Ple Ordinari: 14/10/2009/07

AJUNTAMENT
DE
BELLCAIRE D’URGELL
(LLEIDA)

Ple Ordinari: 14/10/2009/07
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’URGELL
CELEBRADA EN DATA DE CATORZE D’OCTUBRE DE DOS MIL NOU.Assistents
Alcalde:
Sr. Xavier Bergé i Mediavilla (CiU).
Regidors/Regidores:
Sra. Ramona Salla i Estopà (CiU),
Sr. César Milla González (CiU),
Sr. Lluís Antoni Sabaté Rúbies (CiU),
Sr. Vicent Font i Bernaus (ERC-AM),
Sr. Jaume Montfort i Samà (ERC-AM),
Sra. Raquel Codina i Osés (ERC-AM) i,
Sr. Joaquim Mas i Trullols (PSC-PM).
Secretària:
Sra. Anna Llinàs Rovira.
ORDRE DEL DIA:
1
Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions anteriors.
2
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
3
Ratificació, si s’escau, de la concessió de diverses llicències d’obres (relació núm.
03/2009).
4
Aprovació, si s’escau, de la relació de factures de la corporació corresponents al
període: 1 juliol 2009-30 setembre 2009.
5
Aprovació, si s’escau, de l’acceptació de la subvenció per al funcionament de la Llar
d’Infants municipal “Sol Solet”, curs 2008/2009.
6
Aprovació, si s’escau, de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Linyola i de Bellcaire d’Urgell.
7
Aprovació, si s’escau, del projecte bàsic i d’execució de l’actuació núm. 2009/541
“Reforma i ampliació de la Llar d’Infants”, inclosa dins del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya, any 2009.
8
Aprovació, si s’escau, de la venda directa de la parcel·la sobrera que consta a
l’Inventari de Béns Municipals com a bé patrimonial i amb la referència cadastral núm.
6252408CG2265S0001F1 als cinc copropietaris confrontants de la mateixa.
9
Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de llicència ambiental.- Explotació porcina
d’engreix (LLAD06 0856. Annex II.1).
10
Assumptes d’urgència, si n’hi ha.
11
Precs i preguntes.
A Bellcaire d’Urgell, a catorze d’octubre de dos mil nou, essent les vint-i-nou hores i cinc minuts i
prèvia convocatòria de sessió ordinària, es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa Consistorial
els membres de la corporació esmentats més amunt, sota la presidència del Sr. Xavier Bergé
Mediavilla i assistits per la secretària de la corporació, tot excusant-se d’assistir-hi la Sra. M. José
Navarro i Tolosa, absent del municipi.
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L’objecte de la reunió es celebrar Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell en
primera convocatòria i, un cop comprovat per la secretària l’existència del quòrum legal necessari
perquè pugui començar, ho comunica a l’alcalde-president que la declara oberta i pública i es
procedeix a donar compte dels següents punts de l’Ordre del dia:
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.-

1r.-

Declarat obert l’acte per l’alcalde-president i havent-se procedit d’acord amb l’article 110.3 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, es donen per llegides les actes corresponents a la sessió ordinària de 8 de
juliol de 2009 i a la sessió extraordinària de 29 de juliol de 2009.
D’acord amb l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar les actes
més amunt esmentades. Un cop sotmesa la proposta a votació i debat, s’obtenen vuit (8) vots a
favor de l’alcalde Sr. Xavier Bergé Mediavilla i dels regidors/regidores del grup municipal CiU (Sra.
Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla González i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal
ERC-AM (Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr. Jaume Montfort i Samà i Sra. Raquel Codina i Osés) i del
grup municipal PSC-PM (Sr. Joaquim Mas i Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels
vuit (8) membres presents del total de nou que formen la corporació:



Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el dia 8 de juliol de 2009, no havent-se
formulat cap rectificació ni observació en contra.
Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el dia 29 de juliol de 2009, no
havent-se formulat cap rectificació ni observació en contra.

2n.-

DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.-

D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dóna
compte al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell de la relació de decrets dictats per l’alcaldepresident des del dia 1 de juliol de 2009 fins al dia 7 d’octubre de 2009. La relació de decrets és la
que segueix:
NÚM.

DATA

RESUM

184

01/07/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament de les classes de
música juny 2009. Import: 1.389,15 €.

185

01/07/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR35/09): Sr.
Josep Callizo Ibarz.

186

01/07/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR28/09: Fontomo, SCP. Obra:
“Construcció d’un magatzem agrícola de 315,00 m² al polígon 14,
parcel·la 139”. Import PEM: 27.296,42 €.

187

02/07/2009

Inici expedient control periòdic LA20020362: Sr. Marià Berga Espart.
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188

02/07/2009

1/Autorització pagament indemnitzacions grup polític CIU: 2n trimestre
2009 [180,30 €].
2/Autorització pagament indemnitzacions grup polític ERC: 2n
trimestre 2009 [162,27 €].
3/Autorització pagament indemnitzacions grup polític PSC-PM: 2n
trimestre 2009 [162,27 €].

189

02/07/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament membres electes
de la corporació: dietes, locomoció, desplaçaments i assistències 2n
trimestre 2009 [1.149,80 €].

190

02/07/2009

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut presentat per l’empresa
“Catubex, SL” de l’obra “Urbanització i Enjardinament dels carrers
Ermengol IV i mossèn Enric Servat: Fase I”.

191

02/07/2009

Autorització utilització Poliesportiu i antiga Cooperativa al Club de
Futbol Sala Bellcaire: Torneig 24 Hores de Futbol Sala (dies 25 i 26 de
juliol de 2009).

192

02/07/2009

Autorització utilització Poliesportiu a l’Associació de Dones Isabelina:
activitats culturals (dies 2 i 16 de juliol de 2009).

193

06/07/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR36/09): Sr.
Mateo García López.

194

06/07/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR37/09): Sra.
Carmen Nart Mor.

195

06/07/2009

Inici expedient concessió LL1OC04/2009 habitatge unifamiliar carrer
Jaume Arquer, 46: Sr. Fran García Cànovas.

196

06/07/2009

Aprovació del pressupost del contracte menor per a la celebració
d’espectacles amb l’empresa “Subirós Representacions Artístiques,
SL” amb motiu de la Festa de l’Esclerosi Múltiple 2009. Import: 928,00
€, IVA inclòs.

197

08/07/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR30/09: Sr. Josep Badia Torrent.
Obra: “Canviar teulada del carrer Sant Jordi, 26”. Import PEM:
6.000,00 €.

198

08/07/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR35/09: Sr. Josep Callizo Ibars.
Obra: “Canviar rajoles de 3 habitacions (37 m²) al carrer Nord, 2”.
Import PEM: 2.000,00 €.

199

08/07/2009

Requeriment al Sr. Josep Viola Ribes de paralització immediata de les
obres iniciades a la Masia Bofill.

200

10/07/2009

Ampliació contracte laboral: Sra. Alícia Folch López
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15/08/2009], amb motiu vacances anuals administratiu titular de
l’Ajuntament.
201

10/07/2009

Sol·licitud subvencions a l’AOC per dur a terme la “Implantació del
mòdul e-TRAM” i la “Migració de la gestió del padró que passi a
gestionar-se per ens supramunicipals”. Import total: 6.000,00 €.

202

15/07/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR38/09):
Bisbat d’Urgell.

203

15/07/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. 09/2009 i ordenació del
seu pagament. Import: 24.547,32 €, IVA inclòs.

204

20/07/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de la Llar d’Infants, juny
2009. Import: 679,00 €.

205

20/07/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de l’Aula municipal de
Música, juny 2009. Import: 910,00 €.

206

20/07/2009

Inici expedient concessió llicència ambiental (LLAMB04/09) en SNU:
Sr. Jaume Matamala Regué [Projecte de canvi no substancial per
construir una nova nau sense augment de capacitat d’explotació
porcina al polígon 15, parcel·la 74].

207

20/07/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR39/09): Sra.
Montse Prats Pons.

208

21/07/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR24/09: Sra. Antònia Pons Carbí.
Obra: “Arranjar 14 m² de terrassa i fer teulada nova de l’habitatge del
carrer Major 6”. Import PEM: 7.000,00 €.

209

21/07/2009

Inici expedient sancionador urbanístic: Sr. Josep Colell Escoda.

210

21/07/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR38/09: Bisbat d’Urgell. Obra:
“Sanejament terrat actual Saló Parroquial i protecció de les aigües
pluvials”. Import PEM: 3.000,00 €.

