008, R/entrada núm.- 946 del dia 13.10.2008, “Proyecto técnico para la
instalación de una estación base de telefonía móvil ubicada en la Pobleta de Bellveí”
redactat per l’Enginyer tècnic en Telecomunicacions Sra. XXXXXXXXX, visat pel Col·legi
d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya amb núm. 0819677-00 del
04.06.2008; Expedient núm.- 66/08/LP.
Atès que d’acord al que preveu l’article 48 de la LUC, es preceptiu aprovar inicialment el
projecte de construcció en sòl no urbanitzable i sotmetre’l a exposició pública d’un mes,
prèviament a l’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme i a la
corresponent concessió de la llicència municipal d’obres.
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Atès que l’article 43 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental, preveu que en l’expedient de concessió de llicència ambiental
cal realitzar un tràmit d’informació pública de vint dies.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte per la construcció d’una estació de telefonia mòbil
a Capdella, descrit en els punt anteriors.
Segon.- Efectuar simultàniament els tràmits d’informació pública regulats en els articles
48 de la LUC i 43 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental, així com la sol·licitud dels informes previs requerits.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

I) REHABILITACIONS I TERRENYS. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr.
XXXXXXXXX amb DNI 38464313-X, en nom de l’empresa REHABILITACIONS I

TERRENYS, S.A., amb NIF: A25558073, en que demana permís de comunicació
ambiental per a l’activitat d’aparcament de 25 places en edificis E1, E2 i E3, distribuïts en
4 locals, 1 de 19 places per les escales E2 i E3 i 3 locals per l’escala E1 amb 6 places al
C/ Major s/n de la Pobleta de Bellveí, amb “Projecte tècnic, llicència d’activitat en règim de
comunicació i instal·lació elèctrica. Aparcament escala E2 i E3” i “Projecte tècnic, llicencia
d’activitat en règim de comunicació Aparcament. Escala E1”, redactat per l’enginyer tècnic
industrial, Sr. XXXXXXXXX, visat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Lleida,
amb núm. 02502970 de 31.03.2005 i 02804736 de 07.05.2008 respectivament.
Expedient: 05/05/LP.
Atesa la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'administració ambiental i el Decret
143/003 de 10 de juny, que adapta els annexos del Decret 136/99 de 18 de maig el
Decret 136/1999 del reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de
febrer, l'activitat de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície superior a 100
m2 i fins a 2.500 m2, està inclosa en l'annex III, classificada en el codi 12.46. Segons
aquesta classificació l'activitat està sotmesa al règim de comunicació ambiental.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 21.11.2008 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
Dades generals:
Activitat
Aparcament de 25 places en edifici E1, E2 i E3 distribuits en
4 locals, 1 de 19 places per les escales E2 i E3 i tres locals per l’escala E1 amb 6 places.
Classificació
Annex III, apartat 12.46,
Règim d’inspecció
Cada 5 anys
Dades de l’activitat:
Emplaçament
C/ Majors s/n
Nucli
La Pobleta de Bellveí
Superfícies útils de l’activitat:505,90 m2 ,escales E2-E3
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132,08m2 local 1, escala E1
55,54 m2 local 2, escala E1
29,06 m2 local 3, escala E1
Són objecte d’obtenció de llicència ambiental el local d’aparcament de l’escala E2-E3 i el
local 1 de l’escala E1.
CONCLUSIÓ
- S’infoma FAVORABLEMENT per l’obtenció de la llicència ambiental per a les activitats
d’aparcament de les escales E1 i E2-E3.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, sis dels set membres que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Classificar l'activitat de garatge i aparcament de vehicles amb una superfície
superior a 100 m2 i fins a 2.500 m2, està inclosa en l'annex III, classificada en el codi
12.46. sotmesa al règim de comunicació ambiental als efectes de la concessió de la
comunicació de l’activitat ambiental al Sr. XXXXXXXXX, en nom de l’empresa
REHABILITACIONS I TERRENYS, S.A..
Segon.- Les condicions de la present llicència seran les establertes en la documentació
tècnica presentada i en l'informe dels serveis tècnics municipals.
Tercer.- Aprovar la liquidació de la taxa de tramitació que suposa una quantitat de 90 €.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
J) XXXXXXXXX Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. Josep Montané amb DNI núm.
