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AJUNTAMENT
DE
BELLCAIRE D’URGELL
(LLEIDA)

Ple Ordinari: 30/12/2009/09
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BELLCAIRE
D’URGELL CELEBRADA EN DATA DE TRENTA DE DESEMBRE 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),
Sra. M. José Navarro i Tolosa (CiU),
Sr. Lluís Antoni Sabaté Rúbies (CiU),
Sr. Vicent Font i Bernaus (ERC-AM),
Sr. Jaume Montfort i Samà (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.
04/2009).
4
Aprovació, si s’escau, de la relació de factures de la corporació corresponents al
període: 1 octubre 2009-20 desembre 2009.
5
Aprovació, si s’escau, del Conveni d’encàrrec de serveis de protecció de la salut
entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell.
6
Aprovació, si s’escau, del Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil
de la comarca de la Noguera i del Conveni de cooperació entre el Consell
Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell per a l’adhesió al
servei de protecció civil.
7
Aprovació, si s’escau, del projecte de “Construcció i Instal·lació d’una Planta Solar
Fotovoltaica sobre coberta connectada a la Xarxa, de les Instal·lacions ubicades
al carrer Francesc Llanes, núm. 20 de Bellcaire d’Urgell (Poliesportiu).”
8
Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de llicència ambiental.- Explotació porcina
d’engreix (LLAD06 0848. Annex II.1).
9
Aprovació, si s’escau, de l’atorgament de llicència ambiental.- Ampliació i
unificació explotació bovina de cria i d’engreix (LL2008 0363. Annex II.1).
10
Assumptes d’urgència, si n’hi ha.
11
Precs i preguntes.
A Bellcaire d’Urgell, a trenta de desembre de dos mil nou, essent les vint hores i deu 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
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d’assistir-hi la Sra. Raquel Codina Osés, absent del municipi i excusant el retard el Sr. César
Milla González.
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 14 d’octubre de 2009 i a la sessió extraordinària d’11 de novembre 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 set
(7) vots a favor de l’alcalde Sr. Xavier Bergé Mediavilla i dels regidors/regidores del grup
municipal CiU (Sra. Ramona Salla i Estopà, Sra. M. José Navarro i Tolosa i Sr. Lluís Sabaté
i Rúbies), del grup municipal ERC-AM (Sr. Vicent Font i Bernaus i Sr. Jaume Montfort i
Samà) i del grup municipal PSC-PM (Sr. Joaquim Mas i Trullols), per la qual cosa s’acorda
per unanimitat dels set (7) membres presents del total de nou que formen la corporació:



Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària realitzada el dia 14 d’octubre de 2009, no
havent-se formulat cap rectificació ni observació en contra.
Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinària realitzada el dia 11 de novembre 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’alcalde-president des del dia 8 d’octubre de 2009 fins al dia 20 de desembre de 2009.
La relació de decrets és la que segueix:
NÚM.

DATA

RESUM

276

08/10/2009

Inici expedient per a la venda directa de parcel·la sobrera als
propietaris confrontants.

277

08/10/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR54/09):
Sra. M. Pilar Monroy Aldabó.

278

08/10/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de l’Aula municipal
de Música, setembre 2009. Import: 1.598,00 €.
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279

13/10/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR43/09: Sr. Jaume Josa Ponts i
Sra. M. Teresa Cercós Pons. Obra: “Projecte bàsic i d’execució
d’un edifici aïllat per a magatzem i habitatge unifamiliar al carrer
Lleida, núm. 17 del TM de Bellcaire d’Urgell”. Import PEM:
474.000,00 €.

280

13/10/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR53/09: Sr. Ramon Querol
Rabaiget. Obra: “Canviar sis bigues de la teulada de l’habitatge de
la plaça La Pau, 2 del TM de Bellcaire d’Urgell”. Import PEM:
800,00 €.

281

13/10/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR54/09: Sra. M. Pilar Monroy
Aldabó. Obra: “Aixecar 1 m. d’alçada la paret de la terrassa de
l’habitatge del carrer Almenara, 6 del TM de Bellcaire d’Urgell”.
Import PEM: 160,00 €.

282

15/10/2009

Pagament rebuts aigua recaptats per l’Ajuntament a l’empresa
“Cassa, aigües i depuració, SL” a efectes de la seva regularització.
Import: 3.442,26 €.

283

15/10/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR43/06: Granja Feliu.. Obra:
“Projecte bàsic i d’execució d’un edifici aïllat per a magatzem i
habitatge unifamiliar al carrer Lleida, núm. 17 del TM de Bellcaire
d’Urgell”. Import PEM: 474.000,00 €.

284

16/10/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR55/09):
Sr. Isidre Giró Fontanillas.

285

20/10/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR56/09):
Sra. Carme Porta Camps.

286

21/10/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR57/09):
Comunitat de Veïns del carrer Ventura Gassol, núm. 8.

287

22/10/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR55/09: Sr. Isidre Giró
Fontanillas. Obra: “Canviar 3 bastiments i finestres d’uralita de
l’habitatge de l’avinguda Onze de Setembre, 204 del TM de
Bellcaire d’Urgell”. Import PEM: 400,00 €.

288

22/10/2009

Aprovació certificació núm. 4 de l’obra “Urbanització i
Enjardinament dels carrers Ermengol IV i mossèn Enric Servat:
Fase “, inclosa dins del FEIL. Import: 55.323,33 €, IVA inclòs.

289

22/10/2009

Cessió de l’import de la 4a certificació de les obres efectuades per
l’empresa “Catubex, SL” a l’entitat bancària “la Caixa”.

290

23/10/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament de les classes
de música setembre 2009. Import: 900,90 €.

Plaça Major, 1 - Telèfon 973 58 60 05 - Fax 973 58 65 37 - C.P. 25337 - NIF: P-2505600-C

3

Ple Ordinari: 30/12/2009/09

AJUNTAMENT
DE
BELLCAIRE D’URGELL
(LLEIDA)

291

23/10/2009

Inici expedient per a l’aprovació del Compte General, exercici
2006.

292

23/10/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR56/09: Sra. Carme Porta
Camps. Obra: “Arranjar la teulada de l’habitatge de l’avinguda
Onze de Setembre, 160 del TM de Bellcaire d’Urgell”. Import PEM:
2.000,00 €.

293

27/10/2009

Liquidació definitiva llicència d’obres: Sr. Laureà Ramon
Fernández. Obra: “Ampliar el projecte bàsic i d’execució d’un
habitatge unifamiliar de fusta entre mitgeres al carrer Bonavista,
48 del TM de Bellcaire d’Urgell”. Import PEM: 23.633,86 €.

294

27/10/2009

Renovació de la pòlissa de crèdit amb l’entitat bancària Multicaja.
Import: 60.000,00 €.

295

27/10/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR57/09: Comunitat de Veïns
Ventura Gassol, núm. 8. Obra: “Reparar i impermeabilitzar la
terrassa de la Comunitat de Veïns del carrer Ventura Gassol, 8 del
TM de Bellcaire d’Urgell”. Import PEM: 6.964,70 €.

296

27/10/2009

Aprovació de la Liquidació de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell,
exercici 2006, amb un Romanent de Tresoreria Positiu. Import:
294.292,60 €.

297

29/10/2009

Inici expedient LLAD08/09: Cereals i Assecador Porta, SL.
Activitats: “Adequació activitat existent d’assecador de cereals,
ubicada al polígon 8, parcel·la 32”.

298

29/10/2009

Inici expedient control específic LAAD 060247: Sr. Xavier Torres
Guau.

299

29/10/2009

Sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua. Obra:
“Impermeabilització de la Bassa de Terres de Bellcaire d’Urgell”.
Import: 165.966,18 €.

300

30/10/2009

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’octubre 2009. Import: 210,00 €.

301

30/10/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament a la Sra.
Guadalupe Torres Font, en concepte de substitucions a la
Biblioteca i a la Llar d’Infants (20,50 hores: octubre 2009). Import:
123,00 €.

302

30/10/2009

Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
derivades de les factures presentades durant el mes d’octubre de
2009. Import: 129.538,07 €.
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303

30/10/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. DOM10/2009 i
ordenació del seu pagament. Import: 14.219,59 €, IVA inclòs.

304

03/11/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. 13/2009 i ordenació
del seu pagament. Import: 30.370,66 €, IVA inclòs.

305

04/11/2009

Agregació de finques i atorgament de llicència de parcel·lació
urbanística (PU02/09): Sr. Xavier Mas Domenjó i altres propietaris.

306

04/11/2009

Inici expedient per la modificació de divers Ordenances Fiscals de
l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell per a l’exercici 2010.

307

05/11/2009

Generació de crèdits per nous ingressos [Venda parcel·la
sobrera]: 5.722,14 €.

308

06/11/2009

Autorització utilització Poliesportiu a l’Associació de Dones
Isabelines per a realitzar conferència sobre les Dones del Nord i
del Sud (dia 17 de novembre de 2009).

309

07/11/2009

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament
de Bellcaire d’Urgell per al dia 11 de novembre de 2009, a les
21.00 hores.

310

07/11/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de la Llar d’Infants,
octubre 2009. Import: 582,00 €.

311

07/11/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de l’Aula municipal
de Música, octubre 2009. Import: 1.014,00 €.

312

07/11/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament de les classes
de música octubre 2009. Import: 1.716,75 €.