211

23/07/2009

Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 500,00 € a l’IES
Ermengol IV, en concepte de subvenció per poder fer front a les
despeses ocasionades per la realització i edició de la revista escola
NotícIES durant el curs escolar 2008/2009.

212

23/07/2009

Aprovació certificació núm. 1 de l’obra “Urbanització i Enjardinament
dels carrers Ermengol IV i mossèn Enric Servat: Fase “, inclosa dins
del FEIL. Import: 43.397,89 €, IVA inclòs.

213

24/07/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR40/09): Sr.
Ramon Bobet Marquilles.
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214

24/07/2009

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de
Bellcaire d’Urgell per al dia 29 de juliol de 2009, a les 21.00 hores.

215

31/07/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament a la Sra. M. Neus
Clarà Argilés, en concepte d’hores extraordinàries a la Llar d’Infants
durant el mes de juliol 2009. Import: 276,00 €.

216

31/07/2009

Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions derivades
de les factures presentades durant el mes de juliol de 2009. Import:
94.104,51 €.

217

31/07/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. DOM07/2009 i ordenació
del seu pagament. Import: 14.682,64 €, IVA inclòs.

218

31/07/2009

Formulació escrit d’al·legacions en relació a l’actuació “Urbanització i
Enjardinament dels carrers Ermengol IV, Francesc Llanes i mossèn
Enric Servat” inclosa a l’anualitat 2010 del PUOSC.

219

31/07/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR40/09: Sr. Ramon Bobet Marquilles.
Obra: “Enrajolar una habitació de 40 m² de l’habitatge de l’avinguda
Onze de Setembre, 58”. Import PEM: 3.000,00 €.

220

03/08/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament al Sr. Domingo
Sala Flores. Concepte: hores extraordinàries a la Planta
Potabilitzadora (1r semestre 2009). Import: 1.080,00 €.

221

07/08/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR41/09): Gas
Natural Distribución SDG, SA.

222

10/08/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. 10/2009 i ordenació del
seu pagament. Import: 38.785,53 €, IVA inclòs.

223

13/08/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR41/09: Gas Natural Distribución
SDG, SA. Obra: “Obertura de cata per a subministrament de gas al
carrer Jaume Arquer, 46”. Import PEM: 240,40 €.

224

13/08/2009

Requeriment documentació expedient sancionador urbanístic: Sr.
Josep Colell Escoda.

225

13/08/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament a la Diputació de
Lleida. Concepte: conveni prestació cartografia digital. Import: 1.862,19
€.

226

13/08/2009

Concessió canvi titularitat activitat de cuina central emplaçada al carrer
Tarragona, 42.

227

13/08/2009

Autorització utilització Poliesportiu al Club Patí Bellcaire: entrenaments
oficials (dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2009).
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228

13/08/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de la Llar d’Infants, juliol
2009. Import: 485,00 €.

229

17/08/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR42/09): Sr.
Domènec Bergadà Chandre.

230

18/08/2009

Inici expedient control periòdic LA20050098: Sr. Josep Colomines Coll.

231

20/08/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres majors (LLOBR43/09): Sr.
Jaume Josa Pons i Sra. M. Teresa Cercós Pons.

232

28/08/2009

Aprovació certificació núm. 2 de l’obra “Urbanització i Enjardinament
dels carrers Ermengol IV i mossèn Enric Servat: Fase “, inclosa dins
del FEIL. Import: 55.686,74 €, IVA inclòs.

233

28/08/2009

Aprovació contracte de treball de relleu complet del Sr. Manuel Beas
Fusté per jubilació parcial anticipada del Sr. Enric Costa Capell.
Categoria: Oficial 2a.

234

28/08/2009

Aprovació jubilació parcial anticipada del Sr. Enric Costa Capell.
Jornada laboral: 7,2 hores setmanals.

235

31/08/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament a la Sra. M. Neus
Clarà Argilés, en concepte d’hores extraordinàries a la Llar d’Infants
durant el mes d’agost 2009. Import: 69,00 €.

236

31/08/2009

Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions derivades
de les factures presentades durant el mes d’agost de 2009. Import:
68.491,66 €.

237

31/08/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. DOM08/2009 i ordenació
del seu pagament. Import: 7.779,88 €, IVA inclòs.

238

31/08/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. 11/2009 i ordenació del
seu pagament. Import: 54.446,16 €, IVA inclòs.

239

31/08/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de la Llar d’Infants, agost
2009. Import: 618,00 €.

240

31/08/2009

Nomenament del Sr. Xavier Salvia Prior com a secretari accidental per
motiu de les vacances anuals de la secretària titular (01/09/200925/09/2009).

241

31/08/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR44/09): Sra.
M. José Navarro Tolosa.

242

31/08/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR45/09): Sr.
Josep Vilaró Tarré.
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243

31/08/2009

Aprovació del pressupost del contracte per a la celebració
d’espectacles amb l’empresa “Subirós Representacions Artístiques,
SL” amb motiu de la Festa Major de Setembre 2009. Import: 23.896,00
€, IVA inclòs.

244

01/09/2009

Inici expedient concessió LL1OC05/2009 habitatge obra nova carrer
Bonavista, 50: Sra. Rosa Vilella Gené i Sr. Jordi Rosell Rosell.

245

04/09/2009

Autorització utilització Poliesportiu al Club de Futbol Sala Bellcaire:
arranjament porteries i pintar línies pista de futbol (dies 4, 5 i 6 de
setembre de 2009).

246

04/09/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR46/09): Sra.
Margarida Pons Escoda.

247

04/09/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR37/09: Sra. Carmen Nart Mor. Obra:
“Canalització mitjançant canonada PVC habitatge avinguda Onze de
Setembre”.

248

08/09/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR47/09): Sr.
Raül Tufet Llaguna.

249

08/09/2009

Inici expedient concessió LL1OC06/2009 habitatge unifamiliar : Sr.
Laureà Ramon Fernández.

250

08/09/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR44/09: Sra. M. José Navarro i
Tolosa. Obra: “Arranjar la teulada de l’habitatge del carrer Major, 13”.
Import PEM: 1.200,00 €.

251

08/09/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR45/09: Sr. Josep Vilaró Tarré. Obra:
“Arranjar la coberta del magatzem situat al polígon 20, parcel·la 26”.
Import PEM: 6.728,17 €.

252

08/09/2009

Autorització utilització Poliesportiu a la Cooperativa Lletera de
Mollerussa i Comarca, SCCL: sopar social (dia 19 de setembre de
2009).

253

10/09/2009

Inici expedient concessió llicència ambiental (LLAMB06/09) en SNU i
llicència d’obres (LLOBR48/09): Sr. Josep Pedrol Castells [Construcció
d’una granja bovina d’engreix (canvi no substancial) al polígon 9,
parcel·la 7].

254

10/09/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR49/09): Sra.
Sílvia Sabanés Ortiz.

255

15/09/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR46/09: Sra. Margarida Pons
Escoda. Obra: “Arranjar la coberta del magatzem situat al carrer
Bonavista, 43”. Import PEM: 1.200,00 €.
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256

18/09/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR50/09): Sr.
Josep Ramírez López.

257

21/09/2009

Inici expedient concessió llicència ambiental (LLAMB07/09) en SNU i
llicència d’obres (LLOBR52/09): Pelegrí, SCP [Ampliació de
l’explotació avícola de la Granja Pelegrí al polígon 5, parcel·la 49].

258

23/09/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR51/09): Sra.
Teresa Rosell Serra.

259

28/09/2009

Regularització del contracte del Sr. Domingo Sala Flores per introduir
les hores destinades a la Planta Potabilitzadora.

260

28/09/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament a la Sra. M. Neus
Clarà Argilés, en concepte d’hores extraordinàries a la Llar d’Infants
durant el mes de setembre 2009. Import: 246,00 €.

261

28/09/2009

Aprovació del pressupost del contracte menor de subministrament amb
l’empresa “Comercial Monesma Saiz, SL” per a l’adquisició d’una
màquina fotocopiadora, impressora, escàner i fax, marca
Infotec/Ricoh, model MPC2050. Import: 4.637,33 €, IVA inclòs.

262

30/09/2009

Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions derivades
de les factures presentades durant el mes de setembre de 2009.
Import: 52.662,18 €.

263

30/09/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. DOM09/2009 i ordenació
del seu pagament. Import: 7.456,11 €, IVA inclòs.

264

30/09/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament al Sr. Domingo
Sala Flores, en concepte d’hores extraordinàries a les piscines durant
l’estiu i a la Festa Major de setembre 2009.

