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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 vint-iquatre de setembre de 2009.
Al poble de la Torre de Capdella, el dia vint-i-quatre de setembre de dos mil nou. Essent
les vint-i-una hores trenta minuts, es reuneixen a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, els
senyors que tot seguit es relacionaran sota la Presidència del Sr. Alcalde, Josep Maria
Dalmau i Gil, als efectes de fer sessió pública ordinària en 1ª convocatòria, la qual es va
convocar reglamentàriament per l'Alcaldia.
ASSISTENTS:
- Alcalde:
JOSEP MARIA DALMAU i GIL.
- Regidors:
LLUIS PEROY BENET
MARIA PILAR JUANMARTÍ CAPDEVILA
JOAN BONETA CARRERA
JORDI BOSCH MASA
JOSEP AMORÓS BATALLA
SERGI GALANO MUÑOZ

NO ASSISTEIXEN:

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL.

ORDRE DEL DIA

- RESOLUCIONS DE L ALCALDIA.
- SOL·LICITUD DE LA DECLARACIÓ DE ZONA CATASTRÒFICA PELS
DANYS SOFERTS AL MUNICIPI DE LA TORRE DE CAPDELLA COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA PEDREGADA DEL PASSAT 1 DE SETEMBRE DE
2009.
- APROVACIÓ DELS CRITERIS I CONDICIONS A APLICAR EN LES
LLICÈNCIES
D OBRES
QUE
AFECTIN
LES
CIRCUMSTÀNCIES
EXCEPCIONALS
DE
LES
INCLEMÈNCIES
METEOROLÒGIQUES
SUCCEÏDES EL DIA 01.09.2009.
- MODIFICACIÓ DE L ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE LA
TAXA PER VISITES A MUSEUS EXPOSICIONS I VISITES GUIADES A
LLOCS D INTERÈS PATRIMONIAL, HISTÒRIC O ARTÍSTIC I CENTRES
SIMILARS.
- RETORN DE FIANCES I AVALS.
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-

SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.
FACTURES I PAGAMENTS.
INFORMES.
PRECS I PREGUNTES.

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

ACORDS
- RESOLUCIONS DE L ALCALDIA.
Seguidament es dóna compte de les Resolucions de l Alcaldia núm. 34/2009, 35/2009,
36/2009, 37/2009, 38/2009, 40/2009, 41/2009, 42/2009, 43/2009, 44/2009, 45/2009,
46/2009, 47/2009, 48/2009, 49/2009, 50/2009 i 51/2009, de l any 2009, que consten en el
llibre de resolucions de l Alcaldia d aquesta Entitat.
L Ajuntament en Ple en queda assabentat.

- SOL·LICITUD DE LA DECLARACIÓ DE ZONA CATASTRÒFICA PELS DANYS
SOFERTS AL MUNICIPI DE LA TORRE DE CAPDELLA COM A CONSEQÜÈNCIA
DE LA PEDREGADA DEL PASSAT 1 DE SETEMBRE DE 2009.