313

10/11/2009

Inici expedient concessió LLOC08/2009 habitatge unifamiliar
carrer Ramon y Cajal, 9: Sr. Antonio Tenorio González.

314

13/11/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR58/09):
Sr. Ramon Torres Isant.

315

17/11/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR59/09):
Gas Natural Distribución SDG, SA.

316

18/11/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres majors (LLOBR60/09):
Sr. Francesc Quintillà Marro.

317

18/11/2009

Autorització, disposició i pagament a la funcionària Sra. Anna
Llinàs Rovira : curs formació professional Curs de Dret Urbanístic
de Catalunya II: Llicències, infraccions i sancions, organitzat per
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Universitat
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Autònoma de Barcelona. Import: 60,00 €.
318

19/11/2009

Liquidació definitiva de la LLOBR646/06: Sr. Antonio Tenorio
González. Import: 135,07 €.

319

19/11/2009

Concessió llicència d’obres LLOBR58/09: Sr. Ramon Torres Isant.
Obra: “Arranjar la porta-tanca del magatzem del camí de
Castellserà”. Import PEM: 1.500,00 €.

320

23/11/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR61/09):
Sr. Josep Farrando.

321

24/11/2009

Concessió LLOC07/2009 habitatge unifamiliar
Gassol, 18: Sr. Antoni Subirada Solé.

322

24/11/2009

Aprovació certificació núm. 5 i última de l’obra “Urbanització i
Enjardinament dels carrers Ermengol IV i mossèn Enric Servat:
Fase “, inclosa dins del FEIL. Import: 47.978,28 €, IVA inclòs.

323

24/11/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR62/09):
Sr. Antonio Ramon Ojeda.

324

26/11/2009

Concessió llicència d’obres (LLOBR60/09): Sr. Francesc Quintillà
Marro. Obra: “Rehabilitació de la coberta de la Masia Guineu”.
Import PEM: 32.534,24 €.

325

26/11/2009

Concessió llicència d’obres (LLOBR62/09): Sr. Antonio Ramon
Ojeda. Obra: “Fer dues parets per tancar l’hort (30 m²) del carrer
Bonavista, s/n”. Import PEM: 1.000,00 €.

326

26/11/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR63/09):
Sr. Pau Sabaté Pedrós.

327

27/11/2009

Inici expedient control específic LA 20050094: empresa “Solé
Bergé, Escoda Casanovas CB”.

328

30/11/2009

Autorització, disposició i reconeixement de les obligacions
derivades de les factures presentades durant el mes de novembre
de 2009. Import: 67.572,15 €.

329

30/11/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. DOM11/2009 i
ordenació del seu pagament. Import: 9.608,22 €, IVA inclòs.

330

30/11/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de la Llar d’Infants,
novembre 2009. Import: 654,00 €.

331

30/11/2009

Aprovació liquidació ingrés directe de la taxa de l’Aula municipal
de Música, novembre 2009. Import: 1.014,00 €.
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332

30/11/2009

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 novembre 2009. Import: 213,00 €.

333

02/12/2009

Atorgament LLOC09/2009: Sr. Daniel Herrera Acuña. Obra:
“Projecte bàsic i d’execució d’un habitatge unifamiliar entre
mitgeres al carrer Ramon y Cajal, núm. 23”.

334

03/12/2009

Autorització inici d’activitat LLAC05/2009: Sr. Eliseu Ticó Petit.
Activitat: Fusteria al carrer Girona, núm. 18.

335

04/12/2009

Autorització, disposició, reconeixement i pagament de les classes
de música novembre 2009. Import: 1.622,25 €.

336

04/12/2009

Atorgament LLOC09/2009: Sr. Antonio Tenorio González i Sra.
Montserrat Miralles Vilanova. Obra: “Projecte bàsic i d’execució
d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ramon y Cajal,
núm. 29”.

337

04/12/2009

Aprovació de les factures de la relació núm. 14/2009 i ordenació
del seu pagament. Import: 21.243,69 €, IVA inclòs.

338

10/12/2009

Inici expedient concessió llicència d’obres menors (LLOBR64/09):
Sra. Maria Flores Rosell.

339

16/12/2009

Concessió llicència d’obres (LLOBR59/09): Gas Natural
Distribución SDG, SA. Obra: “Obertura de cates per al
subministrament de gas al carrer Major, 9 (pel carrer Molí)”. Import
PEM: 240,40 €.

340

16/12/2009

Concessió llicència d’obres (LLOBR63/09): Sr. Pau Sabaté
Pedrós. Obra: “Refer la terrassa, allargar dues bigues i fer un
muntacàrregues a l’habitatge del carrer Jaume I, núm. 34”. Import
PEM: 12.000,00 €.

341

16/12/2009

Concessió llicència d’obres (LLOBR64/09): Sra. Maria Flores
Rosell. Obra: “Arranjar la paret de la cabana de la seva propietat”.
Import PEM: 2.000,00 €.

342

16/12/2009

Aprovació contracte de treball de relleu complet del Sr. Ramon
Sans Bergé per jubilació parcial anticipada del Sr. Fernando Bailac
Siurana. Categoria: Oficial 2a.

343

16/12/2009

Aprovació jubilació parcial anticipada del Sr. Fernando Bailac
Siuranal. Jornada laboral: 7,2 hores setmanals.

344

17/12/2009

Traspàs diners propietat de l’Associació de Joves al c/c obert al
seu nom: 6.924,66 €.
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345

17/12/2009

Nomenament com arquitectes i enginyers municipals als
arquitectes i enginyers dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal
de la Noguera.

346

21/12/2009

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de
Bellcaire d’Urgell per al dia 30 de desembre de 2009, a les 19.30
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. 04/2009).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 8
d’octubre de 2009 fins al dia 20 de desembre 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’ERCAM, 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.
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 8 d’octubre de
2009 fins al dia 20 de desembre 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 set (7) vots a favor de l’alcalde Sr. Xavier Bergé Mediavilla i dels
regidors/regidores del grup municipal CiU (Sra. Ramona Salla i Estopà, Sra. M. José
Navarro i Tolosa i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal ERC-AM (Sr. Vicent Font i
Bernaus i Sr. Jaume Montfort i Samà) i del grup municipal PSC-PM (Sr. Joaquim Mas i
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Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels set (7) 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 43/09
Decret 279/2009

Jaume Josa Ponts i Projecte bàsic i d’execució d’un edifici
aïllat per a magatzem i habitatge
M.Teresa Cercós Pons
unifamiliar al carrer Lleida, 17.

474.000,00 €

LLOBR 53/09
Decret 280/2009

Ramon Querol Rabaiget

Canviar sis bigues de la teulada de
l’habitatge de la plaça La Pau, 2.

800,00 €

LLOBR 54/09
Decret 281/2009

M. Pilar Monroy Aldabó

Aixecar 1 m d’alçada la paret de la
terrassa de l’habitatge del carrer
Almenara, 6.

160,00 €

LLOBR 55/09
Decret 287/2009

Isidre Giró Fontanillas

Canviar 3 bastiments i finestres
d’uralita de l’habitatge de l’avinguda
Onze de Setembre, 204.

400,00 €

LLOBR 56/09
Decret 292/2009

Carme Porta Camps

Arranjar la teulada de l’habitatge de
l’avinguda Onze de Setembre, 160.

2.000,00 €

LLOBR 57/09
Decret 295/2009

Comunitat de Veïns Reparar i impermeabilitzar la terrassa
de la Comunitat de Veíns del carrer
Ventura Gassol, 8
Ventura Gassol, 8.

6.964,70 €

LLOBR 58/07
Decret 319/2009

Ramon Torres Isant

Arranjar la porta-tanca del magatzem
del camí de Castellserà.

1.500,00 €

LLOBR 60/09
Decret 324/2009

Francesc Quintillà Marro Rehabilitació de la coberta de la
Masia Guineu.

32.534,24 €

LLOBR 62/09
Decret 325/2009

Antonio Ramon Ojeda

Fer dues parets per tancar l’hort (30
m²) del carrer Bonavista, s/n.

1.000,00 €

LLOBR 59/09
Decret 339/2009

de
cates
per
al
Gas Natural Distribución Obertura
subministrament de gas al carrer
SDG, SA
Major, 9 (pel carrer Molí).

240,40 €

LLOBR 63/09
Decret 340/2009

Pau Sabaté Pedrós

Refer la terrassa, allargar dues bigues
i fer un muntacàrregues a l’habitatge
del carrer Jaume I, núm. 34.

12.000,00 €

LLOBR 64/09
Decret 341/2009

Maria Flores Rosell

Arranjar la paret de la cabana de la
seva propietat.