265

30/09/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament al Sr. Domingo
Sala Flores. Concepte: hores extraordinàries a la Planta
Potabilitzadora (juliol-agost 2009). Import: 360,00 €.

266

30/09/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament a la Sra.
Guadalupe Torres Font, en concepte de substitucions a la Biblioteca i
a la Llar d’Infants (60 hores: juliol/agost/setembre 2009). Import:
360,00 €.

267

02/10/2009

Reconèixer l’obligació i ordenar el pagament de 750,00 € a
l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Bonavista, en
concepte de subvenció per poder fer front a les despeses ocasionades
per la realització d’activitats culturals i esportives durant el curs escolar
2008/2009.
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268

02/10/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR53/09): Sr.
Ramon Querol Rabaiget.

269

02/10/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de la Llar d’Infants,
setembre 2009.

270

02/10/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR49/09: Sra. Sílvia Sabanés Ortiz.
Obra: “Enrajolar 45 m² i canviar les escales de darrere de l’habitatge
de l’avinguda Onze de Setembre, 2-4”. Import PEM: 5.000,00 €.

271

02/10/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR51/09: Sra. Teresa Rosell Serra.
Obra: “Pintar la façana del carrer Ramon y Cajal, 12, així com
desmuntar la terrassa existent i muntar-la de nou”. Import PEM:
2.200,00 €.

272

02/10/2009

Inici expedient concessió LL1OC07/2009 habitatge unifamiliar carrer
Ventura Gassol, 18: Sr. Antoni Subirada Solé.

273

02/10/2009

Aprovació certificació núm. 3 de l’obra “Urbanització i Enjardinament
dels carrers Ermengol IV i mossèn Enric Servat: Fase “, inclosa dins
del FEIL. Import: 25.751,74 €, IVA inclòs.

274

05/10/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. 12/2009 i ordenació del
seu pagament. Import: 24.107,02 €, IVA inclòs.

275

08/10/2009

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de
Bellcaire d’Urgell per al dia 14 d’octubre de 2009, a les 21.00 hores.

El Ple de l l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell es dóna per assabentat.
3r.RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONCESSIÓ DE DIVERSES LLICÈNCIES D’OBRES
(RELACIÓ NÚM. 03/2009).Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la consideració
del Ple la ratificació de les diverses llicències d’obres atorgades des del dia 1 de juliol de 2009 fins
al dia 7 d’octubre de 2009.
Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM, per a
manifestar que ratifica les llicències atorgades, sempre que compleixin amb la normativa
urbanística legal vigent i tinguin l’informe favorable del tècnic municipal competent.
Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, per a
manifestar que s’hi ha l’informe favorable del tècnic municipal competent, el seu grup també
ratifica l’aprovació de les dites llicències.
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Proposta d’Acord i Votació:
Un cop efectuades totes les manifestacions anteriors, examinats els expedients de llicències
d’obres que es presenten a la ratificació del Ple de l’Ajuntament i vistos els informes favorables del
tècnic municipal que els integren, el Sr. alcalde proposa ratificar els expedients d’atorgament de
les llicències urbanístiques produïts entre el dia 1 de juliol de 2009 fins al dia 7 d’octubre de 2009
que a continuació s’especificaran, entenent-se totes elles atorgades salvat el dret de propietat i
sens perjudici del de terceres persones i, si s’escau, havent d’acomplir les condicions que constin
als respectius expedients i aprovant les liquidacions corresponents a l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO) actualment vigent.
D’acord amb l’exposat i amb el que disposen l’article 53.1.r) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article
72.1. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals de Catalunya, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
ratificar la concessió de llicències urbanístiques constructives atorgades per l’Alcaldia que a
continuació es relacionen. Un cop sotmesa la proposta a votació i debat, s’obtenen vuit (8) vots a
favor de l’alcalde Sr. Xavier Bergé Mediavilla i dels regidors/regidores del grup municipal CiU (Sra.
Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla González i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal
ERC-AM (Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr. Jaume Montfort i Samà i Sra. Raquel Codina i Osés) i del
grup municipal PSC-PM (Sr. Joaquim Mas i Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels
vuit (8) membres presents del total de nou que formen la corporació:
Primer.- Ratificar els expedients d’atorgament de llicències urbanístiques següents:
NÚM.
EXPEDIENT

PERSONA
SOL·LICITANT

OBRA

IMPORT
PEM

LLOBR 28/09
Decret 186/2009

Fontomo, SCP

Construcció d’un magatzem agrícola de
315,00 m² al polígon 14, parcel·la 139

27.296,42 €

LLOBR 30/09
Decret 197/2009

Josep Badia Torrent

Canviar la teulada del carrer Sant Jordi, 26

6.000,00 €

LLOBR 35/09
Decret 198/2009

Josep Callizo Ibars

Canviar les rajoles de tres habitacions (37
m²) al carrer Nord, 2

2.000,00 €

LLOBR 24/09
Decret 208/2009

Antònia Pons Carbi

Arranjar 14 m² de terrassa i fer teulada
nova de l’habitatge del carrer Major, 6

7.000,00 €

LLOBR 38/09
Decret 210/2009

Bisbat d’Urgell

Sanejament del terrat actual del Saló
Parroquial i protecció de les aigües
pluvials

3.000,00 €

LLOBR 40/09
Decret 219/2009

Ramon Bobet Marquilles

Enrajolar una habitació de 40 m² de
l’habitatge de l’avinguda Onze de
Setembre, 58

3.000,00 €

LLOBR 41/09
Decret 223/2009

Gas Natural Distribución Obertura de cata per a subministrament de
gas al carrer Jaume Arquer, 46
SDG, SA

240,40 €

LLOBR 44/09
Decret 250/2009

M. José Navarro i Tolosa

Arranjar la teulada de l’habitatge del carrer
Major, 13

1.200,00 €
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LLOBR 45/09
Decret 251/2009

Josep Vilaró Tarré

Arranjar la coberta del magatzem situat al
polígon 20, parcel·la 26

6.728,17 €

LLOBR 46/09
Decret 255/2009

Margarida Pons Escoda

Arranjar la coberta del magatzem situat al
carrer Bonavista, 43

1.200,00 €

LLOBR 49/09
Decret 270/2009

Sílvia Sabanés Ortiz

Enrajolar 45 m² i canviar les escales de
darrere de l’habitatge de l’avinguda Onze
de Setembre, 2-4

5.000,00 €

LLOBR 51/09
Decret 271/2009

Teresa Rosell Serra

Pintar la façana del carrer Ramon y Cajal,
12, així com desmuntar la terrassa existent
i muntar-la de nou