Atès que el passat dia 1 de setembre de 2009 es va produir un fenomen meteorològic
de caràcter excepcional el municipi de la Torre de Capdella, el qual s ha caracteritzat
per les enormes dimensions de les pedres que han castigat especialment els nuclis
de Castell-Estaó, Molinos, Paüls de Flamicell, Pobellà, Mont-rós, Astell, Oveix i
Aguiró, provocant a dia d avui greus perjudicis al municipi tant d habitatges familiars,
com d explotacions ramaderes -.
Atès que una primera valoració estima que les pèrdues i els danys, tant pel que fa a la
reparació de tots els desperfectes que s han produït, com pel que respecta al cost de
totes les actuacions que s han dut a terme fins a dia d avui amb la finalitat de restablir
el funcionament dels serveis públics i garantir la seguretat ciutadana, ascendeixen a
quantitats milionàries.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
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Primer: Incoar l expedient d habilitació de crèdit extraordinari a fi de fer efectives les
ajudes necessàries per fer front les despeses derivades de la catàstrofe
meteorològica de caràcter excepcional del passat dia 1 de setembre de 2009.
Segon: Sol·licitar al govern de l Estat la declaració de zona catastròfica així com
l adopció de les mesures que es considerin necessàries per tal de pal·liar els efectes
del temporal que va afectar a diversos nuclis del municipi.
Tercer: Sol·licitar al govern de l Estat que concedeixi les ajudes contemplades en el
Real Decret 307/2005 de 18 de març, pel que es regulen les subvencions atenent a
determinades necessitats derivades de situacions d emergència o catastròfiques.
Quart: Sol·licitar al govern de l Estat que li siguin aplicades al municipi de la Torre de
Capdella, les mesures establertes en el Real Decret Llei 12/2009 d e13 d agost, pel
que s aproven les mesures urgents per a pal·liar els danys produïts pels incendis
forestals i altres catàstrofes ocorregudes a varies Comunitats Autònomes, d acord
amb l article 1 de l esmentat Real Decret-llei.
Cinquè.- Sol·licitar un ajut de caràcter extraordinari a la Diputació de Lleida per
finançar els costos de restauració de la normalitat que no siguin coberts per les ajudes
atorgades per l Estat.
Sisè.- Validar totes les contractacions d emergència efectuades o que s efectuïn atesa
la situació d emergència que ha viscut el municipi, a l empara del que disposa la Llei
de Contractes del Sector Públic. Totes les adjudicacions que s hagin de efectuar o
que s efectuïn per la tramitació d emergència s ajustaran en els seus tràmits a allò que
prescriu la normativa aplicable
Setè.- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui
necessari en relació amb el present acord.

- APROVACIÓ DELS CRITERIS I CONDICIONS A APLICAR EN LES LLICÈNCIES
D OBRES QUE AFECTIN LES CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS DE LES
INCLEMÈNCIES METEOROLÒGIQUES SUCCEÏDES EL DIA 01.09.2009.
Atès que l Ajuntament de la Torre de Capdella ha redactat el reglament de les normes
reguladores per l obtenció de llicències d obra amb caràcter extraordinari que es
transcriu literalment:
Vist que el passat dia 1 de setembre de 2009 es va produir un fenomen meteorològic
de caràcter excepcional el municipi de la Torre de Capdella, el qual s ha caracteritzat
per les enormes dimensions de les pedres que ha castigat especialment els nuclis de
Castell-Estaó, Molinos, Paüls de Flamicell, Pobellà, Mont-rós, Astell, Oveix i Aguiró,
provocant a dia d avui greus perjudicis a gran part de les cobertes d aquests municipi
tant d habitatges familiars, com d explotacions ramaderes - amb trencament de
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plaques de fibrociment que conté amiant, i degut el complicat procediment de retirada
que implica aquest material, ja que comporta que la manipulació s hagi de fer per una
empresa inscrita al RERA i a més a més cal fer-ne el trasllat a un abocador autoritzat
(inexistent a la nostra comarca)
Vist que és una prioritat per l Ajuntament de la Torre de Capdella assolir el retorn a la
normalitat de tots els serveis i infrastructures que s han vist afectades per l episodi
meteorològic, i alhora atès que el fibrociment amb amiant és un element que cal
eliminar en tot el municipi, es vol assumir per part de l Ajuntament, tots els costos de
gestió de retirada, de tot el material de cubrició de fibrociment amb amiant en tot el
municipi, a tals efectes cal redactar unes normes reguladores per gestionar la retirada
del fibrociment i la col·locació dels elements que el substituiran, així com la creació
d una partida pressupostaria adient, mitjançant una modificació de crèdit.
Vist que segons l informe redactat per els Serveis Tècnics Municipals, s ha estimat
en 26.000 m2 de cobertes afectades, i vist que els danys assoleixen xifres milionàries,
tant pel que fa a la reparació de tots els desperfectes que s han produït, com pel que
representa el cost de totes les actuacions que s han dut i s han de dur a terme, des
d aquest Ajuntament es col·labora amb els veïns subvencionant la retirada del
fibrociment contaminant. A aquests efectes s ha demanat ofertes a les empreses
autoritzades per poder realitzar els treballs i vistes les ofertes presentades per les
empreses consultades s ha adjudicat a l empresa ASBESTHO S GETIÓN
DESAMIANTADOS, S.L. (AGD), el preu de retirada i gestió del fibrociment amb
amiant que regirà la contractació és de 12,09 /m2, essent l empresa adjudicatària
dels treballs de retirada i gestió amb un procediment negociat amb tràmit d urgència,
segons contracte signat amb l Ajuntament de la Torre de Capdella de data 23 de
setembre de 2009, i que genera una despesa estimada de 314.340,00 .
Atès que no sols en els nuclis afectats per l esdeveniment meteorològic hi ha cobertes
amb plaques de fibrociment contaminant, i es voluntat d aquest Ajuntament col·laborar
amb els veïns que tinguin intenció de eliminar les plaques de fribrociment amb amiant
tot i que no s hagin afectat per la pedregada.
Atès el caràcter d excepcionalitat de les llicenciés a atorgar per a la retirada de les
plaques de fibrociment amb amiant es redacta aquest plec de condicions per
regularitzar les llicències que es poden acollir a aquest caràcter en tot el municipi, i
durant un període de 6 mesos, prorrogables d acord amb el TRLUC
Vista la interpretació que ofereixen les NNSS de Planejament del Municipi de la
TORRE DE CAPDELLA aprovades en data 21/02/2001.
Vist el caràcter reglat de les llicencies d obra, referent als materials d acabats
possibles en les cobertes dels immobles.
Vist que es defineix un criteri prioritari d acabats nobles i un criteri residual de
caràcter excepcional.
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Per tot el que ha quedat exposat, s adopten el següents acords:
PRIMER.- DEFINICIÓ ACABATS COBERTA
1-. ACABATS DE COBERTA DE CRITERI PRIORITARI:
zona A
zona B
zona C

