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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 tretze
de març de 2014.
Al poble de la Torre de Capdella, tretze de març de dos mil catorze. Essent les vint-i-una
hores 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:
- Alcalde:
JOSEP MARIA DALMAU i GIL

NO ASSISTEIXEN:
NEUS BURGUÉS COMA

- Regidors:
LLUIS PEROY BENET
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA
JOAN BONETA CARRERA
MARC PERÓ AGULLANA
JOSEP AMORÓS BATALLA

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL

ORDRE DEL DIA
-

-

-

APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DE CINC NUCLIS
DEL MUNICIPI
AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT DE LES
MODIFICACIONS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES APROVADES
DEFINITIVAMENT
APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DELS ESTRIS AGRÍCOLES –
RAMADERS PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE
CAPDELLA
CERTIFICACIONS D’OBRA
RETORN DE FIANCES I AVALS
SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES
FACTURES I PAGAMENTS
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-

INFORMES
PRECS I PREGUNTES

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

ACORDS
- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el trenta de
gener de 2014, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de
vint-i-un fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents que composen
la corporació. Es dóna compte de l’acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada
el vint-i-quatre de febrer de 2014, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els
regidors, consta de cinc fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels assistents
que composen la corporació
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Seguidament es dóna compte de les resolucions de l’Alcaldia núm. 3/2014, 4/2014,
5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014 i 9/2014 de l’any 2014, que consten en el llibre de
resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat.
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.

- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DE CINC NUCLIS DEL
MUNICIPI
Atès que en sessió plenària de 18 d’abril de 2013 es va iniciar el procediment per canviar
la denominació de cinc nuclis del municipi, i que es va procedir a la publicació de l’edicte
al BOP de Lleida núm. 92, de 28 de maig de 2013.
Atès que en el ple de 4 de novembre de 2013, es va resoldre una al·legació presentada al
canvi de nom del nucli d’Envall, la qual va ser estimada, de manera que el nom queda tal
com era abans de la proposta de la modificació.
Atès que no s’ha presentat cap altra al·legació als quatre pobles restants, i essent els cinc
noms actuals aprovats:
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-

Cabdella enlloc de Capdella.
La Central de Cabdella enlloc de la Central de Capdella.
La Torre de Cabdella enlloc de la Torre de Capdella.
Oveix enlloc d’Obeix.
Envall

L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels sis membres assistents dels set que
composen la corporació, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el canvi de denominació de quatre nuclis del municipi de
la Torre de Capdella, tal com es relaciona a continuació:
- Capdella enlloc de Cabdella
- La Central de Capdella enlloc de la Central de Cabdella
- La Torre de Capdella enlloc de la Torre de Cabdella
- Obeix enlloc d’Oveix
Segon.- Mantenir el topònim d’Envall tal com era abans de l’inici de l’expedient de
modificació.
Tercer.- Trametre la documentació al Departament de Governació i Relacions
Institucionals per continuar-ne la tramitació.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats.
Cinquè.- Facultar el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari en
relació amb el present acord.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Dalmau comenta les modificacions aprovades.
- El Sr. Peroy diu que s’enviarà una carta de com han quedat les modificacions, a aquells
qui hagin afectat les modificacions.
* l’article 51 de regulació de cobertes s’ha tret l’apartat on menciona que es poden canviar
cobertes amb material que no sigui previst en l’article.
* Hi ha dues classificacions noves: 1a (100% d’edificabilitat) i 1b (casa gran amb era 70 €
i 30%)
* S’han modificat SAU i EA i s’han passat a urbanes
* L’edificabilitat ha baixat en 200 habitatges aproximadament.
* les parcel·les a límit de vial ara són edificables.
- El Sr. Dalmau comenta que les modificacions amb zona verda les ha de decidir el
departament d’Urbanisme a Barcelona.

- AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES EN L’ÀMBIT DE LES
MODIFICACIONS
DE
LES
NORMES
SUBSIDIÀRIES
APROVADES
DEFINITIVAMENT
Vist l’expedient que s’està tramitant d’ofici per l’Ajuntament de la Torre de Capdella on en
sessió plenària de 4 d’agost de 2010, va aprovar inicialment un seguit de Modificacions
Puntuals de les Normes Subsidiàries, de petites dimensions, amb la voluntat d’ajustar el
planejament vigent a la realitat física de cada nucli, així com resoldre els problemes de
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gestió detectats, derivats de la creació d’espais públics sense preveure els mecanismes
per la seva adquisició.
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida ha aprovat definitivament les
modificacions puntuals de les Normes Subsidiàries i ha procedit a la publicació de l’anunci
al DOGC dels següents nuclis: Astell, Aguiró, Envall, Estavill, Beranui, Castell Estaó, La
Plana de Mont-ros, la Torre de Capdella, Aiguabella, Espui, Capdella, Antist.
Atès que els nuclis de la Pobleta de Bellveí han estat aprovats definitivament, però a dia
d’avui no s’ha procedit a la seva publicació al DOGC.
L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels sis membres assistents dels set que
composen la corporació, acorda:
PRIMER.- Aixecar la suspensió de llicències de l’àmbit de les modificacions de Normes
Subsidiàries dels nuclis d’Astell, Aguiró, Envall, Estavill, Beranui, Castell Estaó, la Plana
de Mont-ros, la Torre de Capdella, Aiguabella, Espui, Capdella, Antist.
SEGON.- Aixecar la suspensió de llicències del nucli de la Pobleta de Bellveí, supeditat a
la publicació al DOGC de l’aprovació definitiva.
TERCER.- Notificar als veïns afectats per aquestes modificacions, l’aixecament de la
suspensió així com comunicar en quin estat ha quedat la nova redacció de les NNSS
QUART.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

- APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DELS ESTRIS AGRÍCOLES – RAMADERS
PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA
Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té material d’ús ramader i agrícola de
propietat, que és perquè els veïns del municipi el puguin demanar i utilitzar per a les
seves necessitats.
Atès que es veu la necessitat de regular l’ús d’aquest material i així poder-ho utilitzar de
forma correcta i ordenada, s’ha redactat el “Reglament d’ús dels estris Agrícoles –
ramaders propietat de l’ajuntament de la Torre de Capdella” amb el següent literal:
PREÀMBUL
Aquest Regalament té com a finalitat donar el màxim rendiment al material agrícola que disposem
per al maneig d’animals i per al seu trasllat. Aquest material és per l’ús en comú de tots els veïns
de la Vall.
ARTICLE 1. USUARIS
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Totes les persones empadronades al municipi de la Torre de Capdella que ho necessitin. Podran
fer ús del material fora del terme municipal, si així ho requereixen.
ARTICLE 2. CONDICIONS D’ÚS
1. Sol·licitud via personal, telefònica a l’encarregat de la brigada municipal o persona
designada. (Telèfons 628 42 88 13 o 620 28 14 12)
2. S’haurà de comunicar el temps que es preveu fer-ne ús.
3. En cas de coincidir més d’una sol·licitud pel mateix període, es podran posar d’acord per la
preferència d’utilització, comunicant-ho a l’encarregat.
4. El retorn al lloc d’estacionament, haurà de ser comunicat a l’encarregat de l’Ajuntament en
el mateix moment. La persona que el retorni serà responsable dels danys o desperfectes
que hagi pogut ocasionar.
5. Entre dos sol·licitants es podran fer entrega directament de l’estri de l’un a l’altre, sempre
que el segon es posi en contacte amb l’encarregat, manifestant que accepta les condicions
d’entrega. Aquest últim serà el responsable del retorn.
6. Els estris s’hauran de retornar nets i en les condicions sanitàries que marca la legislació
vigent, per evitar possibles contagis (consultar amb els veterinaris). L’Ajuntament declina
tota responsabilitat davant d’incidències d’aquest tipus.
7. L’Ajuntament posarà a disposició a la zona d’estacionament, dels mecanismes i materials
necessaris per a la neteja dels mateixos (consultar també compatibilitat per producció
ecològica).
8. Hi haurà un llibre de registre d’utilització on hi constarà:
• El nom del sol·licitant amb la data de sol·licitud
• La data d’entrega amb la verificació de l’estat
• La data de retorn amb la verificació de l’estat
9. L’horari de recollida i retorn serà el de la brigada municipal. No es podrà retornar mai en
cap de setmana o festiu, s’haurà de retornar el primer dia hàbil següent.
10. L’assegurança dels diferents estris de titularitat municipal correrà a càrrec de l’Ajuntament.
11. Els usuaris seran responsables del compliment de les normes vigents de circulació i
transport. Així mateix, seran responsables dels possibles danys que puguin ocasionar a
tercers.
12. El manteniment corrent dels estris correrà a càrrec de l’Ajuntament.
13. Els desperfectes ocasionats pels usuaris seran reparats per l’Ajuntament amb càrrec a qui
els hagi ocasionat.
14. L’Ajuntament es responsabilitzarà que tots els estris compleixin la legislació vigent, sense
fer-se responsable del mal ús que es faci dels materials.
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ARTICLE 3. ROBATORI
Caldrà comunicar-ho d’immediat a l’Ajuntament. L’usuari, juntament amb l’encarregat designat per
l’Ajuntament, faran la denuncia davant l’autoritat pertinent.
Si es comprova que el motiu pel qual s’ha robat és perquè l’usuari a qui se li ha prestat no n’ha
tingut cura, aquest en serà el responsable i haurà de pagar una sanció, en cap cas aquesta
sanció podrà ser superior al valor del material malmès.
ARTICLE 4. LLOC D’ESTACIONAMENT
Serà la zona denominada Els caçadors, ubicada a Molinos. En cas de necessitat el lloc podrà
canviar.
ARTICLE 5. COMPLIMENT DEL REGLAMENT
Correspon al regidor cap d’àrea d’Agricultura, Ramaderia, Medi Ambient, Seguretat Ciutadana i
Fires vetllar pel compliment d’aquest Reglament i prendre les mesures adequades per al bon
funcionament del servei de préstec.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Ple de la Corporació.
ANNEX
•