2.200,00 €

Segon.- Notificar els acords anteriors a les persones interessades als efectes oportuns.
4t.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENTS AL PERÍODE: 1 JULIOL 2009-30 SETEMBRE 2009.Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la consideració
del Ple l’aprovació de la relació de factures de la corporació corresponents al període que
comprèn des del dia 1 de juliol de 2009 fins al dia 30 de setembre de 2009.
Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM, per a
manifestar que aprova la relació de factures presentades sempre que hi hagi partida
pressupostària adient.
Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, per a
manifestar que el seu grup aprova la relació de factures presentades sempre que hi hagi partida
pressupostaria adient, llevat de totes aquelles factures que afecten a regidors de l’equip de
govern, les quals no aproven.
Proposta d’Acord i Votació:
Un cop efectuades totes les manifestacions anteriors, d’acord amb el que disposen els articles 184
i 185 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, els articles 26, 58, 59 i 60 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè d’aquesta Llei i els articles 110 i
111 de l’Ordre de 17 de juliol de 1990, per la qual s’aprova la Instrucció de Comptabilitat per a
l’Administració Local, en matèria de reconeixement d’obligacions, es proposa al Ple de
l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar la relació de factures presentades a la corporació durant
el període comprès des del dia 1 de juliol de 2009 fins al dia 30 de setembre de 2009 i que
s’insereix en forma annexa en aquesta acta. Un cop sotmesa la proposta a votació i debat,
s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde Sr. Xavier Bergé Mediavilla i dels regidors/regidores
del grup municipal CiU (Sra. Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla González i Sr. Lluís Sabaté i
Rúbies), del grup municipal ERC-AM (Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr. Jaume Montfort i Samà i Sra.
Raquel Codina i Osés) i del grup municipal PSC-PM (Sr. Joaquim Mas i Trullols), per la qual cosa
s’acorda per unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de nou que formen la corporació:
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Primer.- Aprovar la relació de factures presentades a la corporació entre els dies 1 de juliol de
2009 fins al dia 30 de setembre de 2009, relació que s’insereix en forma annexa en aquesta acta,
per un import total de dos-cents quinze mil dos-cents cinquanta-vuit euros amb trenta-cinc cèntims
(215.258,35 euros), IVA inclòs.
Segon.- Ordenar a la Intervenció l’anotació en els comptes dels reconeixements aprovats i
procedir al seu pagament a mesura que ho permetin les disponibilitats pressupostàries i
econòmiques de la Tresoreria.
5è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER AL
FUNCIONAMENT DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “SOL SOLET”, CURS 2008/2009.Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la consideració
del Ple l’aprovació de l’acceptació de la subvenció per al funcionament de la Llar d’infants
municipal “Sol Solet” per al curs 2008/2009 a fi i efecte de poder cobrar la resta de la subvenció.
Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM, per a
manifestar que pensa votar a favor d’aquesta proposta.
Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, per a
manifestar que el seu vot serà afirmatiu.
Proposta d’Acord i Votació:
Atès que en data 28 de setembre de 2009 s’ha publicat al DOGC núm. 5472 la Resolució
EDU/2590/2009, de 15 de setembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions atorgades a
les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2008/2009, tot establint l’annex
d’aquesta Resolució que la Llar d’Infants “Sol Solet” de titularitat municipal rebrà una subvenció
total de 21.600,00 euros per aquest concepte.
Atès que en el mes de maig de 2009 es va tramitar una bestreta del 50% de la subvenció
esmentada, i que com disposa el punt 4 de la Resolució per tal de poder rebre el 50% restant de la
subvenció cal lliurar per l’Ajuntament, un cop finalitzat el curs escolar, documentació diversa entre
la qual s’exigeix que el Ple de la corporació acordi acceptar la subvenció total, es proposa al Ple
de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar l’acceptació de la subvenció per al funcionament de
la Llar d’Infants municipal “Sol Solet” per al curs 2008/2009. Un cop sotmesa la proposta a votació
i debat, s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde Sr. Xavier Bergé Mediavilla i dels
regidors/regidora del grup municipal CiU (Sra. Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla González i
Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal ERC-AM (Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr. Jaume
Montfort i Samà i Sra. Raquel Codina i Osés) i del grup municipal PSC-PM (Sr. Joaquim Mas i
Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de nou
que formen la corporació:
Primer.- Acceptar la subvenció de vint-i-un mil sis-cents euros (21.600,00 €) atorgada per la
Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per al funcionament i sosteniment de la Llar d’Infants municipal “Sol Solet” de
Bellcaire d’Urgell per al curs escolar 2008/2009, d’acord amb el que preveu la Resolució
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EDU/2590/2009, de 15 de setembre, per la qual es dóna publicitat a les subvencions
atorgades a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2008/2009
Segon.- Notificar l’acord anterior a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya als legals efectes oportuns.
6è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE LINYOLA I DE BELLCAIRE D’URGELL.Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la consideració
del Ple l’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Linyola i Bellcaire d’Urgell, operacions que es van dur a terme el proppassat dia 5 d’octubre de
2009.
Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM, per a
manifestar que ell votarà a favor d’aquesta proposta.
Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, per a
manifestar que el seu grup municipal també votarà a favor d’aquesta proposta.
Proposta d’Acord i Votacions:
Un cop efectuades totes les manifestacions anteriors i atès que amb motiu de l’elaboració del
mapa municipal de Linyola, tramitat per la Direcció General d’Administració Local es van dur a
terme, en data de 5 d’octubre de 2009, les operacions de delimitació territorial, amb un
reconeixement de la línia del terme per part de les dues Comissions nomenades per cadascun
dels ajuntaments i pels tècnics designats en representació de la Generalitat de Catalunya.
Atès que, d’acord amb els antecedents que consten a l’expedient i les actuacions practicades el
dia 5 d’octubre de 2009, es va elaborar i signar la corresponent acta de les operacions de
delimitació entre els termes municipals de Linyola i Bellcaire d’Urgell.
Atès que, a l’empara del contingut d’aquesta acta i de conformitat amb el que preveu l’article 31.3
del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya,
aquesta acta ha de ser aprovada pels respectius plens municipals, amb el quòrum de majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos a comptar de la
data de les operacions de delimitació.
D’acord amb tot el que s’acaba d’exposar, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Linyola i Bellcaire
d’Urgell. Un cop sotmesa la proposta a votació i debat, s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde
Sr. Xavier Bergé Mediavilla i dels regidors/regidores del grup municipal de CiU (Sra. Ramona Salla
i Estopà, Sr. César Milla González i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal d’ERC (Sr.
Vicent Font i Bernaus, Sr. Jaume Montfort i Samà i Sra. Raquel Codina i Osés) i del grup
municipal PSC (Sr. Joaquim Mas i Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels vuit (8)
membres presents del total de nou que formen la corporació:
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Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Linyola i
Bellcaire d’Urgell, aixecada a la seu de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, el dia 5 d’octubre de
2009.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques
de la Generalitat de Catalunya, als efectes que procedeixi a la publicació de la delimitació
acordada, en els termes previstos a l’article 32 del Decret 244/2007, de 6 de novembre i
disposicions concordants.
7è.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ
NÚM. 2009/541 "REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS”, INCLOSA DINS DEL PLA
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS, ANY 2009".
Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la consideració
del Ple l’aprovació del projecte bàsic i d’execució “Reforma i ampliació de la Llar d’Infants” per tal
de poder dur a terme la seva posterior licitació i adjudicació abans del dia 25 de març de 2010.
Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM, per a
manifestar que ell votarà a favor d’aquesta proposta, si bé pregunta que com és que al projecte no
es preveu aire condicionat, a la qual cosa l’alcalde respon que el que hi ha previst és una bomba
de calor.
Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, per a
manifestar que el seu grup municipal també votarà a favor d’aquesta proposta.
Proposta d’Acord i Votacions:
Un cop efectuades totes les manifestacions anteriors i atès que l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
té atribuïda l’actuació núm. 2009/541 “Reforma i ampliació de la Llar d’Infants” en el Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya, any 2009.
Atès que per a poder dur a terme l'esmentada actuació ha estat redactat un projecte bàsic i per
l’arquitecte superior Sr. Antoni R. Macià i Pelegrí, núm. de col·legiat 10.259/8 del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, d’acord amb el que disposen els articles 105 i 107 de la Llei
30/2007/de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i atès que el Ple és competent per
l’aprovació de l’expedient en virtut de la competència atribuïda a la Disposició Addicional Segona
apartat 2 de la Llei 30/2007, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar el
projecte bàsic i d’execució de l’actuació més amunt esmentada. Un cop sotmesa la proposta a
votació i debat, s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde Sr. Xavier Bergé Mediavilla i dels
regidors/regidores del grup municipal de CiU (Sra. Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla
González i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal d’ERC (Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr.
Jaume Montfort i Samà i Sra. Raquel Codina i Osés) i del grup municipal PSC (Sr. Joaquim Mas i
Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de nou
que formen la corporació:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i d’execució de l’actuació núm. 2099/541 “Reforma i
ampliació de la Llar d’Infants”, redactat per l’arquitecte superior Sr. Antoni R. Macià i Pelegrí, núm.
de col·legiat 10.259/8 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb un pressupost d’execució per
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contracta de dos-cents noranta mil tres-cents setanta-dos euros amb seixanta-vuit cèntims
(290.372,68 €), 16% IVA inclòs.
Segon.- Exposar-lo al públic durant un període de trenta (30) dies hàbils a efectes de presentació
d'al·legacions i/o reclamacions, mitjançant edicte inserit al BOP i/o DOG, al tauler d'anuncis
d’aquesta corporació i al Perfil del Contractant municipal. Si passat aquest termini no se'n
produeixen, s'entendrà aquest projecte definitivament aprovat, sense necessitat d'ulterior acord
[articles 235.2 TRLMC i article 37.1 ROAS].
Tercer.- Notificar aquests acords als Serveis Territorials a Lleida del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya als efectes legals oportuns.