2.000,00 €

Segon.- Notificar els acords anteriors a les persones interessades als efectes oportuns.
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4t.APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENTS AL PERÍODE: 1 OCTUBRE 2009-20 DESEMBRE 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 d’octubre de 2009 fins al dia 20 de desembre 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’ERCAM, 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 d’octubre de
2009 fins al dia 20 de desembre de 2009 i que s’insereix en forma annexa en aquesta acta.
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 CiU (Sra. Ramona Salla
i Estopà, Sra. M. José Navarro i Tolosa i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal ERCAM (Sr. Vicent Font i Bernaus i Sr. Jaume Montfort i Samà) i del grup municipal PSC-PM (Sr.
Joaquim Mas i Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels set (7) membres
presents del total de nou que formen la corporació:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentades a la corporació entre els dies 1 d’octubre
de 2009 fins al dia 20 de desembre de 2009, relació que s’insereix en forma annexa en
aquesta acta, per un import total de dos-cents deu mil cinc-cents setanta-set euros amb set
cèntims (210.577,07 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, DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE SERVEIS DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT I
L’AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’URGELL.Intervencions:
Plaça Major, 1 - Telèfon 973 58 60 05 - Fax 973 58 65 37 - C.P. 25337 - NIF: P-2505600-C
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El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la
consideració del Ple l’aprovació del Conveni d’encàrrec de serveis de protecció de la salut i
l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell a efectes de complir amb l’article 45 de la Llei 7/2003, de
25 d’abril, de protecció de la salut que obliga als ens locals, d’acord amb les seves
competències, a prestar una sèrie de serveis mínims en matèria de protecció de la salut,
essent una de les formes de prestació encomanar-ne la seva execució a l’Agència de
Protecció de la Salut a través d’aquest conveni, forma que han adoptat la immensa majoria
de municipis petits.
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’ERCAM, per a manifestar que el seu grup municipal també votarà a favor d’aquesta proposta.
Proposta d’Acord i Votacions:
Atès que l’Agència de Protecció de la Salut té l’objectiu d’integrar tots els serveis de protecció
de la salut i coordinar-los amb la resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels
factors ambientals i alimentaris que poden produir un efecte negatiu en la salut de les persones.
d’acord amb el que preveuen els articles 25 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, els articles 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i els articles
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
aprovar el Conveni d’encàrrec de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de
Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell. 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, Sra. M. José
Navarro i Tolosa i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal d’ERC (Sr. Vicent Font i
Bernaus i Sr. Jaume Montfort i Samà) i del grup municipal PSC (Sr. Joaquim Mas i Trullols),
per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels set (7) membres presents del total de nou que
formen la corporació:
Primer.- Aprovar el Conveni d’encàrrec de serveis de protecció de la Salut entre l’Agència de
Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, l’objecte del qual és regular
l’encàrrec que realitza l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell a favor de l’Agència de Protecció de
la Salut per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència local.
La transcripció literal d’aquest Conveni és el que segueix:
“CONVENI D’ENCÀRREC DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE L’AGÈNCIA DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’URGELL.Barcelona, 1 de gener de 2010
REUNITS:
D’una part, el senyor Xavier Llebaria i Samper, director gerent de l'Agència de Protecció de la Salut.
I de l’altra, el senyor Xavier Bergé i Mediavilla, alcalde de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell.
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ACTUEN:
El primer, en representació de l'Agència de Protecció de la Salut, d’ara en endavant l’APS, en ús de les
facultats que li confereix la disposició transitòria primera apartat 2n de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre,
de salut pública.
El segon, en representació de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, en endavant l’Ajuntament, ocupant el
càrrec d’alcalde, segons presa de possessió del dia 16 de juny de 2007 amb les més àmplies facultats de
representació, atorgades per l’article 53.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Les parts, de mutu acord, en presència de la Sra. Anna Llinàs Rovira, secretària de la corporació i
funcionària amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d'aquest conveni de conformitat amb
la disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat
Públic,
EXPOSEN:
1.Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones constitueix
un objectiu de primer ordre en el que les administracions compareixents comparteixen competències en
aquestes matèries.
2.Que l’APS té l’objectiu d’integrar tots els serveis de protecció de la salut i coordinar-los amb la
resta d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals i alimentaris que poden
produir un efecte negatiu en la salut de les persones. L’APS du a terme aquest objectiu exercint les
funcions i activitats, fins que l’Agència de Salut Pública de Catalunya assumeixi les seves funcions
d’acord amb el que estableix la Disposició transitòria primera de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre de salut
pública.
3.Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració dels serveis
públics i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori, assegurant la
satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.
4.Que, en data 11 de gener de 2006, la senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la
Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques i el senyor Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya,
van signar el Conveni Marc que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en els convenis que
els ens locals i l’Agència de Protecció de la Salut puguin subscriure, en relació amb la prestació de
serveis de protecció de la salut.
5.Que, el 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’Agència de Protecció de la Salut va aprovar el
catàleg de serveis de l’APS, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1.g) de la Llei 7/2003, de 25
d’abril, de protecció de la salut.
6.Que l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell i l’APS volen crear un nou marc de cooperació
interadministrativa basat en la col·laboració. La superació dels conflictes competencials en els aspectes
relacionats amb la salut ambiental i alimentària no es basa en una delimitació millor dels àmbits de
responsabilitat, sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, respectant el marc competencial actual,
similar al dels països del nostre entorn econòmic i social.
Per l’exposat, les administracions públiques que intervenen signen el present conveni de col·laboració
interadministrativa amb subjecció als següents
PACTES:
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Primer.L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell a favor de
l’APS per a la prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència local, que
s’especifiquen a l’annex d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’APS les activitats esmentades expressament en l’annex d’aquest
conveni. No li encomana, per tant, cap de les altres activitats o serveis que integren el catàleg de serveis
de l’APS, aprovat pel seu Consell Rector el 27 de març de 2007.
Segon.En l’annex es relacionen les activitats que l’APS prestarà el terme municipal de Bellcaire d’Urgell, sense
cap contraprestació econòmica, de conformitat amb la lletra a) del pacte tercer del conveni subscrit el dia
11 de gener de 2006 entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
Tercer.L’APS aportarà el personal funcionari o laboral i els mitjans materials necessaris per portar a terme les
tasques relatives a les activitats de protecció de la Salut pactades en l’annex d’aquest conveni.
Quart.L’APS es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que es generin com a
conseqüència de la seva actuació.
Per la seva part, l’Ajuntament també es compromet a comunicar a l’APS totes les accions que emprengui
i els actes administratius que adopti derivats de les actuacions i propostes que l’APS ha realitzat en el
marc d’aquest conveni, així com al seguiment dels establiments que s’hagin inspeccionat per al
compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.
L’Ajuntament facilitarà al responsable de l’equip de protecció de la salut de l’APS, cada vegada que es
necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació necessària relativa al
cas de què es tracti.
Per fer possible aquesta tramesa d’informació, es podrà fer servir qualsevol dels sistemes habituals de
comunicació: el correu, el fax, el telèfon o el correu electrònic.
Cinquè.Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual serà paritària i estarà formada per
un o dos representants de l’Agència i un o dos representant de l’Ajuntament.
La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop l’any durant la vigència del conveni.
La Comissió de Seguiment avaluarà i aprovarà la memòria de seguiment que reculli les activitats
realitzades i els resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració que prèviament hagin
presentat els representants de l’APS i de l’Ajuntament.
Sisè.La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà caràcter
confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, dades i
documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no podent utilitzar-les per a usos
diferents als previstos en el mateix, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la
normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels
projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de
caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis.
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Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions que es
realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les parts es comprometen a respectar la
normativa de protecció de dades personal d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat
normativament previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra obligació
derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de resolució del conveni.
Setè.En els projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en l'àmbit territorial de
Catalunya s'ha d'emprar, al menys, el català d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del català que
deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les disposicions que
la desenvolupen.
Vuitè.L’APS es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o el de l’APS en les
activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Novè.La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni restarà subjecta
a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents a l’autoria
s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en
tindrà els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni, corresponen a l’APS i a
l’Ajuntament. Cas que una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en
part o totalment, per a la seva difusió i/o publicació, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar, prèviament i
expressament, la conformitat de l’altra part i, en qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme
es farà constar que el treball és propietat d’ambdues parts. Igualment, queda prohibida l'autorització a
tercers per reproduir, distribuir o comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els
treballs objecte d'aquest conveni sense el consentiment de l’Agència i de l’Ajuntament.
Desè.La vigència d’aquest conveni s’estén des de la seva signatura fins al 29 de setembre de 2013. Per acord
mutu de les parts, el conveni es podrà prorrogar abans de la seva expiració. Les pròrrogues del conveni
hauran de fer-se de manera expressa i tindran caràcter bianual.
Onzè.Seran causes de resolució anticipada del conveni, les següents:
L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
La denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
Dotzè.Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del
desacord correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que
puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el signen per
triplicat en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.
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Xavier Llebaria i Samper
Director gerent
Agència Protecció de la Salut

Xavier Bergé Mediavilla
Anna Llinàs Rovira
Alcalde-President
Secretària
Ajuntament de Bellcaire d’Urgell

ANNEX:
Activitats que el Servei Regional de Lleida portarà a terme en el municipi de Bellcaire d’Urgell sense cap
contraprestació, de conformitat amb el Catàleg de Serveis de l’Agència de Protecció de la Salut.
Cens poblacional:

1556.

