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

NO ASSISTEIXEN:

- Secretària:
EULÀLIA BALSELLS TRIQUELL.

ORDRE DEL DIA
-

-

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
COMPTE GENERAL DELS ANYS 2005 i 2006.
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DELS ANYS 2005 I 2006.
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2007.
PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA. QUINQUENNI 2008 – 2012
PLA D’INVERSIONS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA. QUINQUENNI
2008 – 2012.
AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR.
CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “NOU DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE D’OVEIX”.
CÀNON DE L’AIGUA ANUALITAT 2007.
INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER A L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ MUR I PAVIMENTACIÓ CARRER SUPERIOR A MONTRÓS”
APROVACIÓ PROJECTE “REHABILITACIÓ COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE
MONT-RÓS”
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- ADJUDICACIÓ OBRES “ADEQUACIÓ ENLLUMENAT
“ADEQUACIÓ ENLLUMENAT PLANA DE MONT-ROS”
- CERTIFICACIONS D’OBRES.
- RETORN DE FIANCES I AVALS.
- SOL·LICITUDS I LLICÈNCIES.
- FACTURES I PAGAMENTS.
- INFORMES.
- PRECS I PREGUNTES.

POBELLA”

i

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 vint-i-tres
d’agost de 2007, l'esborrany de la qual, tramès prèviament a tots els regidors, consta de
vint-i-sis fulls, segellats i numerats, s'aprova per unanimitat dels set assistents que
composen la Corporació.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Amorós comenta que en l’anterior Ple no figurava una factura d’Espot Cardós, en
la relació de factures, que feia referència a unes obres del Mur de Capdella al nucli de
Capdella, i que pujava uns 184.000,00 € aproximadament.
- La secretària contesta dient que era una factura extrallista, que s’havia afegit amb
posterioritat a què es trametés la documentació als regidors.
- Sol·licita veure l’expedient de l’obra en qüestió, a la qual cosa se li diu que es troba
arxivada en les carpetes de la comptabilitat i que se li ensenyarà en la major brevetat
possible, emplaçant-lo a que ho vingui a consultar a l’Ajuntament.
- RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
Seguidament es dóna compte de les Resolucions de l’Alcaldia núm. 67/2007, 68/2007,
69/2007, 70/2007, 71/2007, 72/2007, 73/2007, 74/2007, 75/2007, 76/2007 i 77/2007 de
l’any 2007 que consten en el llibre de resolucions de l’Alcaldia d’aquesta Entitat.
L’Ajuntament en Ple en queda assabentat.
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- COMPTE GENERAL DELS ANYS 2005 i 2006.
A) ACTA DE SESSIO DE LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES 2005
Data : 27 de novembre de 2007.
Hora : 10 hores.
Lloc : Sala de Plens de l'Ajuntament de La Torre de Capdella.
Hi assisteixen els membres de la Comissió :
- Lluís Peroy Benet.
- Maria Pilar Juanmartí.
- Josep Amorós Batalla
Interventora:
- Eulàlia Balsells Triquell
La secretària comprova l’existència del quòrum necessari per a la realització de la sessió i
la secretaria obre l'acte.
1.- COMPTE GENERAL ANUAL DE 2005
Havent donat compte a la Comissió Especial de Comptes del contingut dels Comptes
Generals que inclouen el de la pròpia entitat i del Patronat Municipal de Turisme de la Vall
Fosca, corresponents a l'exercici de 2005 juntament amb els justificants comptables
corresponents i llibres de comptabilitat, que presenten els següents resums :
PROPIA ENTITAT (AJUNTAMENT):
1.-BALANÇ DE SITUACIO
ACTIU
Immobilitzat material............................................................1.321.861,71
Immobilitzat immaterial............................................................
180,31
Inversions en infraestructura i bens d'ús gral. ..................... 4.619.723,93
Deutors............................................................................... 2.067.753,12
Comptes financers............................................................. 5.100.049,63
Total ACTIU...................................................................... 13.109.568,70
Comptes d'ordre.................................................................... 102.728,42
PASSIU
Patrimoni i reserves............................................................ 6.561.599,75
Subvencions de capital....................................................... 3.878.372,03
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Deutes a llarg termini............................................................... 85.321,88
Deutes a curt termini............................................................1.103.250,30
Partides pendents d’aplicació................................................... 1.415,26
Benefici exercici...................................................................1.474.609,48
Total PASSIU.....................................................................13.109.568,70
Comptes d'ordre.....................................................................102.728,42
2.-COMPTE DE RESULTATS
Vendes i ingressos............................................................... 1.338.276,51
Despeses d'explotació............................................................ 774.093,50
Marge explotació................................................................... 564.183,01
Amortització............................................................................ 40.689,58
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI........................... 523.493,43
RESULTATS EXTRAORDINARIS...........................................................0
RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS..............................................0
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS DE
PRESSUPOSTOS TANCATS ............................................... 951.116,05
RESULTATS DE L'EXERCICI..............................................1.474.609,48
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
Drets reconeguts nets.......................................................... 2.441.436,47
Obligacions reconegudes netes........................................... 1.840.740,43
Resultat pressupostari......................................................... 600.696,04
Despeses Finançades amb romanent líquid de
tresoreria..................................................................................
0,00
Resultat pressupostari ajustat............................................... 600.696,04
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
Deutors pendents de cobrar a final exercici........................ 2.066.337,86
Creditors pendents de pagar a final exercici....................... 1.100.275,41
Fons líquids a la tresoreria final exercici............................. 5.097.074,74
Romanent de tresoreria afectat a desp.finalistes............................. 0,00
Romanent de tresoreria per despeses generals................ 6.063.137,19
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL............................ 6.063.137,19
PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA:
1.-BALANÇ DE SITUACIO
ACTIU
Immobilitzat material.............................................................. 129.692,20
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Deutors .................................................................................... 3.398,97
Comptes financers.................................................................. 32.452,47
Pèrdua de l’exercici................................................................. 48.824,19
Total ACTIU........................................................................... 214.367,83
Comptes d'ordre....................................................................... -14.445,45
PASSIU
Patrimoni i reserves............................................................... 154.137,37
Subvencions de capital............................................................ 45.091,85
Deutes a curt termini................................................................ 15.138,61
Total PASSIU......................................................................... 214.367,83
Comptes d'ordre...................................................................... -14.445,45
2.-COMPTE DE RESULTATS
Vendes i ingressos............................................................... 132.997,12
Despeses d'explotació.......................................................... 173.551,85
Marge explotació.................................................................... -40.554,73
Despeses financeres.................................................................. 577,80
Amortització............................................................................... 7.691,66
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI.......................... -48.824,19
RESULTATS EXTRAORDINARIS............................................... 0,00
RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS..................................
0,00
RESULTATS DE L'EXERCICI................................................ -48.824,19
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
Drets reconeguts nets.............................................................132.997,12
Obligacions reconegudes netes..............................................174.372,65
Resultat pressupostari............................................................. -41.375,53
Despeses Finançades amb romanent líquid de
tresoreria.......................................................................................... 0,00
Resultat pressupostari ajustat................................................. -41.375,53
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
Deutors pendents de cobrar a final exercici............................. 3.398,97
Creditors pendents de pagar a final exercici............................ 9.471,18
Fons líquids a la tresoreria final exercici.................................. 26.785,04
Romanent de tresoreria afectat a desp.finalistes.............................0,00
Romanent de tresoreria per despeses generals..................... 20.712,83
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL................................. 20.712,83
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Vist tot el qual i trobant-ho conforme, la Comissió Especial de Comptes, per unanimitat,
acorda :
PRIMER.- INFORMAR favorablement els Comptes Generals de la pròpia entitat,
Ajuntament de la Torre de Capdella i del Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca,
corresponents a l’any 2005.
SEGON.- EXPOSAR-LOS al públic durant el termini de quinze dies mitjançant la
corresponent publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província i al Taulell d'Anuncis de
la Corporació.
TERCER.- TRAMETRE'LS, un cop formalitzat el tràmit anterior i resoltes les possibles
reclamacions per aquesta Comissió, si se’n produeixen, al Ple de l’Ajuntament per a la
seva aprovació.
I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor president aixeca la sessió quan són les
10.35 hores del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta. Jo, la
Secretària, en dono fe.
B) ACTA DE SESSIO DE LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES
Data : 27 de novembre de 2007.
Hora : 10 hores.
Lloc : Sala de Plens de l'Ajuntament de La Torre de Capdella.
Hi assisteixen els membres de la Comissió :
- Lluís Peroy Benet.
- Maria Pilar Juanmartí.
- Josep Amorós Batalla.
Interventora:
- Eulàlia Balsells Triquell
La secretària comprova l’existència del quòrum necessari per a la realització de la sessió i
la secretaria obre l'acte.
1.- COMPTE GENERAL ANUAL DE 2006
Havent donat compte a la Comissió Especial de Comptes del contingut dels Comptes
Generals que inclouen el de la pròpia entitat i del Patronat Municipal de Turisme de la Vall
Fosca, corresponents a l'exercici de 2006 juntament amb els justificants comptables
corresponents i llibres de comptabilitat, que presenten els següents resums:
PROPIA ENTITAT (AJUNTAMENT):
1.-BALANÇ DE SITUACIO
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ACTIU
Immobilitzat material............................................................ 1.319.118,55
Immobilitzat immaterial............................................................
120,21
Inversions en infraestructura i bens d'ús gral. ..................... 5.384.578,95
Deutors............................................................................... 845.783,75
Comptes financers............................................................. 5.832.510,08
Total ACTIU...................................................................... 13.382.111,54
PASSIU
Patrimoni i reserves............................................................ 4.419.285,95
Subvencions de capital....................................................... 7.495.295,31
Deutes a llarg termini............................................................... 85.226,13
Deutes a curt termini............................................................ 375.495,46
Benefici exercici................................................................... 1.006.808,69
Total PASSIU..................................................................... 13.382.111,54
2.-COMPTE DE RESULTATS
Vendes i ingressos............................................................... 1.982.251,56
Despeses d'explotació......................................................... 1.277.306,81
Marge explotació................................................................... 704.944,75
Amortització............................................................................ 41.139,87
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI........................... 663.804,88
RESULTATS EXTRAORDINARIS............................................. -6.331,75
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS ......................... 111.294,70
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS ......................... 238.040,86
RESULTATS DE L'EXERCICI.............................................. 1.006.808,69
3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
Drets reconeguts nets.......................................................... 1.334.387,24
Obligacions reconegudes netes........................................... 2.049.962,57
Resultat pressupostari......................................................... -715.575,33
Despeses Finançades amb romanent líquid de
tresoreria..................................................................................
0,00
Resultat pressupostari ajustat............................................... -715.575,33
4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
Deutors pendents de cobrar a final exercici........................
930.099,09
Creditors pendents de pagar a final exercici.......................
257.161,28
Fons líquids a la tresoreria final exercici............................. 5.378.572,12
Saldos de dubtós cobrament ..............................................
126.321,74
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Romanent de tresoreria per despeses generals................
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL............................