8è.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA VENDA DIRECTA DE LA PARCEL·LA SOBRERA QUE
CONSTA A L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS COM A BÉ PATRIMONIAL AMB LA
REFERÈNCIA CADASTRAL NÚM. 6252408CG2265S0001F1 ALS CINC COPROPIETARIS
CONFRONTANTS DE LA MATEIXA.Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la consideració
del Ple l’aprovació de la venda directa als cinc copropietaris confrontants (finca registral 4122) de
la parcel·la sobrera que consta a l’Inventari de Béns Municipals com a bé patrimonial amb la
referència cadastral núm. 6252408CG2265S0001F1.
Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM, per a
manifestar que ell s’abstindrà en la votació d’aquesta proposta, atesa la seva vinculació amb la
persona a la qual es farà la venda directa.
Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, per a
manifestar que el seu grup municipal votarà a favor d’aquesta proposta.
Proposta d’Acord i Votacions:
Un cop efectuades totes les manifestacions anteriors i atès que s’ha instruït l’expedient preceptiu,
en el qual s’ha acreditat el caràcter patrimonial i de parcel·la sobrera del terreny en qüestió i la
corresponent valoració econòmica mitjançant taxació pericial i cadastral, com també la
circumstància que les persones abans esmentades són copropietaris confrontants d’aquesta
parcel·la sobrera.
Atès que la venda directa de les parcel·les sobreres als propietaris confrontants està autoritzada
expressament per l’article 44.1. del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de patrimoni dels ens locals, segons el qual les parcel·les sobrants poden ser
alienades per venda directa al propietari o propietaris confrontants, o permutades amb els seus
terrenys, previ requeriment personal.
Atès que la competència per resoldre sobre l’expedient correspon al Ple municipal, d’acord amb
l’article article 22.2.o).1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (pel
fet de referir-se a una alienació de bé immoble no prevista en el pressupost municipal), i l’article
50.2.p).1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
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Atès que el valor del bé a alienar és inferior al 20% dels recursos ordinaris del pressupost per la
qual cosa no és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de
la corporació, exigit per l’article 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i per l’article 114.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, sinó que n’hi ha prou amb el vot favorable
de la majoria simple dels membres presents del Ple.
Atès que el valor de la parcel·la a alienar és inferior al 25% dels recursos ordinaris del pressupost
municipal i per tant, tampoc és necessari sol·licitar informe previ al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya si bé, abans d’adoptar l’acord plenari i
un cop instruït l’expedient, se n’ha donat compte a l’esmentat Departament, en compliment de
l’article 40.1.c), in fine, del Reglament de patrimoni dels ens locals.
D’acord amb l’exposat i el que disposa, a més, la Disposició Addicional Segona apartat 2 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, respecte a la competència plenària, es
proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar la venda directa de la parcel·la
sobrera patrimonial més amunt esmentada. Un cop sotmesa la proposta a votació i debat,
s’obtenen set (7) vots a favor de l’alcalde Sr. Xavier Bergé Mediavilla i dels regidors/regidores del
grup municipal de CiU (Sra. Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla González i Sr. Lluís Sabaté i
Rúbies) i del grup municipal d’ERC (Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr. Jaume Montfort i Samà i Sra.
Raquel Codina i Osés) i una (1) abstenció del regidor del grup municipal PSC (Sr. Joaquim Mas i
Trullols), per la qual cosa s’acorda per majoria absoluta dels vuit (8) membres presents del total de
nou que formen la corporació:
Primer.- Aprovar la venda directa de la parcel·la sobrera que consta a l’Inventari municipal de béns
com a bé patrimonial, amb el núm. de referència cadastral 6252408CG2265S0001F1 i inscrita al
tom 3445, llibre 97 i foli 211 del Registre de la Propietat de Balaguer als cinc propietaris
confrontants de la mateixa (finca registral 4122), per un preu de quatre mil nou-cents trenta-dos
euros amb vuitanta-nou cèntims (4.932,89 €).
Segon.- Requerir els propietaris confrontants de la parcel·la sobrera esmentada a l’apartat anterior
a comparèixer davant el notari que els hi serà designat per atorgar l’escriptura pública de
compravenda corresponent.
Tercer.- Facultar l’alcalde de Bellcaire d’Urgell, en nom i representació de l’Ajuntament, per a la
signatura de quants documents públics i/o privats calguin per fer efectives la tramitació i execució
dels acords anteriors.
9è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL.EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX (LLAD06 0856. Annex II.1).Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la consideració
del Ple l’atorgament de llicència ambiental sol·licitada pel Sr. Antoni Agustí Feliu per a
l’AMPLIACIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX situada al POLÍGON 6, PARCEL·LA
57 del terme municipal de Bellcaire d’Urgell.
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Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor i portaveu del grup municipal PSC-PM, per a
manifestar que ell votarà a favor d’aquesta proposta.
Pren la paraula el Sr. Vicent Font i Bernaus, regidor i portaveu del grup municipal d’ERC-AM, per a
manifestar que el seu grup municipal també votarà a favor d’aquesta proposta.
Proposta d’Acord i Votacions:
DADES DE L’EXPEDIENT:
Nom de l’empresa:
Adreça de l’establiment:
Activitat que desenvolupa:
Data de la sol·licitud:
Medi Ambient exp. núm.:
NIES:
Marca oficial:
Classificació:

Coordenades UTM

GRANJA FELIU
Polígon 6, parcel·la 57, del TM de Bellcaire d’Urgell (Noguera)
Explotació porcina
1 de febrer de 2008
LLAD06 0856
P000014940
102 IF
Annex II.1. Apartat 11, Subapartat 1b: Instal·lacions destinades a
la cria intensiva amb un nombre de places de porc d’engreix fins
a 2.000 i superior a 200
X: 325.343; Y: 4.623.446

Vist l’expedient de referència tramitat per a l’obtenció de la llicència ambiental de l’activitat
esmentada, acompanyada de la documentació tècnica corresponent.
Atès que el tècnic municipal va informar favorablement sobre la compatibilitat urbanística del
projecte en data de 6 de novembre de 2006.
Atès que es va sotmetre l’expedient a informació pública durant un termini de vint (20) dies hàbils
mitjançant anunci en el taulell d’anuncis d’aquesta corporació i en el BOP de Lleida núm. 41 (pàg.
53), de 22 de març de 2007, així com a informació veïnal durant un termini de deu (10) dies hàbils,
sense que es formulessin al·legacions en contra.
Atès que la Unitat Tècnica Territorial de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), en sessió
de 28 de novembre de 2007, va emetre un informe favorable per a la capacitat ramadera existent
(1.800 porcs d’engreix) condicionat al compliment d’una sèrie de mesures per a l’exercici de
l’activitat de referència i un informe desfavorable per a l’ampliació de la capacitat ramadera (199
porcs d’engreix) per no acreditar el compliment de cap dels punts de l’Acord de la Ponència
Ambiental de 5 d’abril de 2005.
Atès que es va notificar proposta de resolució autoritzant la llicència ambiental de referència amb
les condicions assenyalades per l’informe de la UTT a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (21
de gener de 2008) i a la persona interessada (16 de gener de 2008), juntament amb una còpia de
l’informe integrat de l’OGAU, sense que transcorregut el termini de deu dies per a fer les
al·legacions que es consideressin oportunes, se’n fes cap.
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de 27 de febrer de 2008, va atorgar la llicència
ambiental LLAD06 0856 a favor del Sr. Antoni Agustí Feliu, amb les condicions determinades a
l’informe de la UTT de de l’OGAU de Lleida de 28 de novembre de 2007.
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Atès que posteriorment, en data de 9 de juny de 2009, el titular de l’explotació va presentar al
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes
P08089 a fi i efecte de poder ampliar la llicència ambiental LLAD06 0856.
A la vista de tots aquests antecedents i d’acord amb el que preveu la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
de la intervenció integral de l’Administració ambiental (LIIA), el Decret 136/1999, de 18 de maig,
pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998 (RIIA), modificat pel
Decret 143/2003, de 10 de juny i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitat i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), es proposa al Ple de
l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell aprovar l’atorgament de llicència ambiental sol·licitada pel Sr.
Antoni Agustí Feliu per a l’AMPLIACIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX situada al
POLÍGON 6, PARCEL·LA 57 del terme municipal de Bellcaire d’Urgell. Un cop sotmesa la
proposta a votació i debat, s’obtenen vuit (8) vots a favor de l’alcalde Sr. Xavier Bergé Mediavilla
i dels regidors/regidores del grup municipal CiU (Sra. Ramona Salla i Estopà, Sr. César Milla
González i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal ERC-AM (Sr. Vicent Font i Bernaus, Sr.
Jaume Montfort i Samà i Sra. Raquel Codina Osés) i del grup municipal PSC-PM (Sr. Joaquim
Mas i Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels vuit (8) membres presents del total de
nou que formen la corporació:
Primer.- Atorgar al Sr. ANTONI AGUSTÍ FELIU Llicència Ambiental per a l’AMPLIACIÓ DE
L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ RAMADERA DE 1.999 PORCS D’ENGREIX (marca oficial 102 IF)
situada al polígon 6, parcel·la 57 del terme municipal de Bellcaire d’Urgell, amb les condicions
especificades en l’informe integrat de l’OGAU de 15 de setembre de 2009, informe la transcripció
literal del qual és la que segueix:
“ REVISIÓ DE INFORME INTEGRAT EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT RAMADERA D’ANTONI AGUSTÍ
FELIU, SITUADA AL TERME MUNICIPAL DE BELLCAIRE D’URGELL (NOGUERA)
1. IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT
1.1
-