SERVEIS MÍNIMS:
ACTIVITATS
NOMBRE/PERIODICITAT
1. Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi (100%)
1.1. Elaborar informes de protecció de la salut en el procediment de A petició de part. Gestió a través
la llicència ambiental de l’annex II.2
del Consell Comarcal.
1.2. Suport tècnic (establiment de criteris, objectius i metodologia Segons criteris de gestió del risc
d’inspecció) per al control de les instal·lacions de baix risc per a
la transmissió de la legionel·losi
2. Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic (100%)
2.1. Controlar el compliment de les obligacions dels gestors de la 1 zona de subministrament
1 companyia gestora
xarxa pública
2.2. Controlar el compliment de les obligacions establertes pels Segons programa de vigilància i
locals i les instal·lacions de concurrència pública, pel que fa a la control de les aigües de consum
humà de l’APS
qualitat de l’aigua
2.3. Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts
anteriors, i proposar mesures cautelars que siguin necessàries.
Comunicar a l’Ajuntament la incoació.
2.4 Avaluar i gestionar el risc dels incompliments d’instal·lacions Per cada incompliment
anteriors, d’acord amb el pla de vigilància
2.5 Assessorar en la participació en el Sistema de Información
Nacional de Aguas de Consumo (SINAC)
3. Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats (50 %-100%)
3.1. Elaboració de l’informe sanitari previ de funcionament de 1 piscina pública
piscines públiques
En iniciar de la temporada de
funcionament
3.2. Inspecció sanitària de les piscines d’ús públic relacionada amb Prèvia a l’autorització
el procés d’autorització
3 centres educatius
Segons programa de vigilància
de l’APS
4. Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris (50 %-100%)
4.1. Elaboració de l’informe sanitari previ al funcionament i inspecció Previ a cada autorització
inicial en el tràmit d’autorització sanitària de funcionament
dels següents establiments de competència municipal:
establiments de menjars preparats objecte del Real Decret
3484/2000, de 29 de desembre i establiments de comerç
minorista de carns fresques i derivats objecte del Real Decret
1376/2003 de 7 de novembre.
4.2. Execució de les activitats de control sanitari en els diferents 6 establiments restauració
sectors de competència municipal condicionats a criteris de 4 establiments minoristes
gestió del risc.
Segons Programa de l’APS
3.3. Control del compliment del Pla de lluita integral de plagues en
centres educatius
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4.3. Incoar i tramitar els expedients sancionadors derivats dels punts Quan es derivi del punts
anteriors i proposar les mesures cautelars que siguin
anteriors
necessàries
5. Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut (100%)
5.1. Proporcionar suport tècnic o assessorament, documentació i Segons programes de vigilància i
eines informatives adreçades als principals problemes de salut
control sanitari de l’APS
de l’àmbit de la protecció (alimentació i medi ambient)

Segon.- 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 de l’acord anterior.
Tercer.- Notificar aquests acords a l’Agència de Protecció de la Salut als efectes legals
oportuns.
6è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA DE LA NOGUERA I DEL CONVENI DE
COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I L’AJUNTAMENT
DE BELLCAIRE D’URGELL PER A L’ADHESIÓ AL SERVEI DE PROTECCIÓ CIVIL.Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la
consideració del Ple l’aprovació del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de
la comarca de la Noguera, així com el Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de
la Noguera i l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell per a l’adhesió al servei de protecció civil,
encara que no es tingui l’obligació de fer-ho atès que el municipi de Bellcaire és un dels pocs
pobles de la comarca que no entra dins d’aquest risc, però que sempre és millor està fins
que no fora.
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’ERCAM, per a manifestar que el seu grup municipal també votarà a favor d’aquesta proposta,
confirmant la no necessarietat d’aquesta adhesió.
Proposta d’Acord i Votacions:
Atès que la comarca de la Noguera per les seves característiques geogràfiques, físiques i
humanes, està sotmesa a situacions de riscos especials (incendis, nevades, inundacions i
sismes) i específics, que en ocasions han originat emergències i sovint han afectat a més
d’un municipi.
Atès que els diferents plans d’emergència redactats per la Comissió de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya per a riscos especials (INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT,
SISMICAT), defineixen els municipis que estan obligats a redactar els Plans Protecció Civil
Municipals per aquests riscos. Aquesta obligatorietat per a alguns municipis, sovint no es
veu corresposta degut a la manca de recursos econòmics i tècnics d’alguns Ajuntaments,
que impedeixen dur a terme aquesta tasca de planificació i de prevenció.
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Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, descriu en els
articles 17, 26, 50 i 51 les competències en matèria de protecció civil de les comarques i
dels consells comarcals, com poden ser les tasques de suport i assistència en la planificació,
i la possibilitat de crear i mantenir un centre de coordinació d’emergències comarcals
(CCEC) per delegació expressa dels municipis interessats.
Atès que els municipis de la comarca no disposen de cap servei professional de protecció
civil, amb una estructura definida, un tècnic i una logística organitzada per fer front a la
planificació i a les emergències.
Atès que el Consell d’Alcaldes de la comarca ha informat favorablement:
1.El Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca de la
Noguera (PAS), redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal amb la participació de
tots els agents socials actuants en les operacions de protecció civil a la comarca, amb
l’objectiu de donar suport i assistència als municipis en les tasques de planificació i
prevenció, durant les emergències, i en les tasques de rehabilitació.
2.El Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de la Noguera i els ajuntaments
de la comarca per a l’adhesió al Servei de Protecció Civil.
D’acord amb el que preveuen els articles 25 i 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, els articles 6 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i els articles
303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell
aprovar el Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la comarca de la
Noguera i del Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament
de Bellcaire d’Urgell. 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, Sra. M. José Navarro i Tolosa i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies),
del grup municipal d’ERC (Sr. Vicent Font i Bernaus i Sr. Jaume Montfort i Samà) i del grup
municipal PSC (Sr. Joaquim Mas i Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels set
(7) membres presents del total de nou que formen la corporació:
Primer.- Aprovar el Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca de
la Noguera.
Segon.- Aprovar el Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de la Noguera i
l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell per a l’adhesió al Servei de Protecció Civil. La transcripció
literal d’aquest Conveni és el que segueix:
“CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA I
L’AJUNTAMENT DE BELLCAIRE D’URGELL PER A L’ADHESIÓ AL SERVEI DE PROTECCIÓ
CIVIL.Balaguer, ___ de ___________ de 20____
REUNITS:
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D’una part, l’Il·lm. Sr. Vicent Font i Bernaus, president del Consell Comarcal de la Noguera, en
representació d’aquest Consell Comarcal.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Xavier Bergé i Mediavilla, alcalde de l’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell, que actua en
la seva representació.
Ambdós es reconeixen la mútua capacitat jurídica i d’obrar per aquest atorgament i la representació en
què actuen.
MANIFESTEN:
1.Que la comarca de la Noguera per les seves característiques geogràfiques, físiques i
humanes, està sotmesa a situacions de riscos especials (incendis, nevades, inundacions i sismes) i
específics, que en ocasions han originat emergències i sovint han afectat a més d’un municipi.
2.Que els diferents plans d’emergència redactats per la Comissió de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya –actualment la Direcció General de Protecció Civil- per a riscos especials
(INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT), defineixen els municipis que estan obligats a redactar
els Plans Protecció Civil Municipals per aquests riscos. Aquesta obligatorietat per a alguns municipis,
sovint no es veu corresposta degut a la manca de recursos econòmics i tècnics d’alguns Ajuntaments,
que impedeixen dur a terme aquesta tasca de planificació i de prevenció. Annex 1.
3.Que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, descriu en els articles 17,
26, 50 i 51 les competències en matèria de protecció civil de les comarques i dels consells comarcals,
com poden ser les tasques de suport i assistència en la planificació, i la possibilitat de crear i mantenir
un centre de coordinació d’emergències comarcals (CCEC) per delegació expressa dels municipis
interessats.
4.Que els municipis de la comarca no disposen de cap servei professional de protecció civil,
amb una estructura definida, un tècnic i una logística organitzada per fer front a la planificació i a les
emergències.
5.El Consell d’Alcaldes de la comarca ha informat favorablement el “Pla d’Assistència i Suport en
matèria de Protecció Civil de la comarca de la Noguera (PAS)”, redactat amb la participació de tots els
agents socials actuants en les operacions de protecció civil a la comarca.
6.El PAS té com a objectiu donar suport i assistència als municipis de la comarca en les tasques
de planificació i prevenció, durant les emergències i en les tasques de rehabilitació.
Amb la finalitat d’instrumentalitzar i organitzar la cooperació entre tots els actuants de la comarca de la
Noguera, les parts signants convenen els següents
PACTES:
Primer.- Objecte de la cooperació i delegació.
L’objecte de la cooperació és la implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de
Protecció Civil de la comarca de la Noguera (PAS) amb la finalitat d’establir una organització logística de
suport, assistència i cooperació comarcal a les funcions municipals de protecció civil –tant en la
planificació i prevenció, com en l’emergència i en la rehabilitació- per a la consecució de les finalitats
bàsiques que estableix l’article 3 de la Llei de protecció civil de Catalunya.
L’Ajuntament de Bellcaire d’Urgell s’adhereix al Servei de Protecció Civil de la comarca, i delega al
Consell Comarcal de la Noguera la creació, manteniment i gestió del Centre de Coordinació
d’Emergències Comarcal (ubicat a la seu del Consell Comarcal o als Ajuntaments d’Artesa de Segre o
Ponts, depenent de l’abast de l’emergència).
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En cap cas, el Servei de Protecció Civil substitueix l’autoritat que la Llei de Protecció Civil atorga a
l’alcalde en el seu àmbit municipal (article 40), ni l’eximeix de les seves responsabilitats.
El Consell Comarcal de la Noguera accepta aquesta adhesió i delegació de competències.
Segon.- Àmbit territorial del conveni.
L’àmbit territorial del conveni i del PAS el constitueix tota la comarca de la Noguera.
Tercer.- Règim de cooperació.
a) El Consell Comarcal de la Noguera.
- L’aportació dels mitjans tècnics, personals i materials propis del Consell Comarcal, poden ésser
de qualsevol de les àrees del consell si l’emergència ho requereix. Normalment, s’aportaran els
mitjans tècnics i materials adscrits al servei de protecció inclòs a l’Àrea Tècnica.
- Assistència i suport en la redacció dels Plans de Protecció Civil Municipals (PAM) i del Pla
d’Assistència i Suport als municipis en matèria de Protecció Civil (PAS).
- Assistència i suport en el manteniment dels Plans de Protecció Civil Municipals (PAM) i del Pla
d’Assistència i Suport als municipis en matèria de Protecció Civil (PAS).
- Assistència i suport en la implantació dels Plans de Protecció Civil Municipals (PAM) i del Pla
d’Assistència i Suport als municipis en matèria de Protecció Civil (PAS).
- Suport en la gestió d’esdeveniments de grans aglomeracions: fires, concerts, festes majors, ...
- Elaboració de campanyes d’informació preventiva a la població.
- Assistència i suport en la formació dels agents implicats en la gestió de les emergències
(responsables municipals, ADF, ...).
- Control i planificació d’elements operatius:

Seguiment de l’estat de les infraestructures d’emergències: hidrants, punts d’aigua, etc.