MATERIAL QUE DISPOSA L’AJUNTAMENT PER AL PRÉSTEC:
1 Remolc Joskin RDS4500, remolc agrícola gàbia
Matrícula E-6038 BFH
Tara 3000 Kg – tara màxima 10.000 kg
1 Remolc TA510G 12x6
Tara màxima 3500 kg
1 Mànega mòbil

L'Ajuntament en Ple, amb el vot a favor dels sis membres assistents dels set que
composen la corporació, acorda:
PRIMER.- Aprovar el “Reglament d’ús dels estris Agrícoles – ramaders propietat de
l’ajuntament de la Torre de Capdella”, segons la redacció transcrita en el cos de l’acord.
SEGON.- Publicar aquest reglament a la pàgina web de l’ajuntament, per a qui ho vulgui
consultar.
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
- CERTIFICACIONS D’OBRES
A) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "REHABILITACIÓ DE LA COBERTA I
FAÇANES DE L’ESCOLA DE MONT-ROS”, amb un import de 39.522,96 €, signada pel

7

tècnic director de l’obra Sr. XXXXXXXXXX, amb data 24 de febrer de 2014, a l‘empresa
CONSTRUCCIONS ESPOT CARDÓS, S.L..
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la Corporació
aprova la certificació.

- RETORN DE FIANCES I AVALS
A) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXX
Objecte: Projecte bàsic i executiu de rehabilitaicó parcial d’un habitatge unifamiliar
a Espui. Exp. 2011/003/E
Import fiança: 241,96 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
B) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXX
Objecte: Rehabilitació parcial de la coberta d’un habitatge unifamiliar a Casa
Fornons del nucli d’Espui. Exp. 022/09/E
Import fiança: 185,11 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
C) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXX
Objecte: Obres per la construcció d’una menjadora per ovelles a Casa Jaumet, al
nucli d’Astell . Exp. 2011/024/AS
Import fiança: 150 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord
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D) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXX
Objecte: Ampliació del cobert de l’era, polígon 4, parcel·la 703, al nucli d’Astell.
Exp. 164/09/AS
Import fiança: 120,20 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord
E) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXX
Objecte: Substitució de les teulades de granja de boví i borda de Jaumet, al nucli
d’Astell. Exp. 2010/017/AS
Import fiança: 120,20 €

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
F) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXX
Objecte: Canvi de material de la coberta de la granja d’oví, polígon 4, parcel·la 703,
al nucli d’Astell. Exp. 164/016/AS
Import fiança: 120,20 €

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord
G) Vist l’expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXX
Objecte: Construcció d’un silo en rasa de 375 m3 a la granja vella, polígon 6,
parcel·la 44, del nucli d’Astell, Exp. 2011/023/AS
Import fiança: 150,00 €
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L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
PRIMER.- Retornar al sol·licitant les fiances constituïdes per l’aprofitament descrit.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.

- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES
- SOL·LICITUDS
A) XXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXX, en escrit de 12
de febrer de 2013, amb R/entrada núm. 143 de data 14.02.2013 en què es demana un
ajut econòmic per poder fer front a les despeses d’inscripcions, desplaçament i
manutenció de les curses en què participa, amb el logo de la Vall Fosca.
Atès que per l’any 2014 s’ha programat la inscripció a 7 curses amb un import total
d’inscripcions de 1.702,00 €.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 1.702,00 € per fer front a les despeses
d’inscripcions, desplaçament i manutenció de les curses en les que participa, amb el logo
de la Vall Fosca, a XXXXXXXXXX.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
B) ASSOCIACIÓ DE CASES DE TURISME RURAL DEL PALLARS JUSSÀ. Vista la
sol·licitud presentada per l’Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà, en
escrit de 5 de març de 2014, amb R/entrada núm. 230 de 05.03.2014 en la qual es
demana una aportació econòmica per la campanya Vine al Pallars Viu el Pallars,
juntament amb l’Associació APAT, per fomentar el turisme del Pallars.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu una aportació econòmica per fomentar el turisme del Pallars Jussà a
l’Associació de Cases de Turisme Rural del Pallars Jussà i l’APAT, per la campanya Vine
al Pallars, Viu el Pallars d’un import de 50,00 €.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
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C) XXXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXX, en
escrit de 25.02.2014, amb R/ entrada núm. 199 del 25.02.2014, en el qual se sol·licita la
devolució de l’IVTM des de l’exercici 2007, del vehicle marca CITROEN C-15 amb
matrícula L-1239-U, atès que es va donar de baixa a l’any 2007, i que se li ha continuat
cobrant l’impost des de l’any que va causar baixa, amb un import de 253,68 €, perquè es
va donar de baixa el dia 16.01.2006.
Vist l’informe de la Jefatura de Tráfico de Lleida, que confirma aquestes dades, i l’acord
del ple de 26.07.2007, en el qual ja es va aprovar la baixa del vehicle.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar la devolució de 253,68 € dels rebuts de l’IVTM des de l’exercici 2007,
del vehicle marca CITROEN C-15 RE amb matrícula L-1239-U, atès que es va donar de
baixa a l’any 2007, i que se li ha continuat cobrant l’impost des de l’any que va causar
baixa amb un import de 42,28 €, al Sr. XXXXXXXXXXXX.
Segon.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per
a dur a terme aquest acord.
D) FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE. Vista la sol·licitud presentada per la Fundació
Esclerosi Múltiple de data gener de 2014, amb R/entrada núm. 83 de 03.02.2014, en la
qual es demana una aportació a la campanya MULLA’T PER L’ESCLEROSI MÚLTIPLE
en la seva 21a edició, que es durà a terme el dia 13 de juliol, per una 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 sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiva una aportació de 100 € per destinar-los a serveis assistencials dins
de la 21a 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.
E) MICROFONS DE CATALUNYA PER LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT.
Vista la sol·licitud presentada per l’entitat MICROFONS DE CATALUNYA PER LA
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, amb NIF: G64111610, en escrit de 14 de
febrer de 2013 amb R/entrada núm. 169de 19.02.2014, en què se sol·licita un ajut per
pal·liar la crisi alimentaria produïda per la Guerra a Mali.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
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Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per pal·liar la crisi alimentària produïda per la
Guerra a Mali, per import de 100,00 € a l’entitat MicroFONS de Catalunya per la
cooperació al desenvolupament.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
D) XXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXX, com a
representant de l’entitat Estació Biològica del Pallars Jussà, amb NIF: XXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXX respectivament, en escrit de 3 de març de 2014 amb R/entrada núm.
243 de 11.03.2014, en què se sol·licita un ajut poder dur a terme el desenvolupament del
projecte d’estudi i divulgació dels ocells a la Vall Fosca, atès que l’anellament que s’està
portant a terme en l’estació d’Aguiró, ja ha acumulat uns quants rècords.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut poder dur a terme el desenvolupament del projecte d’estudi i
divulgació dels ocells a la Vall Fosca, per import de 250,00 € al Sr. XXXXXXXXXXXX,
com a representant de l’entitat Estació Biològica del Pallars Jussà.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
D) XXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada per POBELLÀ RUNNERS, i en el seu
nom, la Sra. XXXXXXXXXXXX, en escrit de novembre de 2013 amb R/entrada núm. 1042
de 06.11.2013, en què se sol·licita un ajut per realitzar la 10 Trailwalker 2014, on la
inscripció es de 1500 €, i es preveu fer la màxima difusió de la Vall Fosca.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut per realitzar la 10 Trailwalker 2014, per import de 150,00 € a
XXXXXXXXXXXX en nom de Pobellà Runners.
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) XXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXX, en escrit
de 12 de febrer de 2014, amb R/ entrada núm. 132 del 12.02.2014, en el qual es sol·licita
la devolució de la part proporcional de l’IVTM de l’exercici 2013, del vehicle marca
TOYOTA Land Cruiser 250 amb matrícula B-0202-KB, amb un import de 67,21 €, perquè
es va donar de baixa el dia 12 de març de 2013.
Vist l’informe de la Jefatura de Tráfico de Lleida, que confirma aquestes dades.

12

L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar la devolució de 67,21 € del rebut de l’IVTM de l’exercici 2013, del
vehicle marca TOYOTA Land Cruiser 250 amb matrícula B-0202-KB, amb un import de
89,61 €, al Sr. XXXXXXXXXXXX.
Segon.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
F) ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS DE LA POBLETA DE BELLVEÍ. Vista la
sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXXXXXXX,
com a representant de l’Associació de Veïns i propietaris de la Pobleta de Bellveí, en
escrit de 16 de gener de 2014, amb R/entrada núm. 30 de 16.01.2014 en què es demana
un ajut econòmic per la celebració de la festa de Carnestoltes de 2014 a la Pobleta de
Bellveí.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents dels set que composen
la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 300,00 € per la celebració de la festa
de Carnestoltes de 2014 a la Pobleta de Bellveí, a l’Associació de Veïns de la Pobleta de
Bellveí.
Segon.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord
- LLICÈNCIES
A) XXXXXXXXXXXX. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXXXXX,
amb DNI núm. XXXXXXXXXXXX, en què demana una modificació de la llicència
municipal d’obres per ampliar l’edificació existent per adequar-la a les funcions de cobert
pel femer al nucli de la Plana de Mont-ros, amb referència cadastral núm.
25284A007001220000FM, segons sol·licitud de data 10 de març de 2014, R/entrada
núm.- 240 del dia 10.03.2014. Expedient núm.- 2012/047/LPL.
Atès que en data 26 de juliol de 2013 es va atorgar la llicència municipal per recuperar
l’edificació existent per adequar-la a les funcions de cobert pel femer al nucli de la Plana
de Mont-ros, on va pagar la taxa corresponent a l’Impost de construccions, instal·lacions i
obres, amb un import de 177,80 €.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 12 de març de 2014 informen
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“CONCLUSIÓ:
Que s’informa favorablement l’ampliació del projecte de construcció del cobert agrícola.
PEM inicial