TEULA CERÀMICA
PISSARRA O LLOSA
PISSARRA O LLOSA

2-. ACABATS DE COBERTA DE CRITERI RESIDUAL:
PLANXES METÀL·LIQUES COLOR DE LA ZONA
TEULA DE CIMENT COLOR DE LA ZONA
FIBROCIMENT ECOLÒGIC COLOR DE LA ZONA
SEGON.- TIPUS D OBRES
1-. OBRES MENORS
1.1-. REPARACIÓ de l acabat de cubrició actual
_ Una vegada reparada la coberta, ja sigui amb substitució de plaques o
amb resines s haurà d unificar el color a tota la coberta.
_ Se subvenciona l import de la llicència d obra
_ No cal aportar projecte
1.2-. CANVI DE MATERIAL DE CUBRICIÓ
_Conservant l estructura actual. Si es vol reforçar aquesta s haurà de fer
un cèrcol perimetral entre les bigues.
_Es subvenciona l import de la llicència d obra
_ No cal aportar projecte
_ S haurà d aportar aval de runes
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1.3-. CANVI ESTRUCTURAL FINS EL 50% DE LES BIGUES
_Es subvenciona l import de la llicència d obra
_ No cal aportar projecte
_ S haurà d aportar aval de runes

2-. OBRES MAJORS
2.1-. CANVI ESTRUCTURAL SENSE AUGMENTAR VOLUMETRIA
_ En el cas que s hagi de reforçar l estructura amb un cèrcol perimetral
corregut de 20 cm de gruix desfent i tornar a refer tota la coberta.
_ Cal aportar projecte i assumeix d obra de l Arquitecte o Arquitecte
Tècnic.
_ Se subvenciona l import de la llicència d obra.
_ S haurà d aportar aval de runes

2.2-. AUGMENT DE VOLUM MANTENINT EL MATEIX NÚMERO DE
PLANTES
_ Cal aportar projecte i assumeix d obra de l Arquitecte.
_ Se subvenciona l import de la llicència d obra en el cas que s utilitzin
acabats de coberta definits com prioritaris.
_ S haurà d aportar aval de runes
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2.3-. AUGMENT DE VOLUM AFEGINT UNA PLANTA MÉS (o alçada màxima
de les NNSS)
_ Cal aportar projecte i assumeix d obra de l Arquitecte.
_ En el cas que s utilitzin acabats de coberta definits com prioritaris,
s haurà de separar la partida de coberta en els amidaments per poder
subvencionar l import del 2% d aquesta part de la llicència d obra.
_ S haurà d aportar aval de runes