Elaboració cartogràfica per a emergències.
- Vetllar pel Centre de Coordinació d’Emergències Comarcal (CCEC).
- Vetllar per la creació i gestió d’un fons comarcal de material de protecció civil, del qual puguin fer
ús els municipis adherits.
- Posar a disposició del PAS el material del fons comarcal de protecció civil.
- Altres temes relacionats en matèria de protecció civil que se’n puguin derivar.
b)

Els ajuntaments de la comarca adherits.
La cooperació dels ajuntaments comprèn:
- La col·laboració específica dels serveis tècnics i altres organismes dependents de l’ajuntament.
- El suport institucional al servei de la protecció civil davant de particulars i d’altres administracions
públiques.
- L’aportació de treballs preexistents sobre l’objecte de cooperació, així com de la documentació
que hi pugui ser relacionada.
- L’aportació de tota aquella documentació urbanística i territorial per a la redacció de plans i
demés informació relacionada en matèria de protecció civil.
- L’aportació de les bases de dades i informació (incloent dades personals) que requereixi la
redacció dels diferents plans i demés informació relacionada en matèria de protecció civil.

Quart.- Vigència.
La vigència del conveni és indefinida, llevat que es denunciï per alguna de les parts amb una antelació
mínima de sis mesos.
Cinquè.- Jurisdicció competent.
Aquest conveni és de naturalesa administrativa i està sotmès a la jurisdicció contenciosa administrativa.
I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, les parts es manifesten i es declaren conformes
amb el que estipula aquest conveni, i d’aquesta manera l’atorguen i el signen, en prova de conformitat, en
el lloc i la data assenyalats ut supra.
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Vicent Font i Bernaus
President
Consell Comarcal de la Noguera

Xavier Bergé Mediavilla
Alcalde
Ajuntament de Bellcaire d’Urgell

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.
Quart.- Notificar aquests acords al Consell Comarcal de la Noguera als efectes legals
oportuns.

7è.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL PROJECTE DE "CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ
D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SOBRE COBERTA CONNECTADA A LA
XARXA, DE LES INSTAL·LACIONS UBICADES AL CARRER FRANCESC LLANES, NÚM.
20 DE BELLCAIRE D’URGELL (POLIESPORTIU)”.Intervencions:
El Sr. Xavier Bergé Mediavilla, alcalde de la corporació, manifesta que es sotmet a la
consideració del Ple l’aprovació del projecte de “Construcció i instal·lació d’una planta solar
fotovoltaica sobre coberta connectada a la xarxa, de les instal·lacions ubicades al carrer
Francesc Llanes, núm. de Bellcaire d’Urgell (Poliesportiu)” per tal de poder tirar endavant
l’autorització administrativa concedida que inclou aquest projecte dins del Règim Especial de
Producció Elèctrica, règim que promou l’ús eficaç de l’energia i l’estalvi d’energia primària,
l’eliminació de pèrdues a la xarxa i la reducció d’emissions, entre d’altres.
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’ERCAM, per a manifestar que el seu grup municipal també votarà a favor d’aquesta proposta,
confirmant la no necessarietat d’aquesta adhesió.
Proposta d’Acord i Votacions:
Un cop efectuades totes les manifestacions anteriors i atès que l’Ajuntament de Bellcaire
d’Urgell va sol·licitar ser inclòs dins el Règim Especial de Producció Elèctrica, havent-se
atorgat en data de 7 de desembre de 2009 la condició d’instal·lació de producció elèctrica en
règim especial per a les instal·lacions ubicades al carrer Francesc Llanes, núm. 20, així com
la corresponent autorització administrativa.
Atès que per tirar endavant aquest projecte cal la seva aprovació, projecte que ha estat
redactat per l’enginyer industrial Sr. Jordi Pellicer Ambert, núm. de col·legiat 14.729 del
Col·legi d’Enginyers Industrials 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 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, Sra. M. José Navarro i Tolosa i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal
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d’ERC (Sr. Vicent Font i Bernaus i Sr. Jaume Montfort i Samà) i del grup municipal PSC (Sr.
Joaquim Mas i Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels set (7) membres
presents del total de nou que formen la corporació:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de “Construcció i Instal·lació d’una Planta Solar
Fotovoltaica sobre coberta connectada a la Xarxa, de les Instal·lacions Ubicades al carrer
Francesc Llanes, núm. 20 de Bellcaire d’Urgell (Poliesportiu)”, redactat per l’enginyer
industrial Sr. Jordi Pellicer Ambert, núm. de col·legiat 14.729 del Col·legi d’Enginyers
Industrial de Catalunya, amb un pressupost d’execució per contracta de dos-cents quarantaquatre mil dos-cents euros (244.200,00 €), 16% IVA exclòs.
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].
8è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL.EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX (LLAD060848. 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. José Ruiz Juárez
per a l’ADEQUACIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ PORCINA D’ENGREIX situada al POLÍGON 8,
PARCEL·LA 102 del terme municipal de Bellcaire d’Urgell.
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’ERCAM, 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

CAL ANGUS
Polígon 8, parcel·la 102, del TM de Bellcaire d’Urgell
(Noguera)
Explotació porcina
10 de juliol de 2006
LLAD06 0848
P000014929
102 DI
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: 323.542; Y: 4.625.518
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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. 8 (pàg. 9), de 16 de gener de 2007, així com a informació veïnal durant un termini de
deu (10) dies hàbils, sense que s’haguessin formulat 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 2006, va emetre informe favorable condicionat al compliment
d’una sèrie de mesures per a l’exercici de l’activitat de referència.
Atès que en data de 16 de març de 2007 es va notificar proposta de resolució autoritzant la
llicència ambiental a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada i a la persona interessada,
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, no se n’haguessin
presentat cap.
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. José Ruiz Juárez per a l’ADEQUACIÓ D’UNA EXPLOTACIÓ
PORCINA D’ENGREIX situada al POLÍGON 8, PARCEL·LA 102 del terme municipal de
Bellcaire d’Urgell. Un cop sotmesa la proposta a votació i debat, s’obtenen set (7) vots a
favor de l’alcalde i dels regidors/regidores del grup municipal CiU (Sra. Ramona Salla i
Estopà, Sra. Maria José Navarro i Tolosa i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal
ERC-AM (Sr. Vicent Font i Bernaus i Sr. Jaume Montfort i Samà) i del grup municipal PSCPM (Sr. Joaquim Mas i Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels set (7)
membres presents del total de nou que formen la corporació:
Primer.- Atorgar al Sr. JOSÉ RUIZ JUÁREZ Llicència Ambiental per a l’ADEQUACIÓ DE
L’ACTIVITAT D’EXPLOTACIÓ RAMADERA DE 1.100 PORCS D’ENGREIX (marca oficial
102 DI) situada al polígon 8, parcel·la 102 del terme municipal de Bellcaire d’Urgell, amb les
condicions especificades en l’informe integrat de l’OGAU de 28 de novembre de 2006,
informe la transcripció literal del qual és la que segueix:
“INFORME INTEGRAT EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT RAMADERA DE JOSÉ RUIZ JUÁREZ,
SITUADA AL TERME MUNICIPAL DE BELLCAIRE D’URGELL (NOGUERA)
1. IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT
1.1
-

DADES DE L'ESTABLIMENT AVALUAT
Expedient:
LLAD06 0848
Nom:
CAL ANGUS
NIES:
P000014929
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-

Marca oficial:
Capacitat ramadera:
Emplaçament:
Coordenades UTM:
Classificació:

102 DI
1.100 porcs d’engreix
Polígon 8, parcel·la 102, del TM de Bellcaire d’Urgell (Noguera)
X: 323.542
Y: 4.624.518
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
José Ruiz Juárez
Redactada per Antoni Tudel Gardenyes
EACAT
PC004
S’aporta
compromís
de
correcció
d’incompliments

2. AVALUACIÓ AMBIENTAL
2.1 Emplaçament
Aquesta explotació està situada en zona vulnerable d’acord amb el Decret 283/1998.
No tenim constància del certificat sobre la informació pública emès per l’Ajuntament.
2.2 Gestió d'animals morts
Descripció

Classe

Codi

Producció

Tipus de gestió

Animals morts

NP

020102

5 % anual

Gestió externa dels cadàvers. Es disposa
d’una pòlissa d’assegurança agro-ramadera
que cobreix 1.100 porcs d’engreix.