5.925.188,17
6.051.509,91

PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA:
1.-BALANÇ DE SITUACIO
ACTIU
Immobilitzat material.............................................................. 124.535,02
Deutors .................................................................................... 19.651,74
Comptes financers.................................................................. 63.587,05
Pèrdua de l’exercici.................................................................
0,00
Total ACTIU............................................................................ 207.773,81
PASSIU
Patrimoni i reserves ............................................................... 232.686,22
Resultats exercicis anteriors .................................................. -82.281,19
Subvencions de capital............................................................
0,00
Resultat exercici .................................................................... 26.974,11
Deutes a curt termini................................................................ 30.394,67
Total PASSIU......................................................................... 207.773,81
2.-COMPTE DE RESULTATS
Vendes i ingressos...............................................................
204.511,79
Despeses d'explotació..........................................................
169.502,63
Marge explotació....................................................................
35.009,16
Despeses financeres..................................................................
577,80
Amortització...............................................................................
7.889,64
RESULTATS CORRENTS DE L'EXERCICI...........................
26.541,72
RESULTATS EXTRAORDINARIS.............................................
0,00
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS .........................
432,39
MODIFICACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS .........................
0,00
RESULTATS DE L'EXERCICI..............................................
26.974,11

3.-RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
Drets reconeguts nets............................................................. 204.944,18
Obligacions reconegudes netes.............................................. 169.234,89
Resultat pressupostari.............................................................
35.709,29
Despeses Finançades amb romanent líquid de
tresoreria............................................................................................ 0,00
Resultat pressupostari ajustat.................................................
35.709,29
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4.-ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
Deutors pendents de cobrar a final exercici.............................
6.946,73
Creditors pendents de pagar a final exercici............................ 14.111,66
Fons líquids a la tresoreria final exercici.................................. 63.587,05
Romanent de tresoreria afectat a desp.finalistes.........................
0,00
Romanent de tresoreria per despeses generals..................... 56.422,12
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL................................. 56.422,12
Vist tot el qual i trobant-ho conforme, la Comissió Especial de Comptes, per unanimitat,
acorda :
PRIMER.-INFORMAR favorablement els Comptes Generals de la pròpia entitat,
Ajuntament de la Torre de Capdella i del Patronat Municipal de Turisme de la Vall Fosca,
corresponents a l’any 2006.
SEGON.- EXPOSAR-LOS al públic durant el termini de quinze dies mitjançant la
corresponent publicació d'edictes al Butlletí Oficial de la Província i al Taulell d'Anuncis de
la Corporació.
TERCER.- TRAMETRE'LS, un cop formalitzat el tràmit anterior i resoltes les possibles
reclamacions per aquesta Comissió, si se’n produeixen, al Ple de l’Ajuntament per a la
seva aprovació.
I no havent-hi més assumptes a tractar el senyor president aixeca la sessió quan són les
10.35 hores del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta. Jo, la
Secretària, en dono fe
Atès que durant el termini d’exposició pública, realitzada mitjançant edictes publicats al
tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província núm.- 170 de 1 de Desembre de 2007,
no s’han presentat reclamacions ni observacions.
El Sr. President anuncia que es sotmetrà a votació aprovació dels Comptes anuals de
2005 i de 2006 i no havent-se formulat objeccions foren aprovats per unanimitat dels
assistents.
- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DELS ANYS 2005 I 2006.
A) LIQUIDACIÓ AJUNTAMENT EXERCICI 2005:
Seguidament es dóna compte de l’expedient de la liquidació del pressupost de la pròpia entitat de l’exercici
2005, que ha aprovat l’Alcaldia per resolució del 28 d’agost de 2006, fent ús de les atribucions que li atorga
la legislació vigent, formulada per la Secretària-Interventora.
Vist el que preveu l’article 193 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Donada lectura dels documents que integren la liquidació i considerant-la conforme, el Ple de l’Ajuntament
queda assabentat de l’esmentada liquidació, la qual presenta els següents resums:
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LIQUIDACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES - RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS:

Capít. Descripció
1
2
4
6
7
9

Despeses de
personal
Despeses bens
corrents i serv.
Transferències
corrents
Inversions reals
Transf.capital
Passius
financers
TOTAL

Crèdits Pressupostaris
Inicials
Modificació

Definitius

Obligacions
Pagaments
reconegudes ordenats
396.000,00
348.469,65
348.469,65

396.000,00

0,00

482.300,00

255.000,00

737.300,00

445.961,97

445.961,97

75.300,00

0,00

75.300,00

11.561,88

11.561,88

1.739.711,86
0,00
5.310,00

650.122,05
3.957,47
0,00

2.389.833,91
3.957,47
5.310,00

1.028.785,50
1.216,99
4.708,28

869.285,50
1.216,99
4.708,28

2.689.621,86

909.079,52

3.607.701,38

1.840.704,27

1.681.204,27

Capítol Obligacions pendents Pagaments líquids
d’ordenar pagament
1
0,00
348.469,65
2
0,00
445.961,97
4
0,00
11.561,88
6
159.500,00
869.285,50
7
0,00
1.216,99
9
0,00
4.708,28
TOTAL
159.500,00
1.681.204,27

LIQUIDACIÓ ESTAT D’INGRESSOS – RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS:
Capít.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripció
Impostos
directes
Impostos
indirectes
Taxes i altres
ingressos
Transf.corrents
Ingressos
patrimonials
Alienacions
bens reals
Transf.capital
Actius financ.
Passius financ.
TOTAL

Previsions
Modificació
Definitius
Drets
Drets
Inicials
Reconeguts
Anul·lats
1.166.200,00
0,00 1.166.200,00
1.211.875,92
0,00
120.720,00

0,00

120.720,00

124.991,44

0,00

152.800,00

1.000,00

153.800,00

81.907,64

0,00

264.676,00
53.100,00

25.000,00
0

289.676,00
53.100,00

218.525,60
77.408,53

0,00
0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

941.125,86
0
0,00
2.698.621,86

313.341,79
565.237,73
0,00
909.079,52

1.254.467,65
565.237,73
0,00
3.607.701,38

641.501,24
0,00
85.226,10
2.441.436,47

0,00
0,00
0,00
0,00

Capítol Drets reconeguts
Recaptació neta
pendents cobrament
1
1.086.283,65
125.592,27
2
0,00
124.991,44
3
70.367,55
11.540,09
4
24.683,69
193.841,91
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5
6
7
8
9
TOTAL

0,00
0,00
497.260,28
0,00
0,00
1.678.595,17

77.408,53
0,00
144.240,96
0,00
85.226,10
762.841,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI:
1.
2.
3.
4.
5.

Drets reconeguts nets : 2.441.436,47.Obligacions reconegudes: 1.840.704,27.Resultat pressupostari (1-2) : 600.732,20.Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria: 0.Resultat pressupostari ajustat: 600.732,20.-

LIQUIDACIÓ PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA EXERCICI 2005:
Seguidament es dóna compte de l’expedient de la liquidació del pressupost del Patronat municipal de
turisme de la Vall Fosca de l’exercici 2005, que ha aprovat l’Alcaldia-Presidència per resolució del 28
d’agost de 2006, fent ús de les atribucions que li atorga la legislació vigent, formulada per la SecretàriaInterventora.
Vist el que preveu l’article 193 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Donada lectura dels documents que integren la liquidació i considerant-la conforme, el Ple de l’Ajuntament
queda assabentat de l’esmentada liquidació, la qual presenta els següents resums:
LIQUIDACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES - RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS:

Capít. Descripció
1
2
3
4
6

Despeses de
personal
Despeses bens
corrents i serv.
Despeses
financeres
Transferències
corrents
Inversions reals
TOTAL

Crèdits Pressupostaris
Inicials
Modificació

Definitius

Obligacions Pagaments
reconegudes ordenats
57.500,00
57.500,00
57.500,00

57.500,00

0,00

130.324,00

0,00

130.324,00

111.075,85

98.358,69

600,00

0,00

600,00

577,80

577,80

10.976,00

0,00

10.976,00

4.976,00

4.976,00

2.000,00
204.400,00

0,00
0,00

2.000,00
201.400,00

243,00
174.372,65

243,00
161.655,49

Capítol Obligacions pendents Pagaments líquids
d’ordenar pagament
1
0,00
57.500,00
2
0,00
98.358,69
3
0,00
577,80
4
0,00
4.976,00
6
0,00
243,00
TOTAL
0,00
19.634.280
LIQUIDACIÓ ESTAT D’INGRESSOS – RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS:
Capít. Descripció

Previsions

Modificació

Definitius

Drets

Drets

12

3

Taxes i altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos
patrimonials
TOTAL

4
5

Inicials
138.100,00

0,00

138.100,00

Reconeguts
Anul·lats
132.614,32
0,00

62.800,00

0,00

62.800,00

0,00

0,00

500,00

0,00

500,00

382,80

0,00

201.400,00

0,00

201.400,00

132.997,12

0,00

Capítol Drets reconeguts
Recaptació neta
pendents cobrament
3
0,00
132.614,32
4
0,00
0,00
5
0,00
382,80
TOTAL
0,00
132.997,12
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
6.
7.
8.
9.
10.

Drets reconeguts nets : 132.997,12.Obligacions reconegudes: 174.372,65.Resultat pressupostari (1-2) : -41.375,53.Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria: 0.Resultat pressupostari ajustat: -41.375,53.-

B) LIQUIDACIÓ AJUNTAMENT EXERCICI 2006:
Seguidament es dóna compte de l’expedient de la liquidació del pressupost de la pròpia entitat de l’exercici
2006, que ha aprovat l’Alcaldia per resolució del 28 d’agost, fent ús de les atribucions que li atorga la
legislació vigent, formulada per la Secretària-Interventora.
Vist el que preveu l’article 193 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Donada lectura dels documents que integren la liquidació i considerant-la conforme, el Ple de l’Ajuntament
queda assabentat de l’esmentada liquidació, la qual presenta els següents resums:
LIQUIDACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES - RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS:

Cap. Descripció
1
2
4
6
7
9

Despeses de
personal
Despeses bens
corrents i serv.
Transferències
corrents
Inversions reals
Transf.capital
Passius
financers
TOTAL

Inicials

Crèdits Pressupostaris
Modificació
Definitius

Obligacions
Pagaments
reconegudes ordenats
517.000,00
398.226,42
389.226,42

517.000,00

0,00

805.700,00

162.022,24

967.722,24

762.252,95

761.242,51

83.200,00

0,00

83.200,00

75.455,83

75.455,83

1.067.684,38
518,36
2.547,87

1.731.194,08
2.506,87
0,00

2.798.878,46
3.025,23
2.547,87

810.199,41
1.280,09
2.547,87

675.556,09
1.280,09
2.547,87

2.476.650,61

1.895.723,19

4.372.373.80

2.049.962,57

1.914.308,81

Capítol Obligacions pendents Pagaments líquids
d’ordenar pagament
1
0,00
389.226,42
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2
4
6
7
9
TOTAL

1.010,44
0,00
134.643,32
0,00
0,00
135.653,76

761.242,51
75.455,83
675.556,09
1.280,09
2.547,87
1.914.308,81

LIQUIDACIÓ ESTAT D’INGRESSOS – RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS:

Capít. Descripció
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Previsions
Modificació
Definitius
Drets
Drets
Inicials
Reconeguts
Anul·lats
Impostos directes 1.224.700,00
0,00 1.224.700,00
1.240.818,33 871.110,47
Impostos
200.721,00
0,00
200.721,00
80.059,75
827,22
indirectes
Taxes i altres
127.600,00
0,00
127.600,00
35.686,80 10.895,97
ingressos
Transf.corrents
372.693,19
0,00
372.693,19
304.482,30
0,00
Ingressos
79.800,00
0,00
79.800,00
111.566,15
0,00
patrimonials
Alienacions
79.500,00
0,00
79.500,00
0,00
0,00
bens reals
Transf.capital
391.636,42
543.939,05
935.575,47
444.607,57
0,00
Actius financ.
0,00 1.351.778,14 1.351.778,14
0,00
0,00
Passius financ.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
2.476.650,61 1.895.717,19 4.372.367,80
2.217.220,90 882.833,66

Capítol Drets reconeguts
Recaptació neta
pendents cobrament
1
369.707,86
222.779,12
2
79.232,53
79.232,53
3
24.790,83
17.791,40
4
304.482,30
278.340,98
5
111.566,15
111.566,15
6
0,00
0,00
7
444.607,57
126.612,58
8
0,00
0,00
9
0,00
0,00
TOTAL
1.334.387,24
836.322,76
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
11.
12.
13.
14.
15.