2.4-. CREACIÓ DE NOVA LLUCANA
_ Cal aportar projecte i assumeix d obra de l Arquitecte o Arquitecte
Tècnic.
_ Se subvenciona l import de la llicència d obra.
_ S haurà d aportar aval de runes
2.5-. OBRA NOVA
_ No es contempla
TERCER.- Qualsevol obra que comporti més d un 50 % de reparació de moviment
estructural, s haurà de sol·licitar la llicència acompanyada d un projecte redactat per
un tècnic competent.
QUART.- Les construccions ramaderes en sòl rústic, podran acollir-se a la subvenció
de la retirada de plaques de fibrociment amb amiant, quedant exempts de la taxa de
la llicència d obres de reconstrucció de la coberta.
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CINQUÈ.- Les construccions en sòl no urbanitzable (sòl rústic: masies, bordes, etc.),
amb cobertes de fibrociment amb amiant, també podran acollir-se a la present
reglamentació.
SISÈ.- Totes les llicències que es vulguin acollir a la subvenció per la retirada de la
plaques de fibrociment amb amiant per part d aquest ajuntament, en cas de tenir-ne
hauran de complimentar obligatòriament, l apartat de les dades de l assegurança que
es troben en la petició de llicència d obres.
SETÈ.- Qualsevol falsejament o omissió en les dades de la petició de la llicència
d obres, facultaria a aquest Ajuntament per la no aplicació de les subvencions o
exempcions descrites en aquest document.
VUITÈ.- Els ingressos a l Ajuntament provinents de les companyies d assegurances
particulars que es generaran per la retirada de les plaques de fibrociment amb amiant,
revertiran a aquells assegurats que facin la substitució per materials prioritaris.
NOVÈ.- En casos excepcionals no compresos en l articulat d aquest reglament, la
resolució del mateix es deixarà a criteri dels serveis tècnics de l Ajuntament, que
prendran la decisió en base a les NNSS, la documentació aportada i a possibles
antecedents existents.
DESÈ.- Totes aquestes llicències s atorgaran dins de la legalitat urbanística i en
compliment de les NNSS del municipi, respectant en tot moment, les alçades,
volumetries, i altres aspectes que de l aplicació de les mateixes se n derivin. I en tots
els casos que s hagi d atorgar llicència d obra i no siguin contemplats en aquests
criteris prevaldran els criteris que determinin els serveis tècnics municipals .
ONZÈ.- Validar totes les contractacions d emergència efectuades o que s efectuïn
atesa la situació d emergència que ha viscut el municipi, a l empara del que disposa la
Llei de Contractes del Sector Públic. Totes les adjudicacions que s hagin de efectuar o
que s efectuïn per la tramitació d emergència s ajustaran en els seus tràmits a allò que
prescriu la normativa aplicable.
DOTZÈ.- Avocar la delegació de la competència d atorgament de les llicències
urbanístiques del Ple a l Alcalde de la corporació, per a totes aquelles llicències que
es desenvolupin per aquestes circumstàncies excepcionals.
ANNEX 1. Model de llicència d obres a aplicar per als casos excepcionals de la
retirada de les plaques de fibrociment amb amiant i basats en aquest reglament.
L Ajuntament en ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar el Reglament de les normes reguladores per l obtenció de llicències
d obra amb caràcter extraordinari transcrit anteriorment, i aplicar-ho des de la seva
aprovació.
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Segon.- Validar totes les contractacions d emergència efectuades o que s efectuïn
atesa la situació d emergència que ha viscut el municipi, a l empara del que disposa la
Llei de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- Avocar la delegació de la competència d atorgament de les llicències
urbanístiques del Ple a l Alcalde de la corporació, per a totes aquelles llicències que
es desenvolupin per aquestes circumstàncies excepcionals.
Quart.- Aprovar el model de llicència d obres a aplicar per a la sol·licitud d aquests
casos excepcionals i procedir a la seva publicació en la pàgina web de l Ajuntament.
Cinquè.- Facultar l Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.

- MODIFICACIÓ DE L ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16 REGULADORA DE LA
TAXA PER VISITES A MUSEUS EXPOSICIONS I VISITES GUIADES A LLOCS
D INTERÉS PATRIMONIAL, HISTÒRIC O ARTÍSTIC I CENTRES SIMILARS.