DADES DE L'ESTABLIMENT AVALUAT
Expedient:
LLAD06 0856
Nom:
GRANJA AGUSTÍ
NIES:
P000014940
Marca oficial:
102 IF
Capacitat ramadera:
1.999 porcs d’engreix
Emplaçament:
Polígon 6, parcel·la 57, del TM de Bellcaire d’Urgell (Noguera)
Coordenades UTM:
X: 325.343 Y: 4.623.446
Classificació:
II.1.11.1b

1.2 DOCUMENTACIÓ APORTADA
Document
Sol·licitud de llicència ambiental
Avaluació ambiental de l’activitat
Informe de verificació
Pla de Gestió de Dejeccions Ramaderes
Programa de correcció d’incompliments (si s'escau)

RESPONSABLE
Antoni Agustí Feliu
Redactada per Laura Freixa Casabella
EACAT, SL
PC004- P08089
Compromís signat pel titular i memòria
tècnica

2. AVALUACIÓ AMBIENTAL
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2.1 Emplaçament
Aquesta explotació està situada a 1.670 m del nucli urbà més proper (Bellcaire d’Urgell), i a 120 metres de
l’explotació ramadera més propera.
Aquesta explotació està situada al terme municipal de Bellcaire d’Urgell, terme designat com a vulnerable,
segons Decret 283/1998.
Al LER de l’explotació, actualitzat en data 26 de juliol de 2002, figuren 1.800 porcs d’engreix, capacitat que
no coincideix amb la sol·licitada. Caldrà actualitzar el LER de l’explotació a la capacitat ramadera
sol·licitada, un cop sigui efectiva la llicència ambiental.
A data d’avui no tenim constància de cap certificat d’informació pública emès per l’Ajuntament de Bellcaire
d’Urgell.
La Unitat Tècnica Territorial (UTT) d’aquesta Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), en la sessió
realitzada el 28 de novembre de 2007 va aprovar l’informe integrat referent a aquesta activitat, de caràcter
favorable a l’adequació d’una capacitat ramadera de 1.800 porcs d’engreix, i desfavorable per una capacitat
de 199 porcs d’engreix per tenir la consideració d’ampliació, d’acord amb l’informe tècnic del Pla de gestió
PC004, emès pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) el 29 d’octubre de 2007, i
incorporat a l’informe integrat aprovat per la UTT, on es considera que la gestió de les dejeccions generades
per la capacitat de bestiar prevista a l’ampliació, atès que l’increment de nitrogen que es generarà no
compleix cap punt de l’Acord de Ponència Ambiental de 5 d’abril de2005.
El 23 de gener de 2008, ha arribat a aquesta Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), la Proposta de
Resolució de la llicència ambiental d’aquesta activitat, emesa per l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell el 15 de
gener de 2008.
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), ens comunica que el 9 de juny de 2009, el
titular de l’explotació va presentar el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes P08089.
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha emès un nou informe tècnic per aquest Pla
de gestió en data 26 d’agost de 2009, amb les consideracions descrites a l’apartat 2.5. d’aquesta revisió
d’informe integrat.
Atès que el titular va presentar la documentació referent al nou Pla de gestió, directament al DAR en lloc de
fer-ho davant l’Ajuntament, tal i com preveu el Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei
4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes, va portar lloc a que per
error, no es comuniqués a l’Ajuntament l’entrada de la nova documentació referent a l’expedient LLAD06
0856.
Malgrat tot, i atès que a data d’avui no tenim constància que l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell hagi resolt
atorgar llicència ambiental a aquesta activitat ramadera, emetem la present revisió d’informe integrat.
2.2 Gestió d'animals morts
Descripció
Animals morts

Classe
NP

Codi
020102

Producció

Tipus de gestió

5 % /any

Gestió externa. Es disposa d’una pòlissa
d’assegurança agro-ramadera que cobreix
1.800 porcs d’engreix, capacitat existent
actualment a l’explotació.
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La gestió dels animals morts es considera correcta. Cal disposar, en tot moment, d’una pòlissa
d'assegurança agro-ramadera vigent que cobreixi la totalitat dels animals de l’explotació tenint en compte
que caldrà complir les següents condicions:
 Cal disposar d’un contenidor per l’emmagatzematge dels animals morts:
- El contenidor haurà d’estar tapat.
- El contenidor s’haurà de situar en una zona de fàcil accés pels vehicles de recollida.
- El contenidor i el seu entorn s’haurà de mantenir en bones condicions de neteja i desinfecció.
 En produir-se una baixa cal avisar al servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
Si existeix fossa de cadàvers, aquesta haurà de continuar en desús. La gestió dels animals morts no es
podrà efectuar mitjançant aquesta, d’acord amb el Reglament 1774/2002 en el qual s’estableixen les
normes sanitàries aplicables als subproductes animals no destinats al consum humà.
2.3 Gestió de residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.)
Descripció

Classe

Codi

Producció

Tipus de gestió

Residus agroquímics,
zoosanitaris, ...

P

020108

120 l/any

Gestió externa dels residus perillosos.
Es disposa de contracte amb gestor
autoritzat.

La gestió d’aquests residus es considera correcta, tenint en compte que caldrà complir les següents
condicions:
- L’emmagatzematge d’aquests residus s’efectua en recipients tancats.
- El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus no ha de superar els sis mesos.
- La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la seva
recollida, es pot utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
2.4 Abastament d’aigües i emissions d’aigües residuals
Segons l’informe de verificació, l’abastament d’aigua prové de la Comunitat General de Regants dels Canals
d’Urgell.
Les aigües sanitàries, aigües de neteja i les potencialment contaminades es gestionaran conjuntament amb
les dejeccions ramaderes. Segons dades de la verificació, no es fa segregació d’aigües pluvials, les quals
van a parar al terreny adjacent a les naus.
A títol informatiu:
En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització.
En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua procedent de fonts pròpies haurà d’acreditar la inscripció de
l’aprofitament al Registre d’Aigües, i si no es disposa de la corresponent acreditació, haurà de sol·licitar-ne
el dret, d’acord amb l’article 52 i concordants del text refós de la Llei d’Aigües, aprovada pel Reial Decret
Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
2.5 Gestió de les dejeccions ramaderes
El titular de l’explotació (marca oficial 102 IF) ha presentat en data 9 de juny de 2009, el Pla de gestió de
dejeccions ramaderes (Pla de gestió núm. P08089).
Aquesta explotació està inclosa en el Pla col·lectiu Gestió de purins de Bellcaire i comarca, SL (PC004).
D’acord amb tota la documentació presentada, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
(DAR) ha emès el 26 d’agost de 2009 l’informe tècnic sobre aquest Pla de gestió, amb les següents
consideracions per aquesta explotació:
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La capacitat de bestiar que considera és de 1.999 porcs d’engreix, dels quals 199 caps tenen la
consideració d’ampliació, d’acord amb la capacitat ramadera existent a l’explotació a 30 de juny de
2002.
La generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions generades pel bestiar que consta al Pla de
gestió a partir dels coeficients estàndards és de 14.493 kg, dels quals 13.050 kg procedeixen del bestiar
existent però atès que es preveu fer una alimentació del bestiar segons el nivell 1 del programa
d’actuació ASFAC-DAR-DMAH, la generació anual prevista de nitrogen en les dejeccions és de 12.574
kg. Aquest increment de nitrogen compleix l’Acord de la Ponència Ambiental, concretament pel cas
c1.2.: s’aplica a terres situades fora de les zones vulnerables.
Es preveu que 11.484 kg de nitrogen es gestionaran a través del Pla Gestió Conjunt de Bellcaire i
comarca, SL (PC004) i 1.270 kg de nitrogen es gestionaran en el marc de l’explotació agrària del pla
individual núm. P08089, per a la qual cosa al Pla de gestió s’aporten 8,0 ha en zona no vulnerable
(segons els Decrets 283/1998 i 476/2004). Atès que el Pla de gestió ha tingut entrada a l’Administració
amb anterioritat al 4 d’agost de 2009, es considera la superfície agrícola aportada com a zona no
vulnerable establerta per l’Acord de Govern 128/2009.
La capacitat d’emmagatzematge impermeable de dejeccions necessària pel bestiar existent és de 1.290
3
m pels purins i la capacitat necessària per les dejeccions generades per la totalitat del bestiar després
de l’ampliació és de 1.389 m³ pels purins. Els criteris per a la mesura de la capacitat
d’emmagatzematge són els que figuren a la instrucció tècnica IT-210 (“Criteris per a la mesura de
capacitat d’emmagatzematge de dejeccions en una exploració ramadera”), disponible a la pàgina web:
http://www.mediambient.gencat.cat/cat/empreses/OAEC/docs/acreditacio/inst_tecniques/crit_especifics/i
t210.pdf