Drets reconeguts nets : 2.217.220,90.Obligacions reconegudes: 2.049.962,57.Resultat pressupostari (1-2) : 167.258,33.Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria: 0.Resultat pressupostari ajustat: 167.258,33.-

LIQUIDACIÓ PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE LA VALL FOSCA EXERCICI 2006:
Seguidament es dóna compte de l’expedient de la liquidació del pressupost del Patronat municipal de
turisme de la Vall Fosca de l’exercici 2006, que ha aprovat l’Alcaldia-Presidència per resolució del 28
d’agost, fent ús de les atribucions que li atorga la legislació vigent, formulada per la Secretària-Interventora.
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Vist el que preveu l’article 193 del Real Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Donada lectura dels documents que integren la liquidació i considerant-la conforme, el Ple de l’Ajuntament
queda assabentat de l’esmentada liquidació, la qual presenta els següents resums:
LIQUIDACIÓ DE L’ESTAT DE DESPESES - RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS:

Capít. Descripció
1
2
3
4
6

Despeses de
personal
Despeses bens
corrents i serv.
Despeses
financeres
Transferències
corrents
Inversions reals
TOTAL

Crèdits Pressupostaris
Inicials
Modificació

Definitius

Obligacions Pagaments
reconegudes ordenats
66.384,00
63.776,68
63.776,68

66.384,00

0,00

135.340,00

0,00

135.340

97.171,95

91.370,45

600,00

0,00

600,00

577,80

577,80

4.976,00

0,00

4.976,00

4.976,00

0,00

4.000,00
211.300,00

0,00
0,00

4.000,00
211.300,00

2.732,46
169.234,89

2.732,46
158.457,39

Capítol Obligacions pendents Pagaments líquids
d’ordenar pagament
1
0,00
63.776,68
2
5.801,50
91.370,45
3
0,00
577,80
4
4.976,00
0,00
6
0,00
2.732,46
TOTAL
10.777,50
158.457,39

LIQUIDACIÓ ESTAT D’INGRESSOS – RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS:
Capít. Descripció
3
4
5

Taxes i altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos
patrimonials
TOTAL

Previsions
Modificació
Definitius
Drets
Drets
Inicials
Reconeguts
Anul·lats
146.600,00
0,00
140.600,00
134.511,79
0,00
70.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

700,00

0,00

700,00

432,39

0,00

201.400,00

0,00

201.400,00

132.997,12

0,00

Capítol Drets reconeguts
Recaptació neta
pendents cobrament
3
0,00
135.511,79
4
0,00
70.000,00
5
0,00
432,39
TOTAL
0,00
204.944,18
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
1. Drets reconeguts nets : 204.944,18.2. Obligacions reconegudes: 169.234,89.-
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3. Resultat pressupostari (1-2) : 35.709,29.4. Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria: 0.5. Resultat pressupostari ajustat: 35.709,29.-

- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 2/2007.
Es dóna compte de l'expedient de Modificació de Crèdit núm.2/07, per suplements de
crèdit i per crèdits extraordinaris, que afecta al Pressupost de la Corporació de 2007, amb
càrrec a romament 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, per unanimitat dels membres que composen la corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el present expedient núm. 2 de Modificació de Crèdits al Pressupost de
la Corporació de 2007, 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:
Partida
Pressup.
75.43000
01.91100
11.23100
42.22100
42.22700
43.22700
44.61140

Descripció

Transf. Corrents a Patronat MTVF
Amortització prèstec c/t
Locomoció alts càrrecs
Subministraments escola
Treballs altres empreses escola
Treballs altres empreses
Consolidació carrer accés església
Antist
51.60000 Adquisició de terrenys per obres al
nucli de Mont-rós
51.60001 Adquisició de terrenys

TOTALS

Consignació
Crèdits extraordinaris o TOTAL
suplements
que tenien
70.600,00
26.871,24
97.471,24
2.547,87
0,02
2.547,89
7.000,00
6.000,00
13.000,00
2.200,00
1.000,00
3.200,00
7.000,00
3.500,00
10.500,00
52.000,00
70.000,00
122.000,00
118.289,51

3.874,52

122.164,03

0,00
0,00

28.053,86
54.091,09

28.053,86
54.091,09

259.637,38

193.390,73

453.029,11

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..................................................... 193.390,73
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ..................................................................................................... 193.390,73
================================================================
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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:
- El Sr. Galanó pregunta si l’augment en les despeses de locomoció és degut a l’augment
de les retribucions dels càrrecs electes.
Es comenta que, entre altres despeses, l’augment es deu a l’augment de les retribucions.
- El Sr. Peroy comenta que en referència a l’augment del pressupost per les partides
d’adquisició de terrenys es deuen a dos situacions diferents:
1. per poder executar l’obra del PUOSC al nucli de Mont-rós, part de l’obra passa per
una finca de propietat privada, i al no posar-se d’acord amb el propietari de la finca, s’ha
optat per l’expropiació, considerant aquesta obra com una utilitat pública.
2. La segona es tracta d’uns terrenys de naturalesa urbana a la Pobleta de Bellveí,
marcats com a vials, i l’Ajuntament ha pactat amb el propietari de la finca per realitzar una
compravenda dels terreny per destina’ls a l’ús previst.

- PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA. QUINQUENNI 2008 – 2012
Atès el Decret 245/2007, de 6 de novembre, del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, de convocatòria per a la
formulació del Pla Únic d'obres i serveis de Catalunya del quinquenni 2008-20012,
publicat al DOGC núm.- 5005 del dia 09.11.2007.
Atès que en els nuclis de l'àmbit territorial d'aquest municipi, hi ha mancances en les
infraestructures bàsiques que requereixen diverses actuacions per tal que puguin gaudir
dels serveis mínims legalment exigibles, i que es troba inclòs com a beneficiari a l'article 1
de l'esmentat Decret.
Vistes i revisades les memòries valorades de les diferents obres i serveis, i els projectes
que han estat considerades les actuacions més urgents de les necessàries en el municipi.
L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, amb els vots a favor del Sr. Alcalde, Josep
Maria Dalmau Gil i dels regidors Sr. Lluís Peroy i Benet, Sr. Pilar Juanmartí Capdevila,
Joan Boneta Carrera i Jordi Bosch Masa, i les abstencions del Sr. Josep Amorós Batalla, i
Sr. Sergi Galanó Muñoz, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment les següents memòries valorades, redactades pel tècnic de
l'Ajuntament de la Torre de Capdella Sr.XXXXXX:
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•
•
•
•

URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER DE DALT I DE BAIX DE BERANUI.
NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRER I PLACES D’ANTIST
PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA A ASTELL
PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA A ESPUI

I els següents projectes, redactats per l’enginyer agrònom Sr. Sr.XXXXXX:
•

ACCÉS RODAT A AGUIRÓ.

Redactats per l’enginyer de mines, Sr. Sr.XXXXXX:
•
•
•
•

URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER MAJOR I TRAVESSIES DE POBELLÀ.
URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER MAJOR I PLAÇA DE LA POBLETA DE
BELLVEÍ
URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER DE DALT DE CAPDELLA
URBANITZACIÓ DEL NUCLI DE LA PLANA DE MONT-RÓS