Atès que a l Agost de 2006 va entrar en vigor la Ordenança reguladora de la Taxa per
visites a Museus Exposicions i Visites Guiades a llocs d interès Patrimonial, Històric o
Artístic i centres similars, i que en aquesta a Ordenança es preveia una relació on
s establien quins col·lectius podien accedir al museu amb l entrada gratuïta.
Que a partir de l estiu de 2009, s han previst més visites al museu, atesa la gran demanda
existent, i a més a més, s ha intentat lligar l horari d obertura amb altres atractius turístics
de la vall, per tal que els visitants puguin gaudir de més activitats.
Atès que per dur a terme aquesta ampliació d horari s ha hagut de contractar més guies, i
els que ja realitzaven guiatges en el museu, han augmentat les seves hores de guia, i que
la taxa aplicada fins al moment per a les entrades, s han vist insuficients per cobrir
aquestes despeses, es veu en la necessitat d augmentar les quotes d entrada.
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 unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la segona modificació de l Ordenança fiscal núm. 16:
Reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i visites guiades a llocs d interès
patrimonial.
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.
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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.

- RETORN DE FIANCES I AVALS.
A) Vist l expedient format pel retorn de la fiança constituïda que tot seguit es descriu:
Contractista: XXXXXXXXXXXXXXXX
Objecte: Substitució d un forjat dins d una edificació totalment consolidada a Casa
Cuina de Pobellà. Exp. 001/09/PO
Import fiança: 120,20
L Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen, 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) XXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXXX, alcalde
pedani de Mont-rós, amb DNI XXXXXXXXXXXXX, en escrit de 27 de d agost de 2009,
amb R/entrada núm. 974 de 27.08.09, en la que es demana l ajut de 150,00
corresponent al sopar popular de Mont-rós de la festa major del dia 14 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 sopar popular al nucli de Mont-rós es va
celebrar el dia 14 d Agost per import de 150,00 , al Sr. XXXXXXXXXXXXX, 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.
B) ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per la
Associació de Puntaires Vall Fosca, amb NIF G-25640699, en escrit de 6 de novembre
de 2007, amb R/entrada núm. 1088 de data 22.09.09 en la que es demana un ajut per al
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curs de punta al coixí que es va celebrar els dies 10, 11, 12, 13 i 14 d agost a Espui, per
un import de 240 .
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per al curs de punta al coixí celebrat els dies 10, 11,
12, 13 i 14 d agost a Espui, per import de 240,00 , l Associació de Puntaires de la Vall
Fosca.
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
C) ASSOCIACIÓ DE PUNTAIRES VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per la
Associació de Puntaires Vall Fosca, amb NIF G-25640699, en escrit de 6 de setembre de
2009, amb R/entrada núm. 1014 de data 08.09.09, en la que es demana un ajut per la V
Trobada de Puntaires de la Vall Fosca, al nucli d Espui en data 20 de setembre de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per a la V Trobada de Puntaires Vall Fosca del
passat 20.09.09 al nucli d Espui, per import de 304,50 , l Associació de Puntaires de la
Vall Fosca.
Segon.- Notificar aquest acord a les parts.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord
D) XXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXXXXX, amb
DNI: XXXXXXXXXXXXX com a alcaldessa pedania de la Plana de Mont-rós, en escrit de
17 de setembre de 2009, amb R/entrada núm. 1072 de 19.09.2009 en la que es demana
un ajut econòmic per la celebració del dinar popular de la Mare de Déu a la Plana de
Mont-rós el passat 8 de setembre de 2009.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 150,00 per fer front a les despeses
del dinar popular celebrat per la Mare de Déu de la Plana, a la Plana de Mont-rós el dia