78053809- XXXXXXXXX C, en què demana una llicència d’obres per poder fer una nova
toma a la red general per a les Boques d’Incendi (BIES), separades de l’aigua de boca a
l’Apart-hotel Era del Marxant, a la Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de 3 de novembre
de 2008 amb R/entrada núm.- 1040 del dia 03.11.2008. Expedient núm.- 19/03/LP.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 4 de novembre de 2008 informen
favorablement concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Subministrament d’aigua per la xarxa d’incendis, amb la pressió i cabdal que te la xarxa d’aigua
municipal, sense garantir cap tipus de pressió mínima, amb localització d’una clau de tall accessible
per el servei d’aigües.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Concedir la llicència municipal sol·licitada per poder fer una nova toma a la red
general per a les Boques d’Incendi (BIES) separades de l’aigua de boca a l’Apart-hotel
Era del Marxant, a la Pobleta de Bellveí.
Segon.- Les condicions generals de la present llicència seran les establertes per a totes
les que expedeix aquest Ajuntament.
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Tercer.- La llicència s'atorga salvant drets de propietat existents i sens perjudici de
tercers, per la qual cosa no es pot invocar per a excloure o minorar la responsabilitat civil
o penal en què es pugui incórrer en l'exercici de l'activitat autoritzada.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a dur
a terme aquest acord
K) CAN ALFONS, S.L.. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXXXXX, en
representació de l’empresa CAN ALFONS, S.L. amb NIF núm. B-25311804, en què
demana una autorització sanitària per a la carnisseria-xarcuteria Can Alfons, amb antic
núm. de registre sanitari RSIPAC.10-05096-CAT, del nucli de la Torre de Capdella,
segons sol·licitud de 23 de juny de 2008 amb R/entrada núm.- 577 del dia 26.06.2008,
juntament amb la memòria descriptiva de l’activitat degudament emplenada .
Atès que el Reial Decret 1376/2003 de 7 de novembre, que estableix les condicions
sanitàries de producció, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els
seus derivats en establiments de comerç minorista, el Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril TRLMRLC, i la Llei 7/2003 de 25 d’Abril de Protecció de la Salut, són els
Ajuntament com a autoritats municipals, els que han de realitzar la inspecció per concedir
l’autorització pertinent.
Atès que l’Ajuntament no té conveni amb el Departament de Salut per dur a terme
aquests controls, ni els mitjans per realitzar-ho, es va sol·licitar la col·laboració a l’Agència
de Protecció de la Salut a Lleida, fet que es va concedir en data 07.11.2008, mitjançant
l’assignació del veterinari el Sr. Francesc Salvador Guàrdia.
Que de l’informe del veterinari de data 20 de novembre de 2008 i l’informe favorable de
l’Agència de Protecció de la Salut de 3 de desembre de 2008, amb les prescripcions de
l’acta que s’adjunta a l’expedient.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Concedir l’autorització sanitària de funcionament com a carnisseria-xarcuteria, a
l’empresa CAN ALFONS, S.L., al c/ Únic s/n, de la Torre de Capdella, amb el núm. XA01, amb les prescripcions del veterinari segons acta de 20.11.2008.
Segon.- Notificar a les parts aquesta autorització, juntament amb la còpia de la inspecció
realitzada.
Tercer.- 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. 8/2008 que comprèn del núm.
249 al 286, ambdós inclosos, amb un import total de 81.237,99 €.
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Vista i revisada la factura presentada per la l’empresa PRODUCTES AGRÍCOLES
HUGUET-PERUCHET, del 30.11.2008, en concepte de cubes d’aigua a Envall, per un
import de 348,00 €; Vista i revisada la factura presentada per HOTEL ARTURO, del
14.12.2008, en concepte de dos habitacions, per un import de 148,80 €; Vista i revisada
la factura presentada per l’empresa LAICCONA, S.L., del 15.12.2008, en concepte de
anàlisi i potabilitat de l’aigua, per un import de 197,43 €.
I vistes les factures i els pagaments no inclosos en l'esmentada relació presentades i/o
realitzats per càrrec a comptes bancaris i altres des de la darrera aprovació de factures i
pagaments pel Ple fins aquesta data.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes.

- INFORMES.
A) SUBDIRECCIÓ GENERAL DE MEDI OBERT I MESURES PENALS ALTERNATIVES.
Vista el conveni entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
per fomentar i implementar els diferents programes d’intervenció en àmbit de
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.
Amb aquest acord es pretén disposar d’un marc legal i tècnic que regularitzi l’atenció als
ciutadans als quals s’adrecen aquests programes.
Atès que es sol·licita l’annexió dels Ajuntaments al Conveni que pretén fixar les línies de
col·laboració entre el Departament de Justícia i les entitats locals, mitjançant escrit
d’adhesió.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Adherir-se al Conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques per fomentar i implementar els diferents programes
d’intervenció en àmbit de competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris,
Rehabilitació i Justícia Juvenil.