Exposar-les al públic durant el termini de trenta dies als efectes que els interessats puguin
examinar-les i presentar les al·legacions i/o reclamacions que considerin adients, amb el
ben entès que en cas de no presentar-se’n quedaran aprovats definitivament.
SEGON.- Aprovar la documentació administrativa i tècnica que s’inclou al Dossier de
sol·licitud redactada pels serveis tècnics municipals, expressament, els informes
justificatius de l’interès públic de cadascuna de les obres.
TERCER.- SOL.LICITAR la inclusió al Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya,
quinquenni 2008-2012, de les obres i serveis que tot seguit es relacionen per exercicis i
amb percentatge de subvenció, especificant l'ordre de preferència entre totes elles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER DE DALT I DE BAIX DE BERANUI.
Pressupost d’execució per contracta de 169.928,26 €. Subvenció sol·licitada de 95 % - Any
2010.
NOVA PAVIMENTACIÓ I SERVEIS ALS CARRER I PLACES D’ANTIST Pressupost
d’execució per contracta de 245.702,66 €. Subvenció sol·licitada de 95 % - Any 2010.
PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA A ASTELL Pressupost d’execució per
contracta de 85.688,25 €. Subvenció sol·licitada de 95 % - Any 2012.
PAVIMENTACIÓ DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA A ESPUI Pressupost d’execució per
contracta de 144.265,28 €. Subvenció sol·licitada de 95 % - Any 2011.
ACCÉS RODAT A AGUIRÓ. Pressupost d’execució per contracta de 218.964,49 €.
Subvenció sol·licitada de 95 % - Any 2010.
URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER MAJOR I TRAVESSIES DE POBELLÀ.
Pressupost d’execució per contracta de 281.597,33 €. Subvenció sol·licitada de 95 % - Any
2008.
URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER MAJOR I PLAÇA DE LA POBLETA DE
BELLVEÍ Pressupost d’execució per contracta de 616.983,09 €. Subvenció sol·licitada de
95 % - Any 2008.
URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER DE DALT DE CAPDELLA Pressupost
d’execució per contracta de 229.498,15 €. Subvenció sol·licitada de 95 % - Any 2009.
URBANITZACIÓ DEL NUCLI DE LA PLANA DE MONT-RÓS Pressupost d’execució per
contracta de 210.519,27 €. Subvenció sol·licitada de 95 % - Any 2009.
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QUART.- Trametre la documentació que preveu el de 6 de novembre, del Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, de
convocatòria per a la formulació del Pla Únic d'obres i serveis de Catalunya, en relació a
les sol·licituds i resta d'acords adoptats en els punts anteriors, a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma eaCat per internet, i
en allò que no sigui possible, mitjançant presentació en paper o en format digital.
CINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Amorós, explica que s’absté de la votació. Les obres són correctes però ell
considera que hi ha obres que són més necessàries. S’hagués pogut reduir l’import en
algunes obres per demanar la subvenció, i així si es baixés la qualitat es podria arribar a
fer més obres a més pobles.
Comenta que s’ha deixat passar una oportunitat per demanar un internet de qualitat per a
tots els nuclis amb un màxim de 70.000,00 € per actuació. Pregunta com és que no s’ha
demanat.
Diu que s’hagués tingut que consensuar amb tots els membres de la corporació perquè
s’hagués pogut encarar d’una altra manera.
Pel que fa al tema de l’accessibilitat als nuclis diu que hi hauria d’haver més accessos, i
més variants, ja que si no es limita al creixement dels nuclis
- El Sr. Dalmau contesta dient que les obres que es fan es faran bé i no es faran
“xapuses”, la qualitat ha de ser la correcta.
Referent a l’accés als nuclis o circumval·lacions comenta que s’ha de saber del que es
parla, per exemple a Paüls hi ha una Unitat d’Actuació i no es pot fer la variant.
- El Sr. Peroy diu que es gasten molts diners en l’obra de la Pobleta i pregunta si són molt
aquests diners.
- El Sr. Amorós diu que sí, però que l’obra de la Pobleta és una necessitat. Ell no diu que
hi hagi d’haver una manca de qualitat en els serveis, però per exemple, les
infraestructures de la Pobleta a la plaça del Portal estan bé, i no cal arreglar-ho.
Rectifica la forma d’expressar-se anteriorment i diu que si es fessin les obres als llocs
pertinents s’estalviaria en diners per altres obres.
- El Sr. Peroy contesta dient que pel que fa a l’accessibilitat dels pobles, la necessitat
d’Aguiró és important.
El tema d’internet: si s’utilitzen aquells diners no es pot fer res més. Hi ha un projecte
d’ADSL a la vall però encara no està res decidit. S’està negociant .
- El Sr. Dalmau diu que ha considerat que les obres són necessàries pel municipi i
l’Ajuntament farà més obres per aquest municipi, no sols les del PUOSC.
Evidentment que volen internet però es demanarà que ho faci la pròpia administració.
- El Sr. Galanó camparteix part de l’exposició amb el Sr. Amorós, en el sentit si són les
obres més urgents les que s’han presentat.
El PUOSC és per 5 anys i són obres prou importants perquè els altres grups puguin
participar i argumentin aquestes obres. No se sap quina és la planificació del PSC però
no coneixen les problemàtiques dels nuclis perquè tampoc saben com són les prioritats
de l’equip de govern.
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- El Sr. Peroy contesta dient que potser té raó, perquè ell no l’ha vist per l’Ajuntament
però el Sr. Amorós si que ha vist les obres.
- El Sr. Galanó diu que s’absté de la votació.
- El Sr. Amorós diu que si que ha vist els projectes però li hagués agradat poder
confrontar informacions.
- PLA D’INVERSIONS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA. QUINQUENNI
2008 – 2012.
Atès en data 27 de novembre de 2007, del Departament de Cooperació Municipal de la
Diputació de Lleida, va aprovar les bases de la convocatòria del Pla d’Inversions locals de
la Diputació de Lleida, anualitats 2008-2012, publicat al BOP núm.- 168 del dia
27.11.2007.
Atès que en els nuclis de l'àmbit territorial d'aquest municipi, hi ha mancances en les
infraestructures bàsiques que requereixen diverses actuacions per tal que puguin gaudir
dels serveis mínims legalment exigibles, i que es troba inclòs com a beneficiari a la Base
3 de l'esmentat Decret.
Vistes i revisades les memòries valorades de les diferents obres i serveis, i els projectes
que han estat considerades les actuacions més urgents de les necessàries en el municipi.
L’Ajuntament en Ple, per majoria absoluta, amb els vots a favor del Sr. Alcalde, Josep
Maria Dalmau Gil i dels regidors Sr. Lluís Peroy i Benet, Sr. Pilar Juanmartí Capdevila,
Joan Boneta Carrera i Jordi Bosch Masa, i les abstencions del Sr. Josep Amorós Batalla, i
Sr. Sergi Galanó Muñoz, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment les següents memòries valorades i projectes, redactats pel
tècnic de l'Ajuntament de la Torre de Capdella, Sr. XXXXXX:
• PROJECTE OBRES PER NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA I NOU DIPÒSIT
REGULADOR A ENVALL
Redactats per l’enginyer de mines, Sr. Sr.XXXXXX:
• URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER MAJOR I PLAÇA DE LA POBLETA
DE BELLVEÍ
Exposar-les al públic durant el termini de trenta dies als efectes que els interessats puguin
examinar-les i presentar les al·legacions i/o reclamacions que considerin adients, amb el
ben entès que en cas de no presentar-se’n quedaran aprovats definitivament.
SEGON.- Aprovar la documentació administrativa i tècnica que s'inclou al Dossier de
sol·licitud redactada pels serveis tècnics municipals, expressament, els informes
justificatius de l’interès públic de cadascuna de les obres.
TERCER.- SOL·LICITAR la inclusió al PLA D’INVERSIONS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ
DE LLEIDA. QUINQUENNI 2008 – 2012, de les obres i serveis que tot seguit es
relacionen per exercicis i amb percentatge de subvenció, especificant l'ordre de
preferència entre totes elles:
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•

PROJECTE OBRES PER NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA I NOU DIPÒSIT
REGULADOR A ENVALL . Pressupost d’execució per contracta de 177.900,33 €.
Subvenció sol·licitada de 95 % - Any 2008.

•

URBANITZACIÓ INTEGRAL DEL CARRER MAJOR I PLAÇA DE LA POBLETA
DE BELLVEÍ. Pressupost d’execució per contracta de 616.983,09 €. Subvenció
sol·licitada de 16,17 % - Any 2008.

QUART.- Trametre la documentació que preveu el de 27 de novembre, del Departament
de Cooperació Municipal de la Diputació de Lleida, de convocatòria per a la formulació del
PLA D’INVERSIONS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, en relació a les sol·licituds
i resta d'acords adoptats en els punts anteriors, a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma eaCat per internet, i en allò que no
sigui possible, mitjançant presentació en paper o en format digital.
CINQUÈ.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

- AUTORITZACIÓ DE TRANSPORT ESCOLAR.
A) POBELLÀ: Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
28 de setembre de 2007, R/ entrada núm. 1289 del 06.11.2007, en representació del Sr.
XXXXXX, en la qual es sol·licita l’autorització de transport discrecional de viatgers amb
reiteració d’itinerari, per a poder cobrir les línia anomenades Pobellà, del transport
escolar durant el curs 20072008.
Atès que les condicions del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal,
que formen part alhora de l’autorització de transport són les següents:
Titular: XXXXXXXXXXXXXXXX, domiciliat al carrer únic, s/n de Capdella.
Vehicle: classe: turisme; marca: Volkswagen; model: Caravelle 2.5 TDI ; matrícula: 6753
DZV; places: 9.
Atesa la sol·licitud del Consell Comarcal del Pallars Jussà, de data 12.12.2007 amb R/
entrada núm. 1321 de 15.11.2007, en la que es sol·licita una altra parada al nucli de
Pobellà, davant de Casa Trebol, mantenint la parada a l’entrada del poble, l’itinerari serà
el que seguidament es descriu:
Itineraris:
 POBELLA: Oveix (entrada poble) – La Torre de Capdella (cruïlla carretera L-503,
amb l’entrada al poble de la Torre) – Pobellà (entrada poble i davant de Casa
Trebol) – Paüls (Entrada Poble) – Mont-rós (entrada poble) – La Plana de Mont-rós
(plaça escola). Alumnes ESCOLA MUNICIPAL EEI VALL FOSCA.
Horaris: dilluns a divendres, 8.15 – 8.55. Dilluns a divendres, 17.05 – 17.35.
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L’horari dels primers dimecres de cada més i durant el període de jornada intensiva les
expedicions de tornada seran, 15.00 – 15.40
Nombre d’escolars: Pobellà: 8 alumnes.
Vist el que disposa el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril de 2001, sobre condicions de
seguretat en el transport escolar i de menors.
Vista i revisada tota la documentació aportada pel sol·licitant i comprovant que concorren
els requisits exigibles d’acord a la normativa vigent.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER.- AUTORITZAR el transport escolar de les línies anomenades POBELLÀ,
prestades pel Sr. XXXXXXXX, amb la modificació prevista al nucli de Pobellà, amb les
condicions descrites amb anterioritat, i les que a continuació es detallen:
1. La present autorització habilita per a la prestació del servei esmentat per al curs
escolar 2007-2008.
2. El servei autoritzat podrà prestar-se amb el vehicle turisme Volkswagen Caravelle
2.5 TDI, matrícula 6753 DZV, que estigui proveït de la corresponent fitxa
d’inspecció tècnica de vehicles vigent, on consti l’anotació d’idoneïtat per a la
prestació del transport escolar i que disposin de la corresponent assegurança en
vigor, que acrediti el fet de tenir coberta de forma il·limitada la responsabilitat civil
pels danys que puguin sofrir els ocupants del vehicle.
3. Haurà de dur-se a bord del vehicle una còpia de la present autorització i de
l’autorització del Consell Comarcal.
4. Hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions establertes a la normativa
vigent en matèria de seguretat en el transport escolar.
5. Qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei, establertes en
aquesta autorització comportarà la seva manca de validesa si no ha estat
prèviament autoritzada per aquest Ajuntament.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.
B) ESTAVILL: Vista la sol·licitud presentada pel Consell Comarcal del Pallars Jussà, de
28 de Setembre de 2007, R/ entrada núm. 1288 del 06.11.2007, en representació del Sr.
XXXXXXX, en la qual es sol·licita la renovació de l’autorització de transport discrecional
de viatgers amb reiteració d’itinerari, per a poder cobrir la línia anomenada Estavill, del
transport escolar durant el curs 2007-2008.
Atès que les condicions del servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal,
que formen part alhora de l’autorització de transport són les següents:
Titular: JXXXXXXXXXXX domiciliat al carrer únic, s/n de La Plana de Mont-rós.
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Vehicle: classe: turisme; marca: Volkswagen; model: Caravelle 2.5 TDI; matrícula: 8944
FDK; places: 9.
Itineraris:
 ESTAVILL: Estavill (entrada poble) – La Pobleta de Bellveí (plaça poble) – Beranui
(entrada poble) – La Plana de Mont-rós (plaça escola). Alumnes ESCOLA
MUNICIPAL EEI VALL FOSCA.
Horaris: dilluns a divendres, 8.30 – 8.55. Dilluns a divendres, 17.05 – 17.30.
L’horari dels primers dimecres de cada més i durant el període de jornada intensiva les
expedicions de tornada seran, 15.00 – 15.30
Nombre d’escolars: 7.
Vist el que disposa el Real Decret 443/2001, de 27 d’abril de 2001, sobre condicions de
seguretat en el transport escolar i de menors.
Vista i revisada tota la documentació aportada pel sol·licitant i comprovant que concorren
els requisits exigibles d’acord a la normativa vigent.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER.- AUTORITZAR el transport escolar de la línia anomenada ESTAVILL, prestades
pel Sr. XXXXXXXX, amb les condicions descrites amb anterioritat, i les que a continuació
es detallen:
1. La present autorització habilita per a la prestació del servei esmentat per al curs
escolar 2007-2008.
2. El servei autoritzat podrà prestar-se amb el vehicle turisme Volkswagen Caravelle
2.5 TDI, matrícula 8944 FDK, que estigui proveït de la corresponent fitxa
d’inspecció tècnica de vehicles vigent, on consti l’anotació d’idoneïtat per a la
prestació del transport escolar i que disposin de la corresponent assegurança en
vigor, que acrediti el fet de tenir coberta de forma il·limitada la responsabilitat civil
pels danys que puguin sofrir els ocupants del vehicle.
3. Haurà de dur-se a bord del vehicle una còpia de la present autorització i de
l’autorització del Consell Comarcal.
4. Hauran d’observar-se, en tot cas, les prescripcions establertes a la normativa
vigent en matèria de seguretat en el transport escolar.
5. Qualsevol modificació en les condicions de prestació del servei, establertes en
aquesta autorització comportarà la seva manca de validesa si no ha estat
prèviament autoritzada per aquest Ajuntament.
SEGON.- Notificar aquest acord als interessats.
TERCER.- Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a
terme aquest acord.
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- CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE “NOU DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE
D’OVEIX”
Atès que en el Pressupost municipal vigent, hi figura inclosa l'obra titulada “NOU DIPÒSIT
D’AIGUA POTABLE D’OVEIX, d'aquesta corporació local, amb un pressupost de
10.4117,69 €, amb una ajuda de l’Agencia Catalana de l’Aigua, de 43.737,38 €.
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 el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Contractar mitjançant concurs públic l'obra titulada “NOU DIPÒSIT D’AIGUA
POTABLE D’OVEIX.
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, pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci
publicat al B.O.P, el plec de condicions a l'efecte de possibles reclamacions, atès el que
disposa l'article 277 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i que s’anunciarà
simultàniament el concurs públic a què fa referència.
Quart.- Nomenar com a tècnic director de l’obra l’arquitecte tècnic Sr. Joaquim José
Obiols.
Cinquè.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la
tramitació i execució del present acord.