08.09.2009 a la Sra. XXXXXXXXXXXXX com a alcaldessa pedania del nucli.
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) XXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXXX, amb
DNI XXXXXXXXXXXXX, alcalde pedani del nucli d Espui, en escrit de 6 de setembre de
2009, amb R/entrada núm. 895 de data 14.09.097 en la que es demana l ajut de 150,00
corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i activitats
recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat mes de juny al nucli d Espui.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar el mes de juny per import de 150,00 al nucli d Espui, al Sr. XXXXXXXXXXXXX,
com alcalde pedani del nucli d Espui.
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.
F) XXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXXXXX, amb
DNI XXXXXXXXXXXXX, alcaldessa pedania del nucli de Pobellà, en escrit de 20 d agost
de 2009, amb R/entrada núm. 958 de data 20.08.2009 en la que es demana l ajut de
150,00 corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de germanor i
activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat 14 d agost al nucli de
Pobellà.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar el 14 d agost per import de 150,00
al nucli de Pobellà, a la Sra.
XXXXXXXXXXXXX, com alcaldessa pedania del nucli de Pobellà.
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
G) XXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXXX, amb
NIF: XXXXXXXXXXXXX, en escrit de 3 de juny de 2009, amb R/entrada núm. 603 de
03.06.09, en la que es demana l ajut corresponent per la festa major de Paüls de
Flamisell per l any 2009, del 15 d agost de 2009, amb el justificant de Agustí i els seus
teclats .
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic, per les festa major del nucli de Paüls de Flamisell,
que es va celebrar el mes d agost (dia 15.08.2009) per import de 300,00
al Sr.
XXXXXXXXXXXXX.
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
H) XXXXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXXXX, amb
DNI XXXXXXXXXXXXX, alcalde pedani del nucli de Paüls de Flamisell, en escrit de 15
d agost de 2009, amb R/entrada núm. 919 de data 12.08.2009 en la que es demana l ajut
de 150,00
corresponent a les festes populars dels pobles per realitzar actes de
germanor i activitats recreatives, pel sopar que es va realitzar el passat 15 d agost al nucli
de Paüls de Flamisell.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per les festes populars dels pobles, que es va
celebrar el 15 d Agost per import de 150,00
al nucli de Paüls de Flamisell, al Sr.
XXXXXXXXXXXXX, com alcalde pedani del nucli de Paüls de Flamisell.
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) G3T OPYCE. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de l empresa G3T OPYCE, en què
demana llicència municipal d obres menors per la reparació d esquerdes al Canal de la
Central Hidroelèctrica auxiliar del nucli de Capdella, segons sol·licitud de data 26.08.2009,
R/entrada núm.- 968 del dia 26.08.2009. Expedient núm.- 53/09/C.
Atès que es tracta d una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a
9.000,00 , en aplicació de l Ordenança fiscal número 3 de l Ajuntament de la Torre de
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 22.09.09 informen favorablement la
concessió de llicència.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels 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.
B) XXXXXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra.
XXXXXXXXXXXXX, amb document d identitat núm. XXXXXXXXXXXXX, en què demana
llicència municipal d obres menors per repassar pintar la façana de color torrat de Casa
Petita de Domingo, al nucli de la Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data
19.08.2009, R/entrada núm.- 959 del dia 20.08.2009. Expedient núm.- 52/09/LP.
Atès que es tracta d una obra menor i que el pressupost per aquesta obra és inferior a
9.000,00 , en aplicació de l Ordenança fiscal número 3 de l Ajuntament de la Torre de
Capdella, article número 5, queda exempt del la liquidació de l Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres.