En el Pla de gestió, el qual afecta zones vulnerables, es preveu l’ampliació de la capacitat de bestiar que
figura al Llibre d’Explotació ramadera. La Ponència Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
en sessió de data 5 d’abril, va aprovar les condicions per autoritzar l’ampliació i la nova implantació
d’explotacions que afecten zones vulnerables.
La capacitat d’emmagatzematge de les dejeccions de l’explotació segons la verificació de l’avaluació
ambiental (1.130,17 m³ pels purins) és inferior a la capacitat d’emmagatzematge necessària segons
l’informe tècnic del Pla de gestió (1.290 m³ pels purins del bestiar existent i 1.389 m³ pel bestiar després de
l’ampliació) i per tant, es considera insuficient per una correcta gestió de les dejeccions ramaderes de
l’explotació. Caldrà disposar d’una capacitat d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes, com a mínim,
de 1.389 m³ pels purins de la totalitat del bestiar després de l’ampliació.
El destí final de les dejeccions ramaderes d’aquesta explotació a través del Pla de gestió P08089, es
considera correcte.
2.6 Mesures de bioseguretat i sanitat animal
Com a mesures de bioseguretat i sanitat animal, l’explotació existent disposa de :
Tanca perimetral total.
Gual sanitari.
Dependències d’higiene personal.
Teles ocelleres a les finestres.
Pediluvis.
Infermeria.
Aquestes mesures es consideren suficients ja que es tracta de valorar una explotació existent.
2.7 Prevenció d'incendis forestals
Segons la verificació de l’avaluació ambiental, l’activitat es troba situada a més de 500 m de terrenys
forestals, definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya i a l'article 1 del Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
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En tot cas, es considera recomanable que l’explotació disposi dels elements mínims necessaris per tal
d'evitar que un incendi iniciat dintre del recinte de l'establiment pugui afectar l'entorn forestal proper, com
també per poder fer efectiva la seva autoprotecció en el cas que un incendi forestal provocat des de
l'exterior l'amenaci.
2.8 Afecció al medi
Segons la verificació de l’avaluació ambiental, no hi cap espai natural protegit en un radi de 1.000 metres de
l’explotació.
L’activitat és existent, i amb les mesures preventives i de control que recull la documentació presentada i les
condicions que es fixen en aquesta proposta, no ha de produir efectes significatius sobre el medi.
2.9 Programa de correccions. Exempció temporal de límits d'emissió.
El programa de correcció d’incompliments presentat reuneix els requisits exigits en l’apartat 3 de la
disposició transitòria núm. 3 del Decret 136/1999, de 18 de maig, perquè s’hi pugui atorgar l’exempció
temporal de límits d’emissió.
El programa de correcció d’incompliments consisteix amb una memòria valorada per la construcció d’una
bassa de purins a la mateixa parcel·la de l’explotació, impermeable i estanc, amb una capacitat
d’emmagatzematge prevista de 315 m³ pels purins.
Amb la capacitat d’emmagatzematge d’aquest dipòsit de purins i les instal·lacions existents, es preveu
disposar d’una capacitat d’emmagatzematge impermeable i estanca total de 1.445 m³ pels purins, capacitat
d’emmagatzematge suficient (1.389 m³ pels purins de la totalitat del bestiar a adequar) segons l’informe
tècnic del Pla de gestió P08089, emès pel DAR el 26 d’agost de 2009.
Tots els dispositius d’emmagatzematge de dejeccions hauran de ser impermeables i estancs.
Es proposa un termini de 150 dies des de la concessió de la llicència, per dur a terme el programa de
correccions, amb les especificacions determinades anteriorment.
2.10 Al·legacions.
La Unitat Tècnica Territorial (UTT) d’aquesta Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), en la sessió
realitzada el 28 de novembre de 2007, va aprovar l’informe integrat referent a aquesta activitat, de caràcter
favorable a l’adequació d’una capacitat ramadera de 1.800 porcs d’engreix, i desfavorable per una capacitat
de 199 porcs d’engreix per tenir la consideració d’ampliació, d’acord amb l’informe tècnic del Pla de gestió
PC004, emès pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) el 29 d’octubre de 2007, i
incorporat a l’informe integrat aprovat per la UTT, on es considera que la gestió de les dejeccions generades
per la capacitat de bestiar prevista a l’ampliació, atès que l’increment de nitrogen que es generarà no
compleix cap punt de l’Acord de Ponència Ambiental de 5 d’abril de 2005.
El 23 de gener de 2008, ha arribat a aquesta Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), la Proposta de
Resolució de la llicència ambiental d’aquesta activitat, emesa per l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell el 15 de
gener de 2008.
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), ens comunica que el 9 de juny de 2009, el
titular de l’explotació va presentar el Pla de gestió de les dejeccions ramaderes P08089.
Vista la documentació aportada, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha emès un
informe tècnic per aquest nou Pla de gestió (núm. P08089) en data 26 d’agost de 2009, tal i com es descriu
a l’apartat 2.5. d’aquesta revisió d’informe integrat.
3. FORMULACIÓ DE L'INFORME
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Vista l'avaluació ambiental verificada per la Unitat Tècnica de Verificació Ambiental (EACAT, SL) i la resta
de documentació que l’acompanya;
Vista la informació ambiental que s'hi conté, i contrastada aquesta amb aquella de què es disposa en la
base de dades ambiental d’activitats del Departament de Medi Ambient i Habitatge;
Vist l'informe del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural;
Vista l'avaluació ambiental feta en l'apartat 2 d'aquesta proposta,
Es proposa informar FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència ambiental presentada per ANTONI
AGUSTÍ FELIU, per l’explotació ramadera de 1.999 porcs d’engreix (marca oficial 102 IF), ubicada al terme
municipal de Bellcaire d’Urgell (Noguera), atorgant-li un termini de:




30 dies des de la data de concessió de la llicència ambiental, per disposar del Llibre de dades de
l’explotació ramadera (LER) degudament actualitzat, amb la capacitat ramadera per la qual s’informa
favorablement.
30 dies des de la data de concessió de la llicència ambiental, per disposar d’una pòlissa d’assegurança
agro-ramadera actualitzada d’acord amb el LER, que cobreixi la totalitat dels animals existents a
l’explotació.
150 dies des de la data de concessió de la llicència per realitzar les mesures previstes en el programa
de correccions tenint en compte les especificacions de l’apartat 2.9.