- CÀNON DE L’AIGUA ANUALITAT 2007.
Vist i revisat el Padró del Cànon de l’Aigua, corresponent a l’any 2007 amb un import total
de 17.273,91 € .
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Aprovar-lo a tots els efectes i que s’exposi al públic en la forma reglamentària
als efectes d’examen i reclamacions. Cas de què no se’n presentin s’entendrà
definitivament aprovat.
SEGON: Facultar l’Alcaldia perquè signi tota la documentació necessària per dur a terme
aquest acord.

- INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER A L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ MUR I PAVIMENTACIÓ CARRER SUPERIOR A MONT-RÓS”
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Atès que l’Ajuntament de la Torre de Capdella té l’obra anomenada “Construcció mur
i pavimentació del carrer superior a Mont-rós” al nucli de Mont-rós, dins del Terme
Municipal de la Torre de Capdella, aprovada reglamentàriament i amb una subvenció
del PUOSC de la convocatòria 2004-2007.
Atès que per la realització d’aquesta obra, és necessari passar per dos propietats
privades de dos finques de naturalesa urbana, en les quals les NN.SS. vigents del
Municipi, afecten a aquest terreny amb una qualificació de sistema a viari, i que les
dades d’aquestes finques es descriuen seguidament:
Finca 1
Referència Cadastral: 25284A009001250000FA
Propietari: XXXXXXXX
Descripció de la Finca: Es tracta de un terreny situat al límit del terrenys urbà afectat
al sistema viari, en una longitud de 32,79 metres, que disposa d’un desnivell de uns 3
metres des de la cota de treball de la terra a la cota de circulació de vehicles.
Front: vial urbà d’accés
Dreta: parcel·la de rústic 124.
Esquerra: camí veïnal.
Posterior: parcel·la de rústic 128.
Finca 2
Referència Cadastral: 25284A009001240000FW
Propietari: Hereus de XXXXXXXX
Descripció de la Finca: Es tracta de un terreny situat al límit del terrenys urbà afectat
al sistema viari, en una longitud de 41,00 metres, que disposa d’un desnivell de uns 3
metres des de la cota de treball de la terra a la cota de circulació de vehicles.
Front: vial urbà d’accés
Dreta: parcel·la de rústic 126.
Esquerra: parcel·la de rústic 125.
Posterior: parcel·la de rústic 125 i 126.
Atès que els serveis tècnics municipals han valorat les finques segons la llei 8/2007
de 28 de maig de Sòl, segons l’article 23, per el mètode de comparació i el mètode
residual estàtic, essent la valoració final la següent:
- Finca 1: 10.101,34 €
- Finca 2 : 17.949,52 €
Atès que el pressupost de l’Ajuntament preveu una partida pressupostària per a
assumir la despesa de l’expropiació.
Atès que la Diputació de Lleida té els serveis tècnics i jurídics necessaris per a dur a
terme el procediment de l’expropiació, en cas que s’estimi oportú per part de
l’Ajuntament de delegar tal funció.
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L’Ajuntament en Ple, amb l’abstenció dels Sr. Galanó, i per unanimitat de la resta de
membres que composen la corporació, acorda:
Primer: Aprovar la incoació de l’expedient d’expropiació de la part corresponent a
afecció a vial de les finques urbanes amb referència cadastral
25284A009001250000FA, propietat de XXXXXXXX en una longitud de 32,79 metres i
25284A009001240000FW, propietat de Hereus de Amador Capdevila Hereu en una
longitud de 41,00 metres, per la correcta execució de l’obra “Construcció del mur i
pavimentació del carrer Superior a Mont-rós, i declarar-les com a béns d’utilitat
pública.
Segon: Sol·licitar, autoritzar i tramitar tota la informació necessària a la Diputació de
Lleida per tal de que dugui a terme el procediment d’expropiació, en nom de
l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
Tercer: Autoritzar la despesa que implica el procediment d’expropiació forçosa,
aplicant aquesta a la partida pressupostaria 51.60000 del pressupost de la propi
entitat.
Quart: Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per
a dur a terme aquest acord.
En aquest punt intervé:
- El Sr. Galanó, s’absté ja que desconeix el projecte, i l’obra i per aquest motiu creu
que s’ha d’abstenir.
- APROVACIÓ PROJECTE “REHABILITACIÓ COBERTA DE L’ESGLÉSIA DE
MONT-RÓS”
Atès que es disposa del projecte titulat “REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DE
L’ESGLÉSIA DE MONT-RÓS”, redactat pel Arquitecte, el Sr. XXXXXXXX, de data
octubre de 2007 de l’Ajuntament de la Torre de Capdella.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment els projectes tècnics descrits anteriorment.
Segon.- Exposar en el Butlletí Oficial de la Província l’aprovació acordada en el punt
primer, durant el termini de trenta dies, als efectes de què es puguin presentar
reclamacions i/o al·legacions; en el cas de què no se’n presentés s’entendrien aprovats
definitivament.
Tercer.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
- ADJUDICACIÓ OBRES “ADEQUACIÓ ENLLUMENAT
“ADEQUACIÓ ENLLUMENAT PLANA DE MONT-ROS”

POBELLA”

i
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A) Atès que en el pressupost municipal hi figura l’obra titulada “ADEQUACIÓ DE LA
IL·LUMINACIÓ EXISTENT A POBELLÀ”, d’aquesta corporació local, amb un pressupost
de 27.789,18 € amb una ajuda del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Direcció
General de Qualitat Ambiental, de 5.997,59 €.
Vist i revisat l’expedient de contractació per procediment obert i forma de concurs per a
l’execució de l'obra titulada “ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXISTENT A
POBELLÀ”.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 27 de novembre de 2007.
Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament de data vint-i-cinc d’octubre de dos mil set, pel qual es
decidí procedir a l'esmentada contractació.
Vist allò que disposen l'article 85 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, les lleis
7/1985, de 2 d'abril, i les Normes d’aplicació en matèria de contractació administrativa, el
Ple municipal, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- ADJUDICAR definitivament l’execució de l'obra titulada “ADEQUACIÓ DE LA
IL·LUMINACIÓ EXISTENT A POBELLÀ”, a l'empresa EIPSA LLEIDA, S.A., amb C.I.F.
núm. A-25026717, pel preu de VINT-I-VUIT MIL SETCENTS SEIXANTA VUIT EUROS
(28.768,00 €), IVA inclòs, amb subjecció al Plec de Condicions, al document tècnic
aprovats i a les millores presentades pel licitador.
Segon.- REQUERIR l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils després de la
notificació del present acord acrediti haver constituït la garantia definitiva, xifrada en
1.150,72 €.
Tercer.- APLICAR la despesa amb càrrec a la partida núm. 44.611.65 del Pressupost
vigent.
Quart.- CITAR l’adjudicatari perquè el dia i hora que oportunament se li indicarà concorri
a formalitzar el corresponent contracte administratiu i posterior replanteig de les obres.
Cinquè.- Nomenar com a tècnic director de l’obra el Sr. XXXXXXXX o el redactor del
projecte XXXXXXXX.
Sisè.- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
en relació amb el present acord.
B) Atès que en el pressupost municipal hi figura l’obra titulada “ADEQUACIÓ DE LA
IL·LUMINACIÓ EXISTENT A LA PLANA DE MONT-RÓS”, d'aquesta corporació local,
amb un pressupost de 55.578,36 €, amb una ajuda del Departament de Medi Ambient i
Habitatge, Direcció General de Qualitat Ambiental, de 11.348,66 €.
Vist i revisat l'expedient de contractació per procediment obert i forma de concurs per a
l’execució de l'obra titulada “ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXISTENT A LA
PLANA DE MONT-RÓS”.
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 27 de novembre de 2007.
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Atès l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 25 d’octubre de dos mil set, pel qual es decidí
procedir a l'esmentada contractació.
Vist allò que disposen l'article 85 del Text Refós de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, Real Decreto 835/2003, de 27 de junio, por el que se regula la
cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, les lleis
7/1985, de 2 d'abril, i les Normes d’aplicació en matèria de contractació administrativa, el
Ple municipal, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- ADJUDICAR definitivament l’execució de l'obra titulada “ADEQUACIÓ
ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ EXISTENT A LA PLANA DE MONT-RÓS”, a
l'empresa EIPSA LLEIDA, S.A., amb C.I.F. núm. A-25026717, pel preu de CINQUANTA
QUATRE MIL QUATRECENTS SEIXANTA SIS EUROS (54.466,00 €), IVA inclòs, amb
subjecció al Plec de Condicions, al document tècnic aprovats i a les millores presentades
pel licitador.
Segon.- REQUERIR l'adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils després de la
notificació del present acord acrediti haver constituït la garantia definitiva, xifrada en
2.178,64 €.
Tercer.- APLICAR la despesa amb càrrec a la partida núm. 44.611.66 del Pressupost
vigent.
Quart.- CITAR l'adjudicatari perquè el dia i hora que oportunament se li indicarà concorri
a formalitzar el corresponent contracte administratiu i posterior replanteig de les obres.
Cinquè.- Nomenar com a tècnic director de l’obra el Sr. XXXXXXXX o el redactor del
projecte XXXXXXXX.
Sisè.- FACULTAR el senyor Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
en relació amb el present acord.
- CERTIFICACIONS D’OBRES.
A) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "PAVIMENTACIÓ I INFRAESTRUCTURES
DEL CARRER RAMON AL NUCLI DE CAPDELLA”, amb un import de 68.449,49 €,
signada pel tècnic director de l'obra Sr. XXXXXXXX, amb data 18 de Desembre de 2007.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la certificació i
realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut del PUOSC.
B) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "MILLORA PAVIMENT DEL CAMÍ D’ACCÉS
AL NUCLI DE CASTELL I ANTIST”, amb un import de 32.768,39 €, signada pel tècnic
director de l'obra Sr. J XXXXXXXX, amb data 18 de desembre de 2007.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la certificació i
realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya de l’any 2006.
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C) Vista i revisada la certificació addicional de l’obra "MILLORA PAVIMENT DEL CAMÍ
D’ACCÉS AL NUCLI DE CASTELL I ANTIST”, amb un import de 7.252,95 €, signada pel
tècnic director de l'obra Sr. XXXXXXXX, amb data 18 de desembre de 2007.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la certificació i
realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya de l’any 2006.
D) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA I NOU DIPÒSIT
REGULADOR AL NUCLI DE LA POBLETA DE BELLVEÍ”, amb un import de 73.181,17 €,
signada pel tècnic director de l'obra Sr. XXXXXXXX a, amb data 20 de desembre de
2007.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la certificació i
realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua.
E) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "NOVA CAPTACIÓ D’AIGUA I NOU DIPÒSIT
REGULADOR AL NUCLI DE LA POBLETA DE BELLVEÍ”, amb un import de 41.221,46 €,
signada pel tècnic director de l'obra Sr. XXXXXXXX, amb data 20 de desembre de 2007.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la certificació i
realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut de l’Agència Catalana de l’Aigua.
F) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "ESCULLERA I AMPLIACIÓ DE
L’APARCAMENT AL NUCLI D’ESPUI”, amb un import de 17.352,56 €, signada pel tècnic
director de l'obra Sr. XXXXXXXX, amb data 22 d’octubre de 2007.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la certificació i
realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut del PUOSC.
G) Vista i revisada la certificació addicional de l’obra "ESCULLERA I AMPLIACIÓ DE
L’APARCAMENT AL NUCLI D’ESPUI”, amb un import de 3.856,45 €, signada pel tècnic
director de l'obra Sr. J XXXXXXXX, amb data 22 d’octubre de 2007.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la certificació i
realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut del PUOSC.
H) Vista i revisada la certificació 1ª de l’obra "SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA XARXA
D’AIGUA SANITARIA EN EL NUCLI DE LA TORRE DE CAPDELLA”, amb un import de
53.119,05 €, signada pel tècnic director de l'obra Sr. XXXXXXXX, amb data 17 de
desembre de 2007.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents acorda aprovar la certificació i
realitzar la justificació als efectes del cobrament de l’ajut del PUOSC.