8.890,00 €
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PEM Modificat

21.000,00 €.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis membres assistents dels set 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 242,20 € (diferència entre la llicència ja meritada en ple de 26 de
juliol i l’actual).
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
B) XXXXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXXXXX,
amb document d’identitat núm. XXXXXXXXXXXX, en què demana de la llicència
municipal d’obres menors per l’enderroc puntual de coberta i sanejament de parets a l’Era
de Mitjavila, al nucli d’Aguiró, amb referència cadastral núm. 0763701CG3906S0001MW,
segons sol·licitud de data 10.03.2014, R/entrada núm.- 241 del dia 10.03.2014. Expedient
núm.- 2014/005/G.
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 de la liquidació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 12 de març de 2014 informen
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“El edifici es un cobert situat a l’era de Mitjavila a Aguiró, es proposa d’enderrocar
puntualment la coberta i sanejar les parets, vist que l’edifici esta amb un procés avançat de
deteriorament .
L’obra es considerada com a menor, segons l’article 28 de les normes subsidiàries.
Per tant el projecte presentat compleix els paràmetres urbanístics.
PEM :
AVAL DE RUNES:

3.500,00 €
150,00 €

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents 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.
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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) XXXXXXXXXXXX. Vist l’expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXXXXX
amb DNI XXXXXXXXXXXX, en què demana de la llicència municipal d’obres menors per
l’ampliació de la teulada i del balcó a Casa Seriola, al nucli d’Espui, amb referència
cadastral núm. 4724911CH3042S0001AS, segons sol·licitud de data 11.03.2014,
R/entrada núm.- 244 del dia 11.03.2014. Expedient núm.- 2014/006/E.
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 12 de març de 2014 informen
favorablement la concessió de llicència, amb la següent descripció:
“PEM :
AVAL DE RUNES:

6.874,00 €
150,00 €

Conclusió:
Que s’informa favorablement la llicencia d’obres per l’ampliació de teulada i balco.
Cal portar l’assumeix d’un tècnic competent abans de començar les obres.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels sis membres assistents 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) EXCURSIONS VALL FOSCA, SL. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr.
XXXXXXXXXXXX, amb DNI núm. XXXXXXXXXXXX, en representació de la empresa
Excursions Vall Fosca SL, amb NIF B25762923, en què demana la llicència d’activitat en
règim de comunicació per una activitat turística i de lleure per excursions amb buggies o
similars, a la Pobleta de Bellveí, classificada en Annex III – epígraf 12.59: Activitats
d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la legislació específica que
regula aquesta matèria, en els termes que s’estableixi per reglament, segons sol·licitud de
data 16 de febrer de 2014, amb R/entrada núm.- 152 del dia 17.02.2014; i “Memòria
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d’activitats per a al legalització d’una activitat turística i de lleure d’excursions guiades
amb buggie i/o similars, situ a la Pobleta de Belleveí”, redactat per l’enginyer Tècnic
Industrial, Sr. XXXXXXXXXXXX, visat pel col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Lleida, amb núm. 21400402 de 12.02.2014. Expedient núm.- 2014/004/LP
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 03.03.2014 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Activitat
Classificació

Turística i de lleure d’excursions guiades amb buggie i/o similars
D’acord amb la Llei 20/2009 de 4 de Desembre de prevenció i control
ambiental de les activitats:
Règim de comunicació
Annex III. Epígraf 12.59: Activitats d’espectacles públics i activitats
recreatives no incloses en la legislació específica que regula aquesta
matèria, en els termes que s’estableixi per reglament.

Dades de l’activitat:
Emplaçament
Nucli
Superfície útil de l’activitat:

2001619CG3920S0001HM
La Pobleta de Bellveí
81,01 m2
Inclou la zona de taller – aparcament, la zona de vestidors i
oficina
La zona taller – aparcament es troba situada a la planta baixa de l’edifici de vivenda unifamiliar
aïllada amb referència cadastral 2001619CG3920S0001HM.
Per la zona de serveis s’instal·larà un mòdul prefabricat en la mateixa parcel·la amb una capacitat
màxima de 6 persones.
Capacitat:

6 persones a la zona de serveis
6 persones: 1 buggie de 2 places, i un altre buggie de 4
places. Disposen d’un quad pel guia/acompanyant