3.1 CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
3.1.1 Condicions addicionals per a l’exercici de l’activitat
Cal disposar del Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat i actualitzat.
Cal disposar, en tot moment, de la pòlissa d’assegurança agro-ramadera vigent que cobreixi la totalitat dels
animals de l’explotació.
Cal disposar, en tot moment, d’un contracte de recollida de residus perillosos amb una empresa gestora
autoritzada.
Tots els dispositius d’emmagatzematge de dejeccions hauran de ser impermeables i estancs.
3.1.2 Condicions de gestió per a l’exercici de l’activitat
3.1.2.1. Gestió de les dejeccions ramaderes
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona vulnerable
establerta pels Decrets 283/1998 i 476/2004 es farà respectant el Decret 205/2000, de 13 de juny,
d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries (DOGC núm. 3168, de 26 de juny de 2000), o
normativa que el substitueixi, i el Codi de bones pràctiques agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22
d’octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre de 1998).
Per a les zones vulnerables establertes pels Decrets 283/1998, 476/2004 i l’Acord de Govern 128/2009, la
quantitat màxima de nitrogen procedent dels fems i altres materials orgànics a aplicar és de 170 kg N/ha i
any.
Les dejeccions que tenen la consideració d’ampliació segons l’Acord de la Ponència Ambiental de data 5
d’abril de 2005, només podran aplicar-se en zona vulnerable en els casos previstos en l’esmentat Acord.
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en aquelles zones que no es van designar vulnerables pels
Decrets 283/1998 i 476/2004 es farà respectant al màxim les recomanacions del Codi de bones pràctiques
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agràries en relació amb el nitrogen (Ordre de 22 d’octubre de 1998, DOGC núm. 2761, de 9 de novembre
de 1998).
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes, tant en zona vulnerable com fora de les zones
vulnerables, no podrà efectuar-se en els següents casos:
- A menys de 50 m d’una captació d’aigua destinada al consum humà.
- En parcel·les amb més d’un 15 % de pendent.
- En situacions climatològiques adverses; en cas de precipitacions o risc de precipitacions, en situacions
de gelada i si el terreny està entollat o cobert de neu.
- Distàncies mínimes a respectar en referència a:
 Cursos d’aigua naturals i grans masses d’aigua definits en la cartografia 1:250.000, versió 3 (any
1998) de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC):
 Pendent general ≤ 10%:
 Injectats o aplicats arran de terra: 15 m.
 Aplicats d’altres maneres: 35 m.
 Pendent general > 10%:
 Injectats o aplicats arran de terra: 25 m.
 Aplicats d’altres maneres: 50 m.
 Altres cursos d’aigua naturals:
 Pendent general ≤ 10%:
 Injectats o aplicats arran de terra: 5 m *.
 Aplicats d’altres maneres: 10 m *.
 Pendent general > 10%:
 Injectats o aplicats arran de terra: 10 m *.
 Aplicats d’altres maneres: 25 m *.
(*) Si hi ha presència de banda de vegetació arbustiva o arbòria contínua les distàncies anteriors es redueixen
en un 50%.

 Cursos d’aigua artificials (canals, sèquies, desaigües, etc):
 Injectats o aplicats arran de terra: 1 m.
 Aplicats d’altres maneres: 2 m.
- En tots els casos, la distància es mesurarà des de la vora de la llera del curs d’aigua.
- Aquestes distàncies no es tindran en compte si l’aplicació de dejeccions ramaderes es fa manualment
(horts familiars, etc.).
El titular del Pla adoptarà totes aquelles mesures addicionals que siguin necessàries per a la correcta gestió
de les dejeccions ramaderes, especialment davant situacions imprevistes o excepcionals.
En cas de produir-se canvis en la gestió de les dejeccions caldrà atenir-se al que es disposa als apartats 5,
6 i 7 de l’article 4 del Decret 220/2001, d’1 d’agost, modificat pel Decret 50/2005, de 29 de març.
El titular de l’explotació ramadera està obligat a portar al dia el Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes,
que es pot obtenir a les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural o bé a
la pàgina Web: http://www.gencat.net/darp/c/ramader/dejecram/dejec07.htm.
3.1.2.2. Gestió de les aigües:
No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.
Les aigües pluvials no hauran d’entrar en contacte amb elements contaminats (dejeccions, fems,
pinsos, deixalles, etc.).
Les instal·lacions per a l’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes han de ser estanques, de tal
manera que el seu contingut no pugui sortir de l’interior, i han d’estar construïdes de tal forma que s’eviti
l’entrada de les aigües, pluvials netes, d’escolament superficial.
La neteja de les instal·lacions es realitzarà de tal manera que la quantitat d’aigua utilitzada i la
freqüència permetin reduir la quantitat d’aigües brutes generades.
Les aigües brutes originades en àrees descobertes associades a l’activitat, les aigües de neteja de les
edificacions, i les aigües residuals sanitàries, es gestionaran juntament amb les dejeccions ramaderes,
per la qual cosa aquestes aigües s’hauran d’aconduir fins al sistema d’emmagatzematge de les
dejeccions (el dimensionament del qual haurà de contemplar l’entrada d’aquestes aigües).
S’adoptaran les mesures de seguretat adients per tal d’evitar vessaments accidentals durant les
operacions d’extraccció de les dejeccions i de les aigües residuals dels sistemes d’emmagatzematge.
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3.2 MESURES DE CONTROL
Atenent a la seva classificació a l’annex II.1 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’administració ambiental, l’establiment haurà de dur a terme:
a) Un control inicial parcial, en el termini de 150 dies des de la data de concessió de la llicència per
verificar que s’han dut les mesures previstes en el programa de correccions amb les determinacions
fixades en l’apartat 2.9 i les fixades en el punt 3.1.1 d’aquest informe.
b) Cada quatre anys un control periòdic que garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats
a l’apartat anterior.
Els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de l’Administració
degudament acreditada, d’acord amb l’article 81 del Decret 136/1999.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que dugui a terme el control ho haurà de notificar a aquesta
OGAU als efectes de comunicació oportuns.
A més, seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en la llicència ambiental, i
concretament:
 La correcta gestió dels animals morts i dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc).
 Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus perillosos
(agroquímics, zoosanitaris, etc.) i d'animals morts, són les previstes i es troben en bon estat d'ús. El
correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge d’aquests residus.
 Que les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de dejeccions ramaderes,
són les previstes i es troben en bon estat d'ús. El correcte estat de manteniment i ordre d’aquestes
zones d’emmagatzematge.
 El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat.
 Cal disposar de les factures del pinso adquirir i documentació acreditativa, atès que es realitza reducció
de nitrogen per alimentació.
 El que li sigui d’aplicació segons la normativa vigent referent a aspectes mediambientals en el moment
d’aquest control.”

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i a l’Oficina de Gestió Ambiental
Unificada als efectes legals oportuns.

10è.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA, SI N’HI HA.No n’hi ha.

11è.- PRECS I PREGUNTES.1) Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor del grup municipal PSC-PM, per a
preguntar en quin estat de la tramitació es troba el POUM i d’altra banda, perquè no s’han inclòs
les peticions dels veïns sobre les activitats existents.
Respon el Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, per manifestar que el POUM es
va aprovar definitivament el dia 17 de setembre de 2009 i que hi ha un termini de tres mesos per a
publicar-lo al DOGC, i que trigarà una mica més del previst perquè cal traduir-lo al castellà.
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Pel que fa a les peticions dels veïns, l’alcalde diu que l’exigència dels 2.500 m² mai ha estat un
requisit de l’equip de govern, sinó que sempre ha estat imposat des d’Urbanisme i que, a més, la
Sra. Carme Garrofé li va manifestar que això no es podia fer, a la qual cosa el Sr. Mas diu que,
des d’Urbanisme se li ha dit, que s’hi havia una petició dels veïns això es podia modificar.
Tant l’alcalde, com el Sr. César Milla González, regidor del grup municipal de CiU, tornen a insistir
que per més que manifestessin la seva voluntat d’incloure parcel·les més petites, això no s’ha
aconseguit, a la qual cosa el Sr. Mas pregunta si la petició va ser per escrit o només de paraula,
perquè si només s’ha fet la sol·licitud de paraula mai se’n treurà l’entrellat, perquè uns diran una
cosa i altres en diran una altra, i a ell tant el Sr. Quim Nadal com la Sra. Carme Garrofé li han
manifestat la seva voluntat d’accedir a aquesta petició però com ningú els hi va dir, per això no
s’ha inclòs.
2) Pren la paraula el Sr. Xavier Bergé Mediavilla, per donar compte de dues qüestions:
2.1.

2.2.

Respecte al tema de “Transalfals”, si bé la qüestió s’ha solucionat pel que fa a la seva
situació urbanística, creu que cal que el plenari i, en general, tots els veïns de la població
sàpiguen que per part de la Sra. Alba Arrufat Vilaginés i altres persones, s’ha interposat
una demanda a l’Ajuntament i a l’empresa “Transalfals” per tal de cobrar una indemnització
pels danys i perjudicis causats per motiu de la circulació de vehicles a motor, que puja
gairebé a quaranta mil euros. Si bé l’alcalde creu que no s’haurà de pagar la totalitat de la
quantitat reclamada sí que s’ha de ser conscient que alguna quantitat força elevada
s’haurà de pagar.
Finalment, vol concloure el plenari recordant a tothom que el dia 25 d’octubre de 2009
(diumenge) tindrà lloc l’acte commemoratiu dels “30 anys d’Ajuntaments democràtics” que
es celebrarà a la sala d’actes de l’Ajuntament a les 12.30 hores del matí amb la presència
del Sr. Miquel Pueyo, delegat de la Generalitat a Lleida i de tots els alcaldes i regidors
d’aquest període.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió ordinària a les vint-i-una hores i
trenta minuts del dia catorze d’octubre de dos mil nou, de la qual s’estén aquesta signada per
l’alcalde-president i jo, la secretària, que en dono fe.

La secretària

Vist i plau
L’alcalde
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