29

I) Vista i revisada la certificació 2ª de l’obra "XARXA D’HIDRANTS DE SUPORT A
L’EXTINCIÓ ALS NUCLIS (FASE I)”, amb un import de 9.942,55 €, signada pel tècnic
director de l'obra Sr. XXXXXXXX, amb data 18 de desembre de 2007.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents 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: CERVOS S.A..
Objecte: “Pavimentació camí de circumval·lació al nucli d’Astell”
Import fiança: 2.160,00 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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: RES OFICINA TÈCNICA D’ARQUITECTURA en nom de
XXXXXXXXXXXXXXX.
Objecte: “Obres d’habitatge unifamiliar en testera a la parcel·la
0318903CG30901N0001MQ, del nucli d’Estavill”
Import fiança: 787,31 €
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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) PALLARESA D’HABITATGES, S.L.. Vista la sol·licitud presentada pel Sr.
XXXXXXXXXXX, en nom de PALLARESA D’HABITATGES, S.L. NIF núm. B63627376,
en escrit de 24 de setembre de 2007, amb R/entrada núm. 1145 de 28.09.2007, en la que
es demana la certificació per acreditar l’acabament i total pagament de les i cancel·lació
en el Registre de la Propietat de les afeccions de les finques al pagament del saldo de
liquidació, resultant de la reparcel·lació del solar conegut com “CAMP XIC”, situat a la
carretera L-503, cantonada amb el carrer carretera, al nucli de la Pobleta de Bellveí.
Atès que l’informe del tècnic municipal de 22.10.2007 informa favorablement la eliminació
de la càrrega urbanística “segons documentació aportada en data 24/09/07 les obres
d’urbanització aprovades amb la documentació complementària es consideren
acceptables salvo vicis ocults.
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Atès que les finques creades arrosseguen les carregues de la finca de procedència (finca
Registral 1611, foli 183, llibre 26, tom 925), i que s’ha constituït la divisió horitzontal de 30
places d’aparcament, 30 trasters i 30 habitatges que es troben inscrits en:
- Tom 974, Llibre 27, finques 1713 a 1719 correlativament
- Tom 875, Llibre 28, finques 1720 a 1794 correlativament
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Certificar l’acabament i total pagament de les obres i autoritzar la cancel·lació en
el Registre de la Propietat de Sort de les afeccions de les finques al pagament del saldo
de liquidació, resultant de la reparcel·lació del solar conegut com “CAMP XIC”, situat a la
carretera L-503, cantonada amb el carrer carretera, al nucli de la Pobleta de Bellveí
procedents de la finca Registral 1611, foli 183, llibre 26, tom 925, les quals s’han
relacionat.
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) AMPA DE LA LIP I DEL CEIP LA VALL FOSCA. Vista la sol·licitud presentada per la
Sra. XXXXXXXXXXX h, com a presidenta de l’AMPA DE LA LIP I DEL CEIP LA VALL
FOSCA, en escrit de 24 d’Octubre de 2007, amb R/entrada núm. 1242 de 25.10.07 en la
que es demana un ajut econòmic pels desplaçaments de l’autocar que van traslladar als
alumnes del CEIP Vall Fosca a la Fira de la Pobleta de Bellveí, el dia 5 d’Octubre, i per
realitzar una activitat escolar el dia 9 d’octurbe del 2007 per participar amb una sortida de
la ZER de Capellades al museu del paper, adjuntant facturas per un import de 476,15 €
de l’empresa Autocars Franch.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir i fer efectiu un ajut econòmic de 476,15 € per fer front als costos
resultants dels trasllats amb autocar dels nens del CEIP Vall Fosca per realitzar dos
activitats escolars a la Pobleta de Bellveí i al museu del paper amb la ZER de Capellades
els dies 5 i 9 d’octubre de 2007, a la Sra. Mª XXXXXXXXXXX com a Presidenta de la
l’AMPA DE LA LUIP I DEL CEIP DE LA TORRE DE CAPDELLA (VALL FOSCA).
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) CEIP ELS RAIERS I ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES. Vista la
sol·licitud presentada per la Sra. XXXXXXXXXXX com a directora del CEIP ELS RAIERS i
la Sra. XXXXXXXXXXX com a presidenta de l’AMPA, en escrit de 5 de desembre de
2007, amb R/entrada núm. 1403 de data 07.12.07, en el qual es sol·licita un ajut per la
celebració de la 26a Olimpíada Escolar Flamicell el dia 8 de març del 2008, amb el
principal objectiu de fomentar la convivència tot fent esport gaudint d’una jornada festiva
entorn de l’atletisme.
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, dels membres que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Concedir l’ajut i efectuar el pagament de 350 € al CEIP ELS RAIERS I
ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES, per la celebració de la 26a Olimpíada
Escolar Flamicell el dia 8 de març del 2008.
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) 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. 1298 de data 07.11.07 en la que es demana un ajut cutural
per l’acte que es va realitzar el dia 16.09.07 per la III trobada de puntaires de l’Associació,
amb presència de puntaires de diversos llocs.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat dels assistents que composen la Corporació, acorda:
Primer.- Fer efectiu un ajut econòmic per a la III trobada de Puntaires Vall Fosca del
passat 16.09.07 al nucli d’Espui, per import de 150,00 €, 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.
E) 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 dels 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

32

F) XXXXXXXXXXX. Vista la sol·licitud presentada pel Sr. XXXXXXXXXXX, veí de La
Pobleta de Bellveí, a C/ Major, de 26 d’octubre de 2007 amb R/entrada núm. 1249 de
data 26.10.07,en la que es demana que li sigui corregit l’error de que s’ha produït en la
recaptació dels tributs de clavegueram sobre l’habitatge de la Rectoria al nucli de la
Pobleta de Bellveí, ja que es cobren tres tomes de clavegueram quan sols hi ha dos
connexions i també sol·licita la devolució de part del pagament que es va realitzar el
passat dia 16 d’octubre de 2007 amb la referència 10822573-47, la part a retornar serà de
8,11 €.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Fer efectiu el retorn de part del pagament del tribut de clavegueram pagat de
forma indeguda, per un import de 8,11 € el passat dia 16 d’octubre de 2007 del rebut amb
la referència 10822573-47.
Segon.- Sol·licitar a l’Organisme Autònom de Recaptació de la Diputació de Lleida
l’anul·lació de la tributació de clavegueres d’una de les tres tomes de la Rectoria, del nucli
de la Pobleta de Bellveí a nom del Sr. Feliu Martí Canut, ja que sols hi ha dos tomes de
claveguera i no tres, com consta en el rebut amb referència núm. 10822573-47 referent a
l’any 2007.
Tercer.- Notificar aquest acord al sol·licitant.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

- LLICÈNCIES
A) XXXXXXXXXXX. Atès l’expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXXXXXXX, en
representació de l’empresa “L’ERA DEL MARXANT, S.L.” en que sol·licita permís per
canvi d’activitat de la llicencia ambiental per la legalització d’un hotel, modalitat
apartament amb especialitat vacacional de muntanya i bar restaurant situ a la Pobleta de
Bellveí, segons sol·licitud de 20 de desembre de 2007 amb R/entrada núm. 1475 de
20.12.2007, “Memòria d’activitats per la legalització d’un hotel, modalitat apartament amb
especialitat vacacional de muntanya i bar restaurant situ a la Pobleta de Bellveí” redactat
per l’enginyer tècnic industrial XXXXXXXXXXX, visat per col·legi d’enginyers tècnics
industrials de Lleida el 14.12.07 amb el núm. 02713534. Expedient: 19/03/LP.
Atès que per acord de Ple del dia 19 de maig de 2005 es va atorgar la comunicació
ambiental per l’activitat de bar-restaurant i casa de pagès en modalitat de 5 ARI,
classificat com a Activitats recreatives de restauració d’acord amb el catàleg
d’espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la
Llei10/1990, de 15 de juny (annex III, apartat 12, subapartat 35,b) i com a Hoteleria i
similars, amb un nombre d’habitacions fins a 50 (annex III, apartat 12, subapartat 36).
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 recreativa de restauració objecte del present informe està inclosa en