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 i tenir 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 caldrà 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
perillosos
(agroquímics,
zoosanitaris, etc.)

P

020108

120 kg/any

Gestió externa residus perillosos. Es
disposa de contracte amb un gestor
d’aquests residus.

La gestió dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.) 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 supera els sis mesos.
- La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la
seva recollida, s’utilitzarà els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes zoosanitaris.
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2.4 Abastament d’aigües i emissions d’aigües residuals
L’abastament d’aigua de l’explotació prové de la Col·lectivitat de Regants número 3.
Les aigües residuals, les aigües sanitàries i les potencialment contaminades es gestionaran
conjuntament amb les dejeccions ramaderes. No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.
L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal que les aigües pluvials no entrin en
contacte amb elements contaminants (fems, deixalles, pinsos, dejeccions, etc.) i puguin afectar la
medi hídric.
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.
2.5 Gestió de les dejeccions ramaderes
El titular de l’explotació (marca oficial 102 DI) està inclosa dins del Pla de gestió de les dejeccions
ramaderes de Bellcaire i Comarca SL, amb referència PC004, que va ser validat pel DARP en data 11
de novembre de 2003. En data 7 de febrer de 2006 es va informar la memòria anual del 2004, i en
data 5 de setembre de 2006 es va informar la memòria anual del 2005.
En l’informe tècnic de la memòria anual del 2005, referent a la gestió de les dejeccions ramaderes
d’aquesta explotació, es fan les següents consideracions:
La capacitat de bestiar que considera es de 1.100 porcs d’engreix.
La generació anual de nitrogen prevista és de 7.975 kg N.
La gestió de les dejeccions ramaderes es realitza dins del marc de l’explotació agrària, mitjançant
explotació agrícola en terres situades en zona vulnerable i no vulnerable d’acord amb l’informe
tècnic del Pla de gestió col·lectiu (PC004).
La superfície de terres aportades al Pla de gestió no és suficient per gestionar correctament la
totalitat de les dejeccions generades. Actualment existeix un excedent de l’ordre de 23.271 kg de
nitrogen.
La capacitat d’emmagatzematge necessària per la correcta gestió de les dejeccions ramaderes
3
d’aquesta explotació és de 788 m .
Malgrat que el Pla de gestió afecta a zones vulnerables segons els Decrets 283/1998 i 476/2004, no
hi ha increment de la capacitat de bestiar segons l’Acord de la Ponència Ambiental de data 5 d’abril
de 2005.
D’acord amb l’informe de verificació, per l’emmagatzematge dels purins l’explotació disposa d’una
capacitat total d’emmagatzematge de 1.390 m³. Aquesta capacitat és superior a la necessària segons
l’informe tècnic del DARP (788 m³) i per tant, es considera suficient per garantir la correcta gestió de
les dejeccions de l’explotació.
El destí final de les dejeccions ramaderes com fertilitzant en el marc de l’explotació agrària es
considera adequat.
2.6 Mesures de bioseguretat i sanitat animal
Les mesures de bioseguretat i sanitat es consideren suficients donat que es tracta de valorar una
explotació existent. Es disposa de :
Infermeria.
Màquina a pressió per la desinfecció de vehicles.
Vestidor.
Tanca perimetral.
Pediluvis.
2.7 Prevenció d'incendis forestals
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L’activitat, d’acord amb l’informe de verificació de l’avaluació ambiental, es troba situada a menys 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.
Cal que l’establiment disposi de dues boques de 25 mm. i de mànega de 25 mm. suficient per cobri el
perímetre del seu recinte.
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 l’informe de verificació de l’avaluació ambiental, l’explotació està ublicada en el PEIN Serra
de Bellmunt.
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 consisteix en un document signat on el titular es
compromet al següent:
Pavimentar els parques que s’utilitzen i que no ho estan, o bé tancar l’accés als porcs. El termini
proposat és de 12 a 24 mesos.
Es proposa un termini pel compliment del programa de correcció de 150 dies.
3. FORMULACIÓ DE L'INFORME
Vista l'avaluació ambiental verificada per la Unitat Tècnica de Verificació Ambiental (UTVA) EACAT 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 emès pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca;
Vista l'avaluació ambiental feta en l'apartat 2 d'aquesta proposta,
Es proposa informar FAVORABLEMENT la sol·licitud de llicència ambiental presentada per JOSÉ
RUIZ JUÁREZ per l’explotació ramadera de 1.100 porcs d’engreix (marca oficial 102 DI), ubicada al
terme municipal de la Bellcaire d’Urgell (Noguera), atorgant-li un termini de:



150 dies des de la data de concessió de la llicència per pavimentar els parques no pavimentats o
inutilitzar-los, tal i com es descriu al programa de correccions.
en la pròxima memòria del Pla col·lectiu, cal aportar la superfície agrària addicional per poder
gestionar de l’ordre de 23.271 kg de nitrogen. Aquesta aportació de base agrícola addicional pot
substituir-se per la presentació, degudament documentada, de propostes alternatives de gestió,
com ara la gestió forma del marc de l’explotació agrària, o qualsevol altre sistema que permeti
una correcta gestió de les dejeccions.

3.1 CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
3.1.1

Condicions addicionals al programa de correccions per a l’exercici de l’activitat
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Cal que l’establiment disposi de dues boques de 25 mm. i de mànega de 25 mm. suficient per cobri el
perímetre del seu recinte.
Caldrà disposar del Llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat i
actualitzat.
Caldrà disposar, en tot moment, de la pòlissa d’assegurança agro-ramadera que cobreixi el total dels
animals de l’explotació.
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 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) 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).
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona vulnerable no podrà efectuar-se en els
següents casos:
- A menys de 50 m d’una captació d’aigua destinada al consum humà.
- A menys de 50 m d’un curs d’aigua, temporal o permanent, d’un canal principal o una mina de
captació d’aigua.
- En parcel·les amb més d’un 15 % de pendent local.
- 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.
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes en zona no vulnerable 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 local.
- 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.
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.
3.2 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 a terme lel programa de correcció i les mesures addicionals fixades en
l’apartat 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.
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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.
 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.
9è.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL.AMPLIACIÓ I UNIFICACIÓ EXPLOTACIÓ BOVINA DE CRIA I ENGREIX (LL2008 0363.
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. Joan Baró
Solsona per a l’AMPLIACIÓ I UNIFICACIÓ DE LES EXPLOTACIONS BOVINES DE CRIA I
ENGREIX situades al POLÍGON 10, PARCEL·LA 12 del terme municipal de Bellcaire
d’Urgell.
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’ERCAM, 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:

JOAN BARÓ SOLSONA
Polígon 10, parcel·la 12 del TM de Bellcaire d’Urgell
(Noguera)
Explotacions ramaderes destinades a la cria i engreix de
vedells
9 de setembre de 2008
LL2008 0363
P000019299
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Marca oficial:
Classificació:

Coordenades UTM

102 IV
Annex II.1. Apartat 11, Subapartat 1j: Instal.·cria intens.
places porcí/boví, de dif. aptituds, tinguin o no places per
altres espècies animals, excepte si disposen de places d’aus
de corral, la suma de les quals sigui > 33 <= 500 (URP).
X: 320.590; Y: 4.624.920

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 ha informat favorablement sobre la compatibilitat urbanística del
projecte en data de 30 de setembre de 2008.
Atès que s’ha sotmès 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. 36), de 21 de març de 2009, així com a informació veïnal durant un termini de
deu (10) dies hàbils, sense que s’hagin formulat al·legacions en contra.
Atès que la Unitat Tècnica Territorial de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU), en
data de 4 febrer de 2009, ha emès informe favorable condicionat al compliment d’una sèrie
de mesures per a l’exercici de l’activitat de referència.
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 i a la persona interessada (17 de març de 2009), 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.
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. Joan Baró Solsona per a l’AMPLIACIÓ I UNIFICACIÓ DE LES
EXPLOTACIONS BOVINES DE CRIA I ENGREIX situades al POLÍGON 10, PARCEL·LA 12
del terme municipal de Bellcaire d’Urgell. 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 CiU (Sra. Ramona Salla i Estopà, Sra. M. José
Navarro i Tolosa i Sr. Lluís Sabaté i Rúbies), del grup municipal ERC-AM (Sr. Vicent Font i
Bernaus i Sr. Jaume Montfort i Samà) i del grup municipal PSC-PM (Sr. Joaquim Mas i
Trullols), per la qual cosa s’acorda per unanimitat dels set (7) membres presents del total de
nou que formen la corporació:
Primer.- Atorgar al Sr. JOAN BARÓ SOLSONA Llicència Ambiental per a l’AMPLIACIÓ I
UNIFICACIÓ DE LES EXPLOTACIONS BOVINES DE CRIA I ENGREIX (marca oficial 102
IV) situades al POLÍGON 10, PARCEL·LA 12 del terme municipal de Bellcaire d’Urgell, amb
les condicions especificades en l’informe integrat de l’OGAU de 16 de juny de 2009, informe
la transcripció literal del qual és la que segueix:
Plaça Major, 1 - Telèfon 973 58 60 05 - Fax 973 58 65 37 - C.P. 25337 - NIF: P-2505600-C

28

Ple Ordinari: 30/12/2009/09

AJUNTAMENT
DE
BELLCAIRE D’URGELL
(LLEIDA)

“ INFORME INTEGRAT EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT RAMADERA DE JOAN BARÓ
SOLSONA, SITUADA AL TERME MUNICIPAL DE BELLCAIRE D’URGELL (Noguera) (annex II1,
codi 11.1.j)
Núm. de referència OGAU-Lleida:
LL2008 0363
NIES: P000019299
Marca oficial: 102 IV
0.