Segon.- Trametre la carta d’adhesió signada pel Sr. Alcalde.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord
B) El Sr. Alcalde dóna compte que el partit PSC ha presentat una moció per la millora del
finançament de les administracions locals, atès que les administracions locals en els
darrers anys han rebut més competències, a més de les recollides com a pròpies dels
municipis a part de la necessitat de posar al dia les administracions locals per poder
accedir a tots els serveis per oferir a la societat que afecten als pressupostos.
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Entenent que s’ha de replantejar el model de finançament de les administracions locals, i
instar al Govern espanyol que reconsideri la proposta de congelar l’aportació als
ajuntaments per a l’any 2009, s’accepta la moció que es presentarà.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el Jutjat Central d’Instrucció núm. 5 a Madrid en data
16 d’Octubre de 2008, tracta el procediment referent a les víctimes del Franquisme.
Actualment es sol·licita des de la Platoforma por las Victimas Forzadas del Franquismo
que les institucions, en el nostre cas l’Ajuntament, per a que s’iniciï un procés de
cooperació i col·laboració entre administracions públiques per a donar un auxili a les
famílies dels desapareguts.
El Consistori en queda assabentat.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que el grup polític PSC presenta una moció per posar en
marxa un seguit de mesures per reconèixer i ampliar els drets de qui va patir directament,
o en el nom dels familiars, les conseqüències de la guerra civil o del règim dictatorial que
la va succeir, protegint així el dret ciutadà a la memòria personal i familiar per evitar que
es tornin a repetir violacions dels drets humans com les que va viure el nostre país.
Per aquest motiu l’Ajuntament trametrà signada la moció del grup socialista i trametre-la
per que es pugui tenir en compte.
El Consistori en queda assabentat.
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el 28 de desembre de 2008 es va dictar el Decret Llei
del Fons d’Inversió Local del Ministerio de Administraciones Públicas, pel qual es
destinen 8 milions d’euros als Ajuntaments per realitzar obres, fora de pressupost i amb
caràcter urgent, i essent necessari que les empreses mantinguin la seva plantilla de
treballadors, i que si n’han de contractar més, siguin treballadors en situació d’atur.
A l’Ajuntament li corresponen 140.000,00 €, i l’obra que vol presentar serà per arreglar la
carretera d’Aguiró i Oveix, arreglant alguna corba i fent cunetes americanes.
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 5 de desembre de 2008, el Sr. Nadal, Conseller
d’Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya, va visitar el Municipi, i se li van
proposar diverses queixes, entre elles, es va plantejar el tema del projecte de Vallfosca
Interllacs, van comentar que treballarien per tirar-ho endavant.
També es va parlar de l’avant-projecte de la carretera de Xerallo a Malpàs, amb un import
de 228 milions d’euros.
El Consistori en queda assabentat.
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G) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 9 de desembre de 2008 va mantenir una reunió
amb el Sr. Jordi Satorra, el Director General del de la secretaria de Joventut i els tècnics,
per parlar del campament de la Pobleta de Bellveí, ja que es considera que és un
campament que està desaprofitat, i es farà un conveni perquè l’Ajuntament hi pugui
realitzar activitats durant tot l’any.
El Consistori en queda assabentat.
H) El Sr. Alcalde dóna compte que s’està posant en marxa l’Agenda 21 al Pallars. Es
posaran unes urnes als Ajuntaments per a que els veïns puguin fer aportacions,
opinions... i amb aquesta documentació desprès es faran tallers en tots els àmbits.
El Consistori en queda assabentat.
I) El Sr. Alcalde dóna compte que pel que fa a l’apagada de llum del passat dia 13 de
desembre, diu que l’Ajuntament s’ha mullat, ja que el diumenge a les 9 del matí va trucar
a Endesa, per saber que havia passat. Fins el dilluns a les 13:30 hores no va tornar la
llum. Va parlar amb gent d’Endesa però no es van entendre.
Avisa als veïns de la Vall Fosca que si se’ls va fer malbé alguna cosa poden presentar
una denúncia a l’Ajuntament amb un full de sol·licitud que estarà a les oficines, per poder
actuar conjuntament.
Es procedeix a la lectura de la nota de premsa que es va posar a la web.
El Sr. Peroy comenta que l’advocat Gonzalo està fent les denúncies pertinents a indústria
i energia i mines. No sols s’ha de contactar amb Endesa, sinó també amb telefònica ja
que no es va proporcionar ni el servei d’emergències, el 112.
El Consistori en queda assabentat.

- PRECS I PREGUNTES
- El Sr. Amorós vol fer diverses intervencions. En primer lloc vol comentar que en
referència a la visita del Conseller Nadal al municipi, ell ho va saber a través de la
premsa. No troba correcta l’actuació de l’Ajuntament a més de creure que va ser una falta
de respecte cap a ell com a regidor i cap als veïns del municipi.