INFORME
Vista la documentació presentada proposo informar a l’Ajuntament de la Torre de Capdella com
ASSABENTAT de l’obertura d’una activitat turística i de lleure d’excursions guiades amb buggie
i/o similars, amb els següents condicionants:
Vist que per formalitzar la comunicació s’ha de fer un cop acabades les obres i instal·lacions
necessàries i vist que la comunicació ha d’anar acompanyada de la certificació tècnica que
acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte presentat i compleixen tots els
requisits ambientals proposo condicionar la llicència d’activitats a l’aportació d’aquesta certificació
tècnica.
Aquest informe es refereix a l’activitat turística i de lleure d’excursions guiades amb buggie i/o
similars, però no dóna dret de pas pels camins i vies rurals municipals.
El titular de l’activitat s’haurà d’ajustar sempre a l’especificat a l’Ordenança número 19, reguladora
dels camins rural i dels tancaments, de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
Segons l’Ordenança número 19, reguladora dels camins rural i dels tancaments.
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Els usos especials i privatius dels camins i vies rurals municipals, previstos a l'article 11 d'aquesta
ordenança, requeriran la prèvia autorització municipal, així mateix serà d’aplicació la normativa de
circulació motoritzada en el medi natural vigent. Per a l'emissió de l'esmentada autorització, serà
d'aplicació la normativa de procediment administratiu i de règim local aplicable, amb les següents
especificitats:
a) L'autorització l'haurà de sol·licitar qui pretengui fer l'ús excepcional.
b) A la sol·licitud s'hauran d'especificar clarament els camins afectats i els seus trams, el tipus
d'ús que se'n farà, la maquinària que hi transcorrerà i els dies previstos d'utilització. Aquesta
sol·licitud s'haurà de presentar amb l'antelació prèvia de 15 dies a la data prevista d'ús
excepcional.
c) L'Ajuntament resoldrà la sol·licitud en el termini de 15 dies a comptar des de l'endemà de la
seva presentació, excepte que se suspengui la tramitació de l'expedient per causa imputable a
l'interessat. Transcorregut aquest termini, més el de la suspensió si és el cas, sense notificar la
resolució, s'entendrà atorgada per silenci administratiu positiu.
d) L'autorització podrà fixar les condicions que es considerin convenients, així com el dipòsit de
fiances per garantir la reposició i reparació dels camins afectats, si és el cas.
L’Ajuntament de la Torre de Capdella o l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui no seran
responsables de cap accident ni danys que es produeixin en els camins de la seva propietat, sigui
de la xarxa primària, secundària o terciària. L’usuari circularà per aquests camins i pistes sota la
seva total responsabilitat.
I per tant, especificar que per realitzar la ruta dintre del Municipi de la Torre de Capdella, haurà de
sol·licitar l’autorització d’ús excepcional, sempre i quan es vulgui circular per la xarxa viària
secundària.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat de sis dels set membres que composen la
Corporació, acorda:
Primer.- Classificar l’activitat en règim de comunicació per una activitat turística i de lleure
per excursions amb buggies o similars, a la Pobleta de Bellveí, classificada en Annex III –
epígraf 12.59: activitats d’espectacles públics i activitats recreatives no incloses en la
legislació específica que regula aquesta matèria, en els termes que s’estableixi per
reglament.
Segon.- Conseqüentment, amb els informes favorables esmentats, l’Ajuntament de la
Torre de Capdella dóna l’ASSABENTAT de l’obertura d’una activitat turística i de lleure
per excursions amb buggies o similars a l’empresa Excursions Vall Fosca, 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.
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- FACTURES I PAGAMENTS
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 2/2014 que comprèn del núm. 49
al 91, ambdós inclosos, amb un import total de 57.675,59 €.
Vista i revisada la factura presentada per Garatge Espot, del 15/02/2014, en concepte de
reparació del vehicle municipal UNIMOC, per un import de 1.563,09 €; vista i revisada la
factura presentada per Pneumàtics Pepin, SL del 28/02/2014, en concepte d’alienació
direcció vehicles municipals per un import de 45,98 €; Vista i revisada la factura
presentada per Würth España, SA, del 06/03/2014, en concepte de subministraments
brigada, per un import de 779,24 €; vista i revisada la factura presentada per
XXXXXXXXXXXX, del 12/03/2014, en concepte de disseny presentació vídeo Fira Lleida,
per un import de 200,00 €; vista i revisada la liquidació presentada pel Ministerio de
Agricultura: Confederación Hidrogràfica del Ebro, del 03/03/2014, en concepte de
pagament pels abocadors de l’EDAR de la Pobleta de Bellveí, per import de 421,81 €
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, amb cinc vots a favor una abstenció del Sr. Amorós, dels set
membres que composen la Corporació, acorda aprovar-los a tots els efectes.
Es dóna compte de la Morositat del quart trimestre de 2013, i s’autoritza a enviar les
dades a la Direcció General de Política Financer, Assegurances i Tresor, i al Ministeri
d’Hisenda, via plataformes digitals.