Antecedents

El 9 de setembre de 2008, Joan Baró Solsona sol·licita llicència ambiental per a l’ampliació i unificació
de les explotacions bovines de cria i engreix situades al polígon 10, parcel·la 12, de Bellcaire d’Urgell,
per assolir una única explotació ramadera (marca oficial 102 IV) amb capacitat per a 360 vedells de
cria i 360 vedells d’engreix. El 2 d’octubre de 2008, entra en aquesta OGAU, la documentació
presentada pel titular davant l’Ajuntament i suposa l’inici de l’expedient LL20080363.
Valorada tota la documentació presentada i els informes preceptius emetem el present informe
integrat que determina les condicions i els controls mediambientals que cal dur a terme a l’activitat.
1.

Descripció de l’Establiment

El projecte tècnic redactat per l’enginyera tècnica agrícola Bea Abad Aguado, visat pel Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya, demarcació de Lleida, el 20 de juny de 2008 amb el
número 4-0978, descriu la unificació de 4 explotacions bovines situades al polígon 10, parcel·la 12, de
Bellcaire d’Urgell, amb la finalitat de tenir una única explotació ramadera amb capacitat per a 360
vedells de cria i 360 vedells d’engreix.
L’ampliació i unificació de les explotacions és la següent::
Marca oficial

Tipus de bestiar

102 IV

Vedells d’engreix
Vedells de cria
Vedells d’engreix
Vedells de cria
Vedells d’engreix
Vedells d’engreix

102 IU
102 JC
102 JE

Capacitat de
bestiar existent
42
42
42
42
50
50

Capacitat de bestiar
a ampliar/reduir
+ 318
+ 318
-42
-42
-50
-50

Capacitat de
bestiar final
360
360
0
0
0
0

Així doncs l’ampliació de l’activitat ramadera amb marca oficial 102 IV implicarà la baixa del Registre
d’Explotacions Ramaderes de les explotacions amb marques oficials 102 IU, 102 JC i 102 JE.
El projecte no preveu la realització d’obres, es tracta d’unificar les instal·lacions existents que
formaran una única explotació.
1.1. Emplaçament de l’explotació:
Ubicació
Distància nucli urbà (m) (Vallfogona de Balaguer)
Distància a altres granges (m) (bovina)
Distància a centres de gestió de purins i/o cadàvers
Distància a indústries càrniques
Distància a dipòsits de residus municipals
Distància a centres de concentració
Distància a zona de DPH o policia d’aigua
Es troba dins d’un Espai d’Interès Natural?

Polígon 10, parcel·la 12
UTMx: 320.590; UTMy: 4.624.920
1.500
190
>2.000
No

1.2. Gestió de residus i de les dejeccions ramaderes:
Els residus i les dejeccions ramaderes generats per l’activitat són:
Descripció
Classe
Codi (*)

Producció
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Residus agroquímics, zoosanitaris, ...
P
020108
Animals morts (MERs)
P
180202
Dejeccions (fems)
NP
020106
Gestionats en el marc de l’explotació agrària
(*) codificació d’acord amb el Catàleg europeu de residus (CER)

120 l/any
3% baixes/anuals
Segons el Pla de gestió LP00623

Per a la gestió dels residus es disposa:
Per a la gestió de les dejeccions ramaderes el projecte descriu quatre femers amb una capacitat
total d’emmagatzematge de 1.574 m³. El titular de l’explotació presenta junt amb la sol·licitud de
llicència ambiental, un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb referència LP00623. El
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural emet el 12 de gener de 2009, un informe
sobre la gestió de les dejeccions ramaderes de l’explotació d’acord amb el Decret 50/2005, de 29
de març, que modifica el Decret 220/2001, d’1 d’agost.
Per a la gestió dels cadàvers el projecte preveu un contracte amb un gestor autoritzat. La
documentació presentada inclou una pòlissa d’assegurança agro-ramadera per a cada una de les
quatre explotacions que es pretén unificar que cobreixen la totalitat dels animals de cada una de
les explotacions. El promotor contractarà una pòlissa d’assegurança agro-ramadera que cobreixi
la totalitat dels animals una vegada es disposi del Full de dades actualitzat a la capacitat de la
llicència ambiental.
Pels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc), el promotor preveu que siguin recollits per
un gestor de residus autoritzat. S’aporta una còpia del contracte amb una empresa gestora de
residus autoritzada per cada una de les quatre explotacions que es pretén unificar. Caldrà
disposar d’un únic contracte per la gestió d’aquests residus una vegada que sigui actualitzat el
Full de dades de l’explotació.
1.3. Gestió de les aigües:
L’abastament de l’aigua prové de la xarxa de reg:
Destinació d’aigües residuals:
No se’n generen
Destinació d’aigües de pluja:
No s’especifica
1.4. Mesures de sanitat animal:
El projecte no descriu les mesures de sanitat animal previstes per l’explotació.
2. Avaluació Ambiental
2.1. Emplaçament:
Es tracta de l’ampliació i unificació de quatre explotacions bovines existents situades al polígon 10,
parcel·la 12, de Bellcaire d’Urgell, per assolir una única explotació ramadera amb capacitat per a 360
vedells de cria i 360 vedells d’engreix.

102 IU: Joan Baró Solà, capacitat per a 42 vedells de cria i 42 vedells d’engreix.

102 IV Joan Baró Solsona, capacitat per a 42 vedells de cria i 42 vedells d’engreix.

102 JE: Producció Ramadera, SCP amb capacitat per a 50 vedells d’engreix.

102 JC: Ramaderia Baró-Solsona, SL, amb capacitat per a 50 vedells d’engreix.
Es tracta d’explotacions de l’Annex III que disposen de la corresponent llicència en règim de
comunicació. El promotor pretén unificar aquestes quatre marques oficials en una única marca oficial i
ampliar la capacitat d’animals del conjunt sense realitzar obra nova per assolir una capacitat final de
360 vedells de cria i 360 vedells d’engreix.
Així doncs, es considera que l’ampliació de l’activitat amb marca oficial 102 IV implicarà la baixa del
Registre d’Explotacions Ramaderes de les explotacions amb marques oficials 102 IU, 102 JC i 102
JE.
La Secció de Ramaderia i Sanitat Animal a Lleida del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, el 18 de novembre de 2008, informa favorablement l’ampliació i unificació d’aquestes
explotacions amb les condicions que s’indiquen en l’apartat 2.6 d’aquest informe.
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El certificat de compatibilitat urbanística emès per l’Ajuntament indicat que l’activitat és compatible
amb els usos admesos en aquest emplaçament.
No tenim constància del certificat sobre la informació pública i audiència veïnal.
L’activitat està situada al terme municipal de Bellcaire d’Urgell, terme municipal designat com a
vulnerable segons el Decret 283/1998, de 21 d’octubre.
L’explotació no afecta a cap Espai d’Interès Natural protegit ni cap Hàbitat d’Interès Comunitari.
2.2. Gestió de residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc):
La gestió d’aquests residus està ben definida atès que es disposa d’un contracte amb un gestor
autoritzat per cada explotació que es pretén unificar. Es considera el següent:
- L’emmagatzematge d’aquests residus s’efectuarà, en recipients tancats i estancs.
- El temps màxim d’emmagatzematge d’aquests residus perillosos no superarà els sis mesos.
- La gestió d’aquests residus es realitzarà mitjançant gestors de residus autoritzats o bé, per la
seva recollida, es podran utilitzar els serveis d’associacions o de distribuïdors de productes
zoosanitaris. Caldrà disposar d’un contracte de gestió dels residus agroquímics amb gestor
autoritzat i/o document que acrediti el compromís de recollida per part de la pròpia empresa
subministradora.
2.3. Gestió dels animals morts:
La gestió dels animals morts es preveu ben definida atès que es disposa d’una pòlissa d’assegurança
agro-ramadera per cada explotació que cobreix la totalitat dels animals de cada una. Cal disposar, en
tot moment, d’una pòlissa d’assegurança agro-ramadera que garanteixi la gestió dels cadàvers a
través d’un gestor autoritzat que cobreixi la totalitat dels animals de l’explotació. El promotor haurà de
contractar una pòlissa d’assegurança agro-ramadera que cobreixi la totalitat dels animals una vegada
es disposi del Full de dades actualitzat a la capacitat de la llicència ambiental. Es recorda, a més:

en produir-se una baixa, caldrà avisar el servei de recollida amb la màxima brevetat possible.
En cas que existeixi fossa de cadàvers, aquesta haurà d’estar en desús.
2.4. Gestió de les dejeccions ramaderes:
El promotor de la unificació i ampliació de l’explotació (marca oficial 102 IV) va presentar, junt amb la
sol·licitud de llicència ambiental, un Pla de gestió de les dejeccions ramaderes amb referència
LP00623. Aquest Pla de gestió substitueix els anteriorment presentats per a cada una de les
explotacions (Plans amb referències P01038, P01040, P03330 i P03329) que van ser degudament
validats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (actualment Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural).
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural emet, el 12 de gener de 2009, un informe
sobre la gestió de les dejeccions ramaderes de l’explotació (LP00623) amb les següents
consideracions:
La capacitat ramadera considerada per aquesta explotació és de 360 vedells de cria i 360 vedells
d’engreix.
Marca
oficial