Diu que la Conselleria del Sr. Nadal és de les més importants i amb més capacitat per
desenvolupar el projecte de Vallfosca Interllacs, i li agradaria saber més del que es va
parlar en aquesta reunió i si es “mullarà” per aquest projecte.
Vol fer esment que rebutja frontalment el funcionament de l’Ajuntament, ja que creu que
no és transparent.
- El Sr. Dalmau contesta acceptant el que diu i reconeix que no el va avisar. Va ser una
visita ràpida ja que ho va sol·licitar l’alcalde aprofitant que venia a visitar Sarroca de
Bellera, ell ho va saber la vetlla abans.
Diu que no tornarà a passar que no s’avisi a un regidor.
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Comenta que l’Ajuntament s’ha mullat amb el projecte de vallfosca i creu que la
conselleria també es mullarà. Comenta que a l’Ajuntament s’han fet reunions i s’ha
explicat com està el projecte.
- El Sr. Amorós contesta dient que des que va sortir el concurs de creditors no hi ha hagut
reunions, sols se’n va fer en aquell moment puntual. No se l’ha convocat mai, ni a ell ni al
seu company d’oposició.
- El Sr. Dalmau diu que li agradaria que quan hi hagués una reunió, vingués.
- El Sr. Amorós creu que es una falta de respecte aquest comentari, ja que sempre que
se l’ha convocat ha vingut, i les que no, s’ha pogut corroborar.
- El Sr. Peroy intervé dient que vol demanar disculpes per no haver-lo convocat i dient
que no tornarà a passar. Comenta que la reunió amb el Sr. Nadal va ser molt breu i
concisa, i no s’ha parlat amb ningú perquè no hi ha res a parlar.
El problema actual és la falta de diners degut a la situació actual de l’economia. Se li va
dir al Conseller que l’Ajuntament vol tirar endavant el projecte i la problemàtica dels
mitjans que posen l’urbanisme de la vall fosca molt malament, quan és un projecte que ha
estat aprovat i s’està complint tal com és.
- El Sr. Amorós dóna les gràcies per l’exposició. Seguidament pregunta sobre el segon
tema del que vol tractar, el tema de l’apagada de la llum. Pregunta si la brigada municipal
estava de guàrdia el dia de la nevada, El Sr. Peroy li contesta dient que sí.
Comenta que les carreteres no estaven netes el dissabte a la nit, i que al nucli de la Plana
no es va netejar el carrer principal, perquè no es va començar a actuar quan va començar
a quallar la neu. Aquella nit hi havia la festa de la Marató i la gent no va poder assistir-hi
perquè les carreteres no estaven netes.
A la Pobleta de Bellveí es van reunir els veïns i van netejar les entrades de les cases. Per
minimitzar els problemes als pobles es podria proposar de tenir dos sacs de sal a cada
un, tant si neva com si no. Creu que les actuacions es van fer amb retard.
- El Sr. Dalmau contesta dient que no comparteix res la seva opinió. La carretera L-503
era la única que estava tancada i es va demanar la llevaneus d’Esterri per netejar-la.
No admet que digui que la brigada no fa la guàrdia.
- El Sr. Peroy comenta que la Plana és l’última que s’obre perquè té dos accessos a la L503. Els altres pobles ja estaven oberts abans que la Plana. Potser sí que s’hauria de
posar un sac de sal al pobles, però en tema de meteorologia l’Ajuntament no ho pot
preveure.
L’Ajuntament té 19 nuclis i 45 km de carreters per netejar.
- El Sr. Amorós diu que el dissabte a la nit no es va fer la tasca de neteja de la carretera i
carrega contra el responsable que pertoqui del Consistori.
- El Sr. Peroy li contesta dient que no es pot treure la neu quan està nevant, que com a
molt es pot tirar sal.
- El Sr. Amorós vol fer una rèplica però el Sr. Dalmau el talla. Es fa constar en acta
aquest fet.
- El Sr. Amorós continua amb els temes que tenia previstos: comenta que el ple que es
celebra en aquest dia podria ser impugnat ja que no se li va donar la documentació a
temps (més de 48 h. abans del ple), i no ha estat impugnat perquè el dilluns al matí
l’Ajuntament estava actuant en motiu de les nevades.
- La Secretaria reconeix l’error perquè no es va donar l’ordre de portar les convocatòries
el dilluns per la seguretat dels treballadors (per l’estat de les carreteres).
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- El Sr. Amorós comenta que la seva voluntat és la de treballar pel municipi, i no se l’ha
convocat mai, tot i expressar la seva voluntat expressa per col·laborar.
- El Sr. Dalmau vol rectificar, i donar la raó que el Ple no es va avisar en temps i no va
poder rebre la documentació a temps, però va ser per motius excepcionals.

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.
L'ALCALDE,

LA SECRETARIA