- INFORMES
A) AJUNTAMENT DE LA VALL DE BOÍ. El Sr. Alcalde dóna compte de la moció que ha
presentat l’ajuntament de Boí segons un acord adoptat per la Asociación de Municipios
con Territorio en Parques Nacionals (AMUPARNA), amb motiu de la tramitació de la llei
de pressupostos de l’estat, en relació a les compensacions econòmiques a les àrees
d’influència dels parcs Nacionals, amb el següent literal:
Tras la publicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014,
se ha advertido que por segundo año consecutivo no aparece la partida presupuestaria
23.101.750, correspondiente a las transferencias de capital y, en concreto, las “Compensaciones
socioeconómicas a las áreas de influencia de los Parques Nacionales”, donde se residencian las
cantidades que se trasfieren a las Comunidades Autónomas con destino a la financiación de
proyectos públicos y privados desarrollados en los municipios de la zona de influencia de parques
nacionales, como compensación socioeconómica por las limitaciones y restricciones a las
actividades económicas que suponen los entornos protegidos”.
Recordamos a estos efectos, que la citada partida estaba dotada con un total de 8.250.650
€ en el PGE de 2011 (con un total de 94.434.900 € para la partida 23.101 de Parques
Nacionales), y un total de 5.775.000 € en el PGE de 2012 (con un total de 66.921.010 € para la
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partida 23.101 de Parques Nacionales). Con su desaparición en el PGE de 2013 la partida 23.101
alcanzaba sólo 39.367.940 €. Sin embargo, ahora en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2014, la partida 23.101 alcanza un total de 45.489.940 €, lo que
supone un incremento de un 15,55% respecto del ejercicio anterior (6.122.000 €), pero ni un solo
de estos euros se ha situado en la partida destinada a las “Compensaciones socioeconómicas a
las áreas de influencia de los Parques Nacionales”.
La eliminación de esta partida en el Presupuesto General del Estado para 2013, y la
subsiguiente decisión de suspender la convocatoria de compensaciones socioeconómicas a las
áreas de influencia de los Parques Nacionales para el ejercicio 2013, provocó que esta
asociación, el pasado 26 de octubre de 2012 en Doñana, adoptara un acuerdo en la XVI
asamblea de AMUPARNA en el que, resumidamente, se solicitaba del Sr. Ministro la no
suspensión de las ayudas públicas en las citadas áreas para el año 2013, dotando la partida
presupuestaria correspondiente en los PGE 2013 en similares condiciones a las contempladas en
años anteriores, y requiriéndole para una reunión urgente en la que abordar estos temas.
En atención a lo anterior, se mantuvieron sucesivas reuniones por representantes de
AMUPARNA con responsables del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
donde se nos aseguró que la restricción presupuestaria afectaba únicamente al ejercicio 2013, y
que estaba contemplado que en 2014 se volvería a recoger la partida correspondiente con el
destino indicado. Y ello ha sido incumplido.
Es importante resaltar la trascendencia de este tipo de ayudas. Están destinadas,
principalmente, a la mejora de infraestructuras, actividades culturales y sociales, y a la
creación de empleo en el ámbito local. En general, han posibilitado el desarrollo de proyectos
de actividades compatibles con la conservación de la naturaleza, la integración del Parque
Nacional en la realidad comarcal donde se sitúa, la protección del patrimonio natural, cultural y
arquitectónico, la puesta en valor de los aprovechamientos tradicionales y, aquellas otras
actuaciones, que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de los
entornos de los Parques Nacionales; constituyendo en muchas ocasiones un elemento
diferenciador y competitivo.
Prueba de ello es que, según el seguimiento sociológico que hace el OAPN del
programa de ayudas en el AIS, los resultados son que el citado Programa ha contribuido
favorablemente al desarrollo de las zonas de influencia, especialmente, mejorando la calidad de
vida de la población mediante la modernización de las infraestructuras, el cuidado del patrimonio,
o la puesta en marcha de actividades económicas, tradicionales, o iniciativas de formación.
Si creemos que sólo con meras medidas legislativas vamos a lograr como objetivo la
conservación de las joyas ecológicas de nuestro entorno, partimos de un error de concepto. Sólo
un estado de opinión favorable y una adecuada concienciación de las poblaciones humanas que
habitan el entorno de estos parques nacionales, puede lograr este fin. Si reducimos la actividad
pública de protección al establecimiento de prohibiciones, limitaciones, y todo tipo de
regulaciones, pero olvidamos hacer participar a las colectividades que viven sobre el terreno que
debemos proteger de esa necesidad; si no convertimos a los ciudadanos más directamente
relacionados con ese entorno natural en cómplices y principales protagonistas de las estrategias
de conservación y promoción de los parques, cualquier medida legislativa está destinada a
fracasar. Si adoptamos las decisiones a espaldas de los ciudadanos que van a recibirlas más
directamente y no pensamos en armonizar la necesaria evolución de la calidad de vida de esas
comunidades, especialmente, el desarrollo de una actividad compatible con el progreso
socioeconómico, entonces estamos seguros que todas las leyes que puedan dictar los
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Parlamentos están destinadas a la inaplicación y al fracaso, y estos espacios protegidos estarán
irremisiblemente perdidos.
Por todo ello, el Ayuntamiento de la Vall de Boi y AMUPARNA propone al Ministerio de
Medio Ambiente y al organismo autónomo de Parques Nacionales:
‐

La inclusión de la partida 23.101.750, correspondiente a las compensaciones
socioeconómicas en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2014, dotando la partida presupuestaria correspondiente en similares condiciones
a las contempladas en años anteriores, ya que no podemos renunciar a la promoción
del desarrollo sostenible de las poblaciones que cuenten en su territorio con un Parque
Nacional, es decir, un desarrollo económico y social que sea compatible con la
protección y mejora del medio ambiente, que es objetivo fundamental esta asociación.

‐

Y solicita una reunión urgente con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y con el director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, para
abordar posibles soluciones a este problema.