14

Atès que els serveis tècnics municipals amb data 07.09.09 informen favorablement la
concessió de llicència.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels 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.
C) XXXXXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXXXXXXXXX,
amb document d identitat núm. XXXXXXXXXXXXX, en què demana llicència municipal
d obres menors per enderrocar el paller de Casa Fransí de Pobellà, segons sol·licitud de
data 25.08.2009, R/entrada núm.- 967 del dia 25.08.2009 i Proyecto ejecutivo de derribo
de pajar en Pobellà redactat per l arquitecte XXXXXXXXXXXXXXXX. Expedient núm.63/09/PO.
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 22.09.09 informen favorablement la
concessió de llicència, amb la següent descripció:
Cal justificar el compliment del decret 161/01 de runes i portal aval per garantir el compliment
per un import de 240,40

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació, amb
l abstenció dels Sr. Bosch, 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) XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la
Sra. XXXXXXXXXXXXX, amb NIF núm. XXXXXXXXXXXXX, en què demana una

15

pròrroga per començar les obres municipals per la construcció de tres habitatges i
aparcament a Casa Llop de Paüls de Flamisell, segons Sol·licitud de 13 de març de 2009
amb R/entrada núm. 301, per a la qual es concedí llicència d obres en el Ple municipal del
dia 13.03.2008, segons sol·licitud de data 22.05.2007, R/entrada núm.- 463 del dia
24.05.2007, i Projecte bàsic de Tres Habitatges i Garatge redactat per l arquitecta Sra.
XXXXXXXXXXXXX i visat pel Col·legi d Arquitectes de Catalunya amb el núm.
2007501539 de data 25.10.2007,. Expedient núm.- 42/07/P. Expedient núm.- 042/07/P.
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 6 mesos.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 18 d agost de 2009 informen
favorablement la concessió de la pròrroga.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels membres que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir una pròrroga per començar les obres de la llicència d obres concedida
per la construcció de tres habitatges i aparcament i aparcament a Casa Llop de Paüls de
Flamisell, per a la qual es concedí llicència d obres en el Ple municipal del dia 13.03.2008,
per un termini 6 mesos, la meitat del termini inicial prorrogat, 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.
E) ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, S.L.U. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud
del Sr. XXXXXXXXXXXXX, en nom de l empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA
SLU, amb NIF B82846817, en què demana llicència municipal d obres per la instal·lació
de tres nous suports metàl·lics i tres línies subterrànies fins al nou Centre de Repartiment
núm. 65108 Molinos instal·lant també un doble circuit de conductor LA-56 des de nou
suport núm. 1 al núm. 5 existent, segons sol·licitud de data 27.08.2009, R/entrada núm.991 del dia 02.09.2009. Expedient núm.- 57/09/C.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 23 de setembre de 2009 informen
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions.
Que s informa favorablement la sol·licitud de Llicencia urbanística d obres per:
Instal·lació de 3 nous suports metàl·lics i tres línies subterrànies fins al nou centre de
repartiment Nº65.108, i instal·lació de doble circuit de conductor del suport 1 al 5 .

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir 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.
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Tercer.- Aprovar la liquidació de l impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 1.200,00 .
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
J) BRESTACOTUR, S.L. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de l empresa
BRESTACOTUR, S.L., amb NIF B25511270, en què demana llicència municipal d obres
per la substitució de la coberta de l edifici situat al c/ únic 4, del nucli d Estavill, segons
sol·licitud de data 04.08.2009, R/entrada núm.- 871 del dia 04.08.2009, i Projecte bàsic i
d execució de substitució de la coberta de Casa Guimó redactat per l arquitecte, el Sr.
XXXXXXXXXXXXX, visat pel Col·legi d Arquitectes de Catalunya, amb núm. 2009501383
de 13.08.09. Expedient núm.- 50/09/ET.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 15 de setembre de 2009 informen
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions.
Observacions a la documentació aportada :
1. Que abans d executar els vols de coberta o obrir o modificar obertures sobre les
finques privades veïnes es tindrà que obtenir sempre la autorització corresponent
dels veïns afectats.
Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia
Plano acotat de l ocupació de via publica per acopi de materials. ( definint amples
de vial en una zona de 50 metres al costat de l obra i la zona acotada per la tanca).
Document de l empresa constructora de no accedir a la zona d obra amb camions
de mes de 20 Tn. i de reposar les desperfectes en paviments i infrastructures
avanç de 15 dies des de el seu deteriorament o rotura, acceptant la paralització de
les obres en cas de no complir el plaç.
Projecte de legalització de la grua, si és necessari.
Fer un refós final en cas de modificació de plànols.
CONCLUSIÓ:
El present expedient s informa favorablement als efectes de la concessió de llicència
urbanística d obres per la rehabilitació d una coberta d un habitatge unifamiliar, sense
augment de volum.
P.E.M :

18.232,64

AVAL DE RUNES : 1.654,33

.