33

l'annex III, classificada en el codi 12.35. Segons aquesta classificació l’activitat està
sotmesa al règim de comunicació.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.12.2007 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Segons la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’administració ambiental, el Decret
136/1999 de 27 de febrer del reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, i el
Decret 143/2003 de 10 de Juny de modificació del Decret 136/1999, l’activitat Hoteleria i
similars, objecte d’aquest informe està inclosa en l’annex III codi 12.36 i l’activitat de barrestaurant pertany a l’annex III, codi 13.35.b
S’informa favorablement la sol·licitud de llicència d’activitats en règim de comunicació
ambiental per a la instal·lació d’una activitat d’hoteleria i similars, amb un nombre
d’habitacions inferior a 50 places i de bar-restaurant.
Aquesta llicència es concedeix d’acord amb els Art. 89 i 90 del Decret 136/1999 de 18 de
maig corresponents al “Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer de la Intervenció integral de l’Administració ambiental”, referents a les activitats de
l’annex III, pels quals cal realitzar un control periòdic de l’activitat cada cinc anys, amb les
condicions establertes en els mateixos.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Modificar l’activitat existent i classificar l’activitat d’hoteleria i similars, inclosa en
l’annex III codi 12.36 i l’activitat de bar-restaurant pertanyent a l’annex III, codi 13.35.b als
efectes de la concessió de la comunicació de l’activitat ambiental al Sr. XXXXXXXXXXX
en nom i representació de l’empresa “L’Era del Marxant, S.L”.
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.

B) CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de
l’empresa CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA, S.A., en que demana llicència
municipal d’obres per la construcció de deu habitatges i aparcament subterrani a la finca
situada al C/ Major 14 bis de la Pobleta de Bellveí, sol·licitud de data 22 de maig de 2007,
amb R/entrada núm.- 464 del dia 24.05.2007 i “Projecte Bàsic de deu habitatges i
aparcament soterrani”, redactat per la arquitecta, la Sra. XXXXXXXXXXX, visat pel
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb núm. 2007501629 de 31.05.2007. Expedient
núm.- 41/07/LP.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 21.11.2007 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia
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- Projecte tècnic d’execució
- Plano acotat de l’ocupació de via publica per acopi de materials. ( definint amples de vial en
una zona de 50 metres al costat de l’obra i la zona acotada per la tanca).
- Document de l’empresa constructora de no accedir a la zona d’obra amb camions de mes de
20 Tn. i de reposar les desperfectes en paviments i infraestructures avanç de 15 dies des del
seu deteriorament o trencament, accepten la paralització de les obres en cas de no complir el
termini.
- Assumeix direcció arquitecte i arquitecte tècnic.
- Projecte enderroc.
- Estudi Seguretat i Salut.
- Aval generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del
decret 201/94.
- Projecte de legalització de la grua.
- Aval, si és necessari, de les obres del projecte d’urbanització
- Justificació del compliment del , Decret 401/03 i O.M. d’infraestructures comunes.
- Justificació del control de qualitat i Decret 375/88.
- Justificació del compliment de CPI 96
- Justificació del compliment de la normativa aplicable al ús sol·licitat.
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols.
Numeració immoble:
Projecte

Numeració

Habitatge 1
Habitatge 2
Habitatge 3
Habitatge 4
Habitatge 5
Habitatge 6
Habitatge 7
Habitatge 8
Habitatge 9
Habitatge 10

Carrer Major Nº 14 - 1º
Carrer Major Nº 14 - 2º
Carrer Major Nº 14 - 3º
Carrer Major Nº 14 - 1º 1ª
Carrer Major Nº 14 - 2º 1ª
Carrer Major Nº 14 - 3º 1ª
Carrer Major Nº 14 - 1º 2ª
Carrer Major Nº 14 - 2º 2ª
Carrer Major Nº 14 - 3º 2ª
Carrer Major Nº 14 - 4º 2ª

CONCLUSIÓ:
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència
urbanística d’obres per:
Tipus edifici.
EDIFICI PLURIFAMILIAR.
Entitats
10 habitatges, 10 places aparcament.
Superfície del solar
375,00 m2
Referència cadastral solar
2002513
Superfície construïda
Planta soterrani
349,73 m2
Planta baixa
224,42 m2
Planta primera
228,45 m2
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Planta segona
Planta sotacoberta
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

228,45 m2
190,12 m2
1.221,17 m2

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 15.600,00 €.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

C) XXXXXXXXXXX Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXXXX, en
què demana llicència municipal d’obres per la reparació d’un mur de pedra a Casa Seriola
i d’un mur de l’Ajuntament al nucli d’Espui, segons sol·licitud de data 01.08.2007,
R/entrada núm.- 711 del dia 01.08.2007. Expedient núm.- 63/07/E.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 06.08.2007 informen favorablement la
concessió de llicència.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 372,00 €.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

D) XXXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXXXX, en
què demana llicència municipal d’obres per la rehabilitació de la coberta sense mobilitat
estructural de Casa Mora d’Aguiró, segons sol·licitud de data 12.11.2007, R/entrada
núm.- 1310 del dia 12.11.2007. Expedient núm.- 88/07/A.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 13.11.2007 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions.
“Condicionada a la aportació del aval mínim per runes, establert en el decret
161/01, per un import de 120,20 €.”
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L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 60,00 €.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
E) XXXXXXXXXXX Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXXXXXXX, en què
demana llicència municipal d’obres per connexions a les xarxes públiques del servei de
clavegueres al c/ únic s/n d’Espui, segons sol·licitud de data 19.11.2007, R/entrada núm.1335 del dia 19.11.2007. Expedient núm.- 1335/07/E.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 19 de novembre de 2007 informen
favorablement la concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Retallar amb disc el paviment de formigó, formant una actuació geomètrica.
Retirada de runa i terres d’excavació a abocador autoritzat.
Replenat de rasa amb tot-u-natural, compactat al 95 % del P.M.
Reposició de paviment, de igual acabat que l’existent.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir l’autorització 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.- Passar la informació al padró del cànon de l’aigua i clavegueram de la
Corporació per tal que es segueixin el tràmits procedents.
Quart.- Aplicar la Taxa de l’Ordenança Municipal núm. 7 reguladora de la taxa de
clavegueram de l’Ajuntament de la Torre de Capella, article 5é per un import de 21,04 €.
Cinquè.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

F) XXXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la XXXXXXXXXXX, en què
demana llicència municipal d’obres per la per l’aplacat de pedra del país amb sòcol a ca
l’Isidro de la Pobleta de Bellveí, segons sol·licitud de data 09.08.2007, R/entrada núm.742 del dia 09.08.2007. Expedient núm.- 66/07/LP.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29.10.2007 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Portar un aval de 120,20 € de runes.
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No ocupar espai públic.”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 50,00 €.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

G) ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L.U. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud
del Sr. XXXXXXXXXXX en representació de la societat ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA SLU amb NIF núm. B-82846817, en què demana llicència municipal per a la
realització les obres per millorar la xarxa de distribució d’energia elèctrica en Mitja Tensió
(25 kV) dins el terme de la Torre de Capdella de la Línia aèria 25 kV “PUEBLOS.1”
derivació a P.T. Nº WP250 entre el seu suport metàl·lic existent nº 46-10 i P.T. Nº WP250
a Molinos, de data 31.07.2007 i amb R/entrada núm.: 1071 de 12.09.07, amb els plànols
de situació. Referència: FEC-60.461. Expedient núm. 76/07/M.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 29 d’Octubre de 2007 informen
favorablement la concessió de llicència.
L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 210,00 €.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
H) CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de
l’empresa CONSTRUCCIONS CANAL LLIMIÑANA, S.A., en que demana llicència
municipal d’obres per l’enderroc de l’edifici existent unifamiliar en testera al C/ Major 44
de la Pobleta de Bellveí, sol·licitud de data 14 de desembre de 2007, amb R/entrada
núm.- 1456 del dia 14.12.2007 i “Projecte d’enderroc d’edifici existent unifamiliar en
testera”, redactat per la arquitecte tècnic, el XXXXXXXXXXX visat pel Col·legi
d’Aparelladors i d’Arquitectes Tècnics de Lleida, amb núm. 200703917 de 13.12.2007.
Expedient núm.- 41/07/LP enderroc.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.12.2007 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
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“Que s’informa favorablement sobre la concessió de la llicència urbanística d’ enderroc
sol·licitada.
P.E.M :
5.460,57 €
AVAL DE RUNES : 4.207,00 €
Abans de retirar la llicencia caldrà portar :
•
•

Fitxa del compliment 201/1994 i Decret 161/2001,Reguladors d’enderroc, corregida.
Assumeix de l’aparellador Albert ALTISENT TIRBIO, visada

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 109,21 €.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

I) DESARROLLOS INMOBILIARIOS BAIX MONTSENY. Atès l'expedient tramitat a
sol·licitud del Sr. XXXXXXXXXXX en representació de l’empresa DESARROLLOS
INMOBILIARIOS BAIX MONTSENY S.L.., amb NIF núm. B-63514863, en que demana
llicència municipal d’obres per l’edificació d’un edifici plurifamiliar de 15 habitatges amb
garatge a Casa Llaó al nucli de Pobellà, sol·licitud de data 12 de febrer de 2007, amb
R/entrada núm.- 149 del dia 12.02.2007 i “Projecte de construcció d’edifici plurifamiliar
aïllat de 15 habitatges amb garatge”, redactat per la arquitecte, el Sr. XXXXXXXXXXX,
ECOSIT ARQUITECTES, S.L., visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb núm.
2007501712 de 02.10.2007, i “Projecte d’infraestructura comuna de Telecomunicacions”
redactat per l’enginyer de Telecomunicacions, el Sr. XXXXXXXXXXX visat pel Col·legi
Oficial d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya. Expedient núm.- 10/07/PO.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.12.2007 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Documentació a aportar per començar les obres quan es disposi de llicencia
- Projecte tècnic d’execució(amb les correccions detallades a la condició especial de la
llicencia)
- Projecte enderroc.
- Fulla d’estadística de la construcció.
- Plànol topogràfic, amb les superfícies reals de la parcel·la.
- Plano acotat de l’ocupació de via publica per acopi de materials. ( definint amples de vial en
una zona de 50 metres al costat de l’obra i la zona acotada per la tanca).
- Document de l’empresa constructora de no accedir a la zona d’obra amb camions de mes
de 20 Tn. i de reposar les desperfectes en paviments i infraestructures avanç de 15 dies des
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de el seu deteriorament o rotura, accepten la paralització de les obres en cas de no complir el
plac.
- Assumeix direcció arquitecte i arquitecte tècnic.
- Estudi Seguretat i Salut.
- Aval generat per compliment del decret 201/94 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i
altres residus de la construcció, així com el Decret 161/01 de 12 de juny, modificació del
decret 201/94.
- Projecte de legalització de la grua.
- Aval, si és necessari. dels obres del projecte d’urbanització
- Justificació del control de qualitat i Decret 375/88.
- Justificació del compliment de CPI 96
- Justificació del compliment de la normativa aplicable al ús sol·licitat.
- Fer un refós final en cas de modificació de plànols.
Numeració immoble:
Projecte
Habitatge 1
Habitatge 2
Habitatge 3
Habitatge 4
Habitatge 5
Habitatge 6
Habitatge 7
Habitatge 8
Habitatge 9
Habitatge 10
Habitatge 11
Habitatge 12
Habitatge 13
Habitatge 14
Habitatge 15