‐

De este acuerdo, se dará traslado al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y al Director del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, así como a la
propia Asociación de Municipios con territorio en Parques Nacionales (AMUPARNA)
para su conocimiento y efectos oportunos.”

El consistori en queda assabentat.
B) El Sr. Alcalde dóna compte que va anar a una reunió a Sort pel tema del Parc Nacional
amb el Sr. Octavi Miarnau.
El Parc Nacional, turísticament, no està ben portat ni ben gestionat. La Direcció General
de Turisme té una partida per poder-ho gastar en aquest tema; es va parlar de crear una
pàgina web, en actualitzar la senyalització, ja que es vol posar informació des de
l’aeroport de Barcelona.
També es va parlar de les entrades al Parc, que haurien de ser quatre: Espot, Boí, Aran i
Vall Fosca. A totes les entrades hi ha d’haver serveis per als visitants.
S’haurien de fer activitats dins del Parc, com es fan a altres Parcs, ja sigui pesca
professionalitzada, rutes a cavall, rutes en BTT....
Un altre tema és que s’hauria de deixar de diferenciar l’àrea de Parc i l’àrea perifèrica, i
ser sols una àrea, a més a més de fer un sol tríptic per a tots els municipis del Parc.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte que el passat 1 de febrer va mantenir una reunió amb la
Directora General de Política Ambiental, Marta Subirats, i es va parlar que volen iniciar els
tràmits per fer l’ampliació del Parc Nacional.
El Consistori en queda assabentat.
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D) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 18 de febrer va celebrar una reunió amb el
Director de Cultura de Lleida, en ella es va parlar del tema de Sant Vicenç de Capdella,
es va parlar del Sant Crist de Capdella, que es dels més importants de Catalunya. Per
restaurar-lo val molts diners, i li va demanar que ens ajudés a pagar-ho.
El Consistori en queda assabentat.
E) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 19 de febrer es va nomenar la nova directora
d’urbanisme de Lleida, la Sra. Leticia Corti. Van parlar del tema de les bordes, la primera
part del catàleg ja està provada, però de 100 i pico se’n van aprovar tan sols 12.
El segon procés ha canviat completament. Es poden incloure més coses amb la nova llei
d’urbanisme. No es podran posar ruïnes tret que es pugi demostrar que havien estat
habitades.
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna compte que en referència al conflicte de la llei d’autonomia local
aprovada pel govern estatal, s’ha plantejat els rebuig i s’han d’aconseguir 1200
ajuntaments per recórrer i fer enrere la llei.
El Consistori en queda assabentat.
G) El Sr. Alcalde dóna compte que les al·legacions que s’han presentat al PUOSC s’han
de discutir durant el mes de març i abril, de moment no se sap cap cosa.
El Consistori en queda assabentat
H) El Sr. Alcalde dóna compte que es va fer una reunió al Consell Comarcal on també va
assistir el President de l’EMD Espui, per tractar el tema de la Biomassa.
A l’alcalde no li va agradar el plantejament presentat, ja que s’ha de delegar al Consell
Comarcal la Part tècnica i les subhastes dels boscos. En aquest punt no hi està d’acord.
S’han de fer convenis amb la Forestal Catalana.
A la Vall Fosca hi ha particulars i associacions que tenen boscos. Això s’ha d’estudiar.
El Consistori en queda assabentat
I) El Sr. Alcalde dóna compte que s’ha iniciat un procés per aprovar un conveni amb els
treballadors de l’ajuntament.
El Consistori en queda assabentat
J) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ACA ha donat permisos per desbrossar camins,
barrancs... i que a partir d’ara, no cal demanar permís per cada actuació, ja que es pot
netejar sempre que es cregui oportú.
En referència a l’ACA, ara els municipis han de pagar la taxa d’abocament dels EDARs
que fins ara pagava l’Agència.
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S’està preparant una moció per part de l’ajuntament perquè nosaltres fem la gestió i
cobrament del cànon de l’aigua però es queda amb tots els ingressos.
El Consistori en queda assabentat.
K) El Sr. Alcalde dóna compte que l’ajuntament va estar present a la Fira de Turisme de
Muntanya que es va celebrar a Lleida. La Vall Fosca hi va assistir amb un estand. Durant
els dies que va durar la Fira hi van passar 8000 persones.
Es va fer un sorteig, al qual hi van participar unes 500 persones.
El Consistori en queda assabentat
L) El Sr. Alcalde dóna compte que el CITA està en exposició pública perquè el que tenia
el restaurant ho va deixar. La concessió és per quatre anys, a 12.000 €/any
El Consistori en queda assabentat
M) El Sr. Alcalde dóna compte que la Generalitat ha pagat bastantes subvencions de les
que devien, tot i que encara en falta alguna per pagar.
El Consistori en queda assabentat.

- PRECS I PREGUNTES
No se n’efectuen.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dues
hores deu minuts del dia assenyalat a l'inici, de la qual n'estenc aquesta acta que un cop
aprovada es transcriurà als corresponents fulls oficials. Tot el qual certifico.
L'ALCALDE,

LA SECRETÀRIA