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels set membres que composen la Corporació,
acorda:
Primer.- Concedir 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.
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Tercer.- Aprovar la liquidació de l impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 364,65 .
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

- FACTURES I PAGAMENTS.
Vista i revisada la relació de factures i pagaments núm. 6/2009 que comprèn del núm.
184 al 229, ambdós inclosos, amb un import total de 61.661,91 .
Vista i revisada la factura presentada per l empresa BETA SYSTEM INFORMATICA, S.L.
de 02.09.2009, en concepte ordinadors Macbook Pro 15, per un import de 1.807,74 .
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 dels membres que composen la Corporació, acorda
aprovar-los a tots els efectes.
- INFORMES.
A) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 1 de setembre de 2009, es va produir una
pedregada de caràcter excepcional, que va ocasionar desperfectes en especial a 8 nuclis
del municipi.
Per poder resoldre el millor possible aquests desperfectes s han mantingut reunions i han
fet visites al municipi diferents Departament de la Generalitat (Política Territorial,
Governació Agricultura, Medi Ambient), Consell Comarcal, Diputació i Govern Central.
També comenta que ha visitat el municipi el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX, d IC, per
conèixer de primera mà la situació.
El dia 23.09.09 es va rebre la visita del Secretari General d Agricultura, la Sra.
XXXXXXXXXXXXXXXX, i el Sr. XXXXXXXXXXXXXXXX.
El dia 25.09.09 hi haurà la visita del Director Territorial d ADIGSA
El dia 26.09.09 hi haurà la visita del Conseller de Governació el Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXX, per parlar de la pedregada i per veure el Museu de la Central, ja
que ha rebut una subvenció del FEDER.
El Consistori en queda assabentat.
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B) El Sr. Alcalde dóna compte que el proper 28 de setembre es durà a terme l acta de
replanteig de l escola nova, que hauria de ser el definitiu.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte que els dies 3, 4 i 5 d octubre es celebrarà la Fira
Ramadera de la Pobleta com cada any i que hi és tothom convidat.
El Consistori en queda assabentat.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 26 de setembre es celebra a Tremp una Jornada
comarcal per la Gent Gran, per si algú hi vol assistir.
El Consistori en queda assabentat.
E) El Sr. Alcalde dóna compte que l any 2010 també està previst de que hi hagi un altre
grup del Fons Estatal d Inversió Local, que com l any 2009, serà un tant per cent per
habitant.
El Consistori en queda assabentat.
F) El Sr. Alcalde dóna la paraula al Regidor d agricultura, el Sr. Bosch, que recorda que
encara hi ha pagesos que no han vingut a fer la sol·licitud de la cita prèvia, i que s ha de
fer.
També comenta que s ha comprat una mànega mòbil. De moment es troba a la Plana,
però se li buscarà un lloc més adequat. Es pot agafar quan es vulgui però s ha de tornar
al lloc.
El Consistori en queda assabentat.
G) El Sr. Alcalde dóna compte que s ha fet una cursa de BTT com a acte de l agenda
cultural de l estiu, i ha tingut una bona acollida, fet que, per l any vinent es pugui tornar a
programar i fer-ho més extensible.
El Consistori en queda assabentat.
H) El Sr. Alcalde dóna compte que s ha fet una trobada de Puntaires a Espui, en la qual hi
ha participat vora 100 persones, es pot dir que cada any té més èxit.
També es farà una exhibició durant la Fira Ramadera de la Pobleta .
El Consistori en queda assabentat.

- PRECS I PREGUNTES
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- El Sr. Galanó comenta que la visita del Sr. XXXXXXXXXXXXX és fruit a que el seu partit
té un vincle amb IC i ERC. Volia saber de primera mà la situació del municipi per la
pedregada soferta, i que s hi podia fer. A finals de mes es farà un debat a Política
Territorial pel tema de les ajudes.
Vol felicitar a l Ajuntament per la celeritat en què s han dut a terme les accions i la bona
disposició que tenen els polítics i Directors Generals davant els problemes.
Creu de totes maneres s hauria de tenir un protocol d actuació per possibles actes futurs.
- El Sr. Dalmau contesta dient que li agraeix les seves paraules, i informa que si que hi ha
plans de protecció civil a l Ajuntament, però aquests fets van ser extraordinaris.
- El Sr. Peroy diu que no és cosa sols de l equip de govern, sinó de tots set.
Es va fer el que es creia que s havia de fer, l Ajuntament no tenia obligació de fer-ho, però
si que s havia de fer a nivell moral.
- El Sr. Galanó vol afegir que es pot intentar aprofitar l oportunitat per treure les uralites ,
per millorar la imatge del nucli.
- El Sr. Amorós diu que està d acord amb el Sr. Peroy per tot el que ha dit. S ha d intentar
buscar el màxim d ajuts per la població

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint-i-dos
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 SECRETARIA