Numeració
Casa llao - 1º
Casa llao - 2º
Casa llao - 3º
Casa llao - 4º
Casa llao - 5º
Casa llao - 1º 1ª
Casa llao - 1º 2ª
Casa llao - 1º 3ª
Casa llao - 1º 4ª
Casa llao - 1º 5ª
Casa llao - 2º 1ª
Casa llao - 2º 2ª
Casa llao - 2º 3ª
Casa llao - 2º 4ª
Casa llao - 2º 5ª

CONCLUSIÓ:
El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència
urbanística d’obres per:
Tipus edifici.
EDIFICI PLURIFAMILIAR.
Entitats
15 habitatges, 15 places aparcament.
Superfície del solar: 494,77 m² segons planimetria de les NN.SS
Referència cadastral solar
4661101
Superfície construïda
Planta soterrani
492,21 m²
Planta baixa
344,55 m²
Planta primera
344,55 m²
Planta segona
298,59 m²
Planta sotacoberta
72,13 m²
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA
-

PEM :

700.993,38 €

1.552,03 m²
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-

Aval de runes:

1.863,10 €

CONDICIÓ ESPECIAL DE LLICENCIA :
Aquesta llicencia esta condicionada a la correcció d’aquestos punts:
-

Art.66: Regulació de les llucanes (disseny normatiu de les llucanes).
Art.51: Regulació de la coberta (maquines d’ascensor dintre de la coberta).
Portar un plànol topogràfic ,definint exactament la superfície real de la parcel·la

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 14.019,87 €.
Quart.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.
J) XXXXXXXXXXX Atès l'expedient tramitat a sol·licitud de la Sra. XXXXXXXXXXX, en
què demana un canvi de nom de la comunicació ambiental del Bar la Coma del nucli de
Paüls de Flamisell, del Sr. XXXXXXXXXXX a la Sra. XXXXXXXXXXX segons sol·licitud
de data 07.11.2007, amb R/entrada núm.- 1295 del dia 07.11.2007. Expedient núm.48/06/P.
Atès que la comunicació ambiental va estar aprovada per Acord de Ple de data 10 d’agpst
de 2006 en nom del Sr. XXXXXXXXXXX, per a l’activitat recreativa de restauració inclosa
en l’annex III, classificada en el codi 12.35, amb una superfície de 43,21 m2 sotmesa a la
realització de controls periòdics cada 5 anys.
Atès que la propietària, la Sra. XXXXXXXXXXX autoritza el canvi de titularitat de la
llicència d’activitat, a favor de la arrendadora Sra. XXXXXXXXXXX previ pagament de la
Taxa de Tramitació de la Comunicació Ambiental, el qual es va realitzar el passat 5 de
novembre de 2007.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 12.11.2007 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“Concedir el canvi de titularitat de la llicència ambiental per activitat recreativa de restauració,
amb una superfície útil de 43,21 m2 a favor de la Sra. Susana Guillan Pérez, amb DNI
35450346D, i domicili a efectes de notificació a Casa Sort, de Paüls de Flamisell
Cal la realització de controls periòdics, Annex III, cada 5 anys, D.136/99 (Art 89 annex III), per
part d’una entitat ambiental col·laboradora de l’administració”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar el canvi de nom de la comunicació ambiental del Bar la Coma del nucli
de Paüls de Flamisell, del Sr. XXXXXXXXXXX a la Sra. XXXXXXXXXXX amb les
condicions establertes per l’informe tècnic.
Segon.- Classificar l’activitat com l'activitat recreativa de restauració, inclosa en l’annex III,
classificada en el codi 12.35. als efectes de la concessió de la comunicació de l’activitat
ambiental.
Tercer.- Les condicions generals de la present comunicació seran les establertes per a
totes les que expedeix aquest Ajuntament.
Quart- Aquesta autorització no té cap validesa si no va acompanyada del rebut del
pagament de la taxa municipal que importa un total de 12 euros, en concepte de
transmissió de llicència ambiental segons ordenança municipal.
Cinque.- Facultar l'Alcaldia perquè signi tota la documentació que sigui necessària per a
dur a terme aquest acord.

K) XXXXXXXXXXX. Atès l'expedient tramitat a sol·licitud del Sr. XXXXXXXXXXX, en que
demana llicència municipal d’obres per la construcció d’un magatzem agrícola al polígon
7, parcel·la 393 del nucli de la Pobleta de Bellveí, sol·licitud de data 22 d’octubre de 2007,
amb R/entrada núm.- 1219 del dia 22.10.2007 i “Projecte de construcció d’un magatzem
agrícola situ a la Pobleta de Bellveí” de novembre de 2001, redactat per l’enginyer tècnic
industrial, el Sr. XXXXXXXXXXX, visat pel Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de
Lleida, amb núm. 07218 de 14.11.2001. Expedient núm.- 62/01/LP.
Atès que els serveis tècnics municipals amb data 20.12.2007 informen favorablement la
concessió de llicència, amb les següents prescripcions:
“El present expedient s’informa favorablement als efectes de la concessió de llicència
urbanística d’obres per:
Magatzem agrícola.
Superfície del solar
Referència cadastral solar

1.165,00 m²
Polígon 7 Parcel·la 393

Superfície construïda
Planta baixa

228,05 m²”

L'Ajuntament en Ple, per unanimitat, 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.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
suposa una quantitat de 380,02 €.
Quart.- 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. 7/2007 que comprèn del núm.
217 al 259, ambdós inclosos, amb un import total de 50.069,46 €.
Vista i revisada la factura presentada per l’empresa BGH, de 07.12.07 en concepte de
minuta de control del dipòsit SAU E1, per un import de 548,10 €; vista i revisada la factura
presentada per l’empresa FUSTES SEBASTIÀ, de 31.11.07, en concepte de tanca de
fusta per escullera a Antist, per un import de 3.144,53 €; vista i revisada la factura
presentada per l’empresa ALVAREZ WÜRTENBERGER INGENIERIA, S.L., de 17.12.07,
en concepte de honoraris per redacció de projectes, per un import de 3.538,14 €; vista i
revisada la factura presentada per l’empresa ALVAREZ WÜRTENBERGER INGENIERIA,
S.L., de 17.12.07, en concepte de honoraris per redacció de projectes, per un import de
10.369,46 €; vista i revisada la factura presentada per l’empresa ALVAREZ
WÜRTENBERGER INGENIERIA, S.L., de 17.12.07, en concepte de honoraris per
redacció de projectes, per un import de 4.732,73 €; vista i revisada la factura presentada
per l’empresa ALVAREZ WÜRTENBERGER INGENIERIA, S.L., de 17.12.07, en concepte
de honoraris per redacció de projectes, per un import de 3.857,10 €; vista i revisada la
factura presentada per l’empresa L’ERA DEL MARXANT, de 17.12.2007, en concepte de
la Fira de la Pobleta, per un import de 399,40 €; vista i revisada la factura presentada per
l’empresa HOTEL MONTSENY, de 21.12.07, en concepte de dinars i sopars, per un
import de 560,00 €.
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, acorda aprovar-los a tots els efectes.

- INFORMES.
A) El Sr. Alcalde dóna compte que els dies 10 i 11 de desembre hi van haver les reunions
amb els propietaris de les finques per on transcorre la carretera L-503 on es volen
realitzar les obres de millora, i ja es van signar les actes per a l’ocupació dels terrenys.
El Consistori en queda assabentat.
B) El Sr. Alcalde dóna compte que el dia 12 de desembre va assistir a una reunió a
Madrid de l’Associació de Municipis amb Centrals, on hi va assistir el Director General del
Cadastre i el Director General de MAH. Es va explicar que s’ha fet una nova valoració
dels BICES.
Es va anomenar la permanent a nivell nacional, hi ha 50 Ajuntaments i de Lleida es van
escollir els de Les Bordes, Pont de Suert, Tremp i Torre de Capdella.
Amb els nous valors del BICES, Endesa té un valor cadastral de 91.000.000 €.
Es preveu que hi haurà un “freno” per part de les elèctriques.
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Hi hauran dos noves ponències i una ens afecta al municipi ja que es tracta de les línies
d’alta tensió de transport.
També s’estudiarà durant 4 anys la possibilitat de rebre un tant per cent de l’impost
elèctric.
El Consistori en queda assabentat.
C) El Sr. Alcalde dóna compte que en la última reunió del Patronat del Parc a Espot es va
incidir en que es tornarà a ampliar el parc, i s’anirà a cada municipi i es discutirà amb
cada un d’ells aquesta ampliació.
El Consistori en queda assabentat.
D) El Sr. Alcalde dóna compte que la xarxa de museus de l’Alt Pirineu i Aran va tenir una
reunió el passat 14 de desembre per parlar de tenir una xarxa per donar a conèixer tots
els museus de la zona, de forma unificada, per donar-se publicitat els uns als altres.
El Consistori en queda assabentat.
En aquest punt marxa la llum de la sala de Plens, però es dóna pas al següent punt de
l’Ordre del dia de Precs i preguntes, la Secretaria no pot prendre nota de tot el que es diu
però si de la menció que dels temes es van fer, fins que va tornar la llum.

- PRECS I PREGUNTES
- El Sr. Galanó fa una proposta de turisme per la Vall, i vol que es manifestin tots els
grups del consistori.
- El Sr. Dalmau contesta dient que sempre s’ha treballat per al turisme de la vall Fosca.
- El Sr. Peroy comenta que s’ha creat una pàgina web en els últims anys de turisme i ara
s’ha de fer en altres àmbits.
Està d’acord amb el que comenta el Sr. Galanó però que si presenta propostes seran ben
acollides.
- El Sr. Galanó diu que a les fires de turisme no hi ha res del Pallars Jussà.
- El Sr. Dalmau comenta que justament ell va fer una proposta al Consell Comarcal sobre
aquest tema en la presa de possessió del seu càrrec.
- El Sr. Galanó fa els següents precs:
a. Per presentar projectes vol una via de comunicació amb l’Ajuntament, una comissió
interna de debat i seguiment
b. repeteix que estan pendents de la resolució de les instàncies que ha presentat.
c. Pregunta si l’aigua de la Pobleta que es va agafar del riu com a conseqüència d’haverla desviat, es va tractar i si va ser la causant de la passa que hi ha hagut a la Pobleta.
- La Sra. Juanmartí contesta dient que la passa és general, que a Pobla al Cap hi ha més
casos, i que no és localitza sols aquí.
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- El Sr. Peroy comenta que fa 20 dies que es va agafar aigua de la sèquia perquè la capa
freàtica del riu no donava per agafar aigua.

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