Tipus de bestiar

102 IV

Vedells
d’engreix
Vedells de cria
Vedells d’engreix
Vedells de cria
Vedells d’engreix
Vedells d’engreix

102 IU
102 JC
102 JE

Capacitat de
bestiar existent
30/06/2002
0
0

Capacitat de
bestiar existent

Capacitat de bestiar
a ampliar/reduir

Capacitat de
bestiar final

42
42

+ 318
+ 318

360
360

0
0
0
0

42
42
50
50

-42
-42
-50
-50

0
0
0
0
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La generació anual de nitrogen prevista per aquesta explotació és de 10.656 kg N.
Es preveu que el nitrogen generat es gestioni en el marc de l’explotació agrària per la qual cosa
al Pla de gestió s’aporten 4,9 ha en zona vulnerable segons el Decret 283/1998 i 119,6 ha en
zona no vulnerable segons els Decrets 283/1998 i 476/2004.
La capacitat d’emmagatzematge necessària per la correcta gestió de les dejeccions ramaderes
d’aquesta explotació és de 1.058 m³ pels fems generats per la totalitat previstos a l’explotació.

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 de 2005, va aprovar les condicions per autoritzar l’ampliació i
la nova implantació d’explotacions que afecten zones vulnerables.
Aquest increment de nitrogen compleix l’Acord de la Ponència Ambiental, concretament pel cas c.1.2,
és a dir, l’increment de nitrogen s’aplica en terres situades fora de les zones vulnerables designades
pels Decrets 283/1998 i 473/2004. També es compleix el cas c.7 per una capacitat de bestiar de 184
vedells d’engreix i 84 vedells de cria, és a dir, es disposa de la preceptiva llicència ambiental (4
règims de comunicació) d’acord amb la Llei 3/1998 no caducada que empara aquesta capacitat de
bestiar.
D’acord amb el projecte tècnic, la capacitat d’emmagatzematge prevista és de 1.574 m³ pels fems,
capacitat d’emmagatzematge superior a la necessària segons l’informe tècnic del Pla de gestió (1.058
m³) i, per tant, suficient per dur a terme una correcta gestió de les dejeccions ramaderes de
l’explotació.
L’explotació haurà de disposar, com a mínim, d’una capacitat d’emmagatzematge de 1.058 m³ pels
fems i tots els dispositius d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes hauran de ser
impermeables i estancs.
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona
vulnerable 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, 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 es
l’esmentat Acord.
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes i la resta de fertilitzants nitrogenats en zona no
vulnerable es farà respectant al màxim les recomanacions del 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).
L’aplicació agrícola de les dejeccions ramaderes 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):
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 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.
2.5. Gestió de les aigües:
En cas que es generin aigües residuals, aquestes es gestionaran juntament a les dejeccions
ramaderes.
L’explotació haurà d’adoptar les mesures necessàries per tal d’evitar que les aigües pluvials entrin en
contacte amb elements contaminants (dejeccions, pinsos, deixalles, etc.) i puguin afectar el medi
hídric.
No s’autoritza cap abocament d’aigües residuals.
2.6. Mesures sanitàries:
D’acord amb l’informe de la Secció de Ramaderia i Sanitat Animal del Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de data 18 de novembre de 2008, es consideren necessàries les següents
mesures de sanitat animal:
Tanca perimetral que encercli el conjunt de l’explotació.
Sistema de desinfecció de vehicles.
2.7. Prevenció d’incendis forestals:
En cas que l’activitat es trobi situada a menys 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, l’explotació haurà de disposar dels
elements mínims necessaris per tal d'evitar que un incendi iniciat dintre del recinte de l'establiment
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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. L’establiment haurà de disposar de dues
boques de 25 mm i de mànega de 25 mm, suficient per cobrir el perímetre del seu recinte.
2.8. Contaminació lluminosa:
En cas que l’establiment disposi d’il·luminació exterior, caldrà complir amb la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el reglament que
la desplega.
3. Formulació de l’Informe
D’acord amb les especificacions indicades en la documentació presentada i en aquesta avaluació
ambiental, s’informa FAVORABLEMENT l’activitat ramadera de JOAN BARÓ SOLSONA, per una
capacitat de bestiar final de 360 vedells de cria i 360 vedells d’engreix, condicionada al compliment de
les mesures següents:








Caldrà disposar d’una capacitat d’emmagatzematge impermeable i estanca pels fems de com a
mínim 1.058 m³ pels fems i complir amb la resta de condicions indicades a l’apartat 2 d’aquest
informe dins el termini màxim de 120 dies a partir de la data de resolució de la llicència ambiental
emesa per l’Ajuntament.
Caldrà que les explotacions amb marques oficials 102 IU, 102 JC i 102 JE es donin de baixa del
registre d’explotacions ramaderes del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
L’adequació i ampliació de l’activitat (102 IV) procedent de la unificació de les explotacions
bovines situades a la mateixa parcel·la no seran efectives fins que es disposi de la preceptiva
llicència municipal per la totalitat de la capacitat ramadera sol·licitada i fins que s’hagi efectuat el
control inicial global de caràcter mediambiental previst a l’article 79 del Decret 136/1999, de 18 de
maig, que desenvolupa el Reglament de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’administració ambiental.
Cada quatre anys, l’activitat s’haurà de sotmetre a un control periòdic per part d’una entitat
ambiental col·laboradora de l’administració.
Caldrà renovar la llicència municipal als vuit anys d’haver estat concedida, llevat que, abans, es
duguin a terme canvis substancials en l’explotació. En aquest cas, caldrà sol·licitar l’actualització
de la llicència per la totalitat de l’explotació.

En cas que l’establiment s’abasteixi d’aigua provinent de fonts pròpies haurà d’acreditar la inscripció
de l’aprofitament al Registre d’Aigües i, si no disposa de la corresponent acreditació, haurà de
sol·licitar el corresponent dret d’aprofitament, d’acord amb l’article 52 i concordants del text refós de la
Llei d’Aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
En cas que l’activitat es trobi en zona de policia, caldrà que disposi de la corresponent autorització.
4. Règim de Control
L’acció de control mediambiental permetrà garantir la permanent adequació de les instal·lacions i
l’activitat als requeriments legals aplicables.
En el control inicial global (aquest control serà efectuat en un termini màxim de 150 dies des de la
data de resolució de la llicència ambiental emesa per l’Ajuntament) es comprovarà que les
instal·lacions s’adeqüen a les descrites en el projecte presentat, i més específicament:
La capacitat d’emmagatzematge impermeable i estanca pels fems de l’explotació és com a mínim
de 1.058 m³ pels fems, capacitat necessària segons l’informe tècnic del Pla de gestió i que tots
els dispositius d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes són impermeables i estancs.
Es disposa del LER actualitzat a la capacitat ramadera de la llicència ambiental i s’acredita que
les explotacions 102 IU, 102 JC i 102 JE han estat donades de baixa del registre d’explotacions
ramaderes.
Es disposa de les mesures de sanitat animal indicades al punt 2.6 d’aquest informe.
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Que es disposa d’una pòlissa d’assegurança agro-ramadera actualitzada que cobreix la totalitat
dels animals de l’explotació.
La correcta gestió dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.), és a dir, que es disposi
d’un contracte vigent amb un gestor de residus autoritzat per la seva recollida i d’un contenidor
per al seu emmagatzematge.
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 estan 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 les dejeccions
ramaderes són les previstes i estan en bon estat d’ús. El correcte estat de manteniment i ordre
d’aquestes zones d’emmagatzematge de les dejeccions.
El llibre de gestió de les dejeccions ramaderes degudament complimentat.

En els controls periòdics es comprovaran totes les determinacions fixades en la llicència ambiental i,
específicament:
-

-

-

La correcta gestió dels residus perillosos (agroquímics, zoosanitaris, etc.).
La correcta gestió dels animals morts.
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 les 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.
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.
(En aquest moment, essent les vint hores i vint-i-cinc minuts, s’incorpora a la sala de
sessions el regidor del grup municipal de CiU Sr. César Milla González.)

11è.- PRECS I PREGUNTES.1) Pren la paraula el Sr. Jaume Montfort i Samà, regidor del grup municipal d’ERC-AM, per
a sol·licitar que si hi ha alguna entitat interessada a promoure, dins del terme municipal de
Bellcaire, una consulta popular per la indepèndencia de Catalunya, aquesta compti amb el
recolzament de la corporació, a la qual cosa tots els regidors presents representants dels
grups municipals d’ERC-AM i de CiU hi estan d’acord, excepte el regidor del grup municipal
PSC-PM el qual manifesta la seva abstenció sobre el tema.
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2) Pren la paraula el Sr. Joaquim Mas i Trullols, regidor del grup municipal PSC-PM, per a
manifestar que ja fa més de dos mesos hi ha dues faroles que no cremen al carrer
Bonavista, i que potser no costa tant canviar les bombetes que no funcionen.
Per altra banda, voldria demanar si seria possible posar un indicador d’on es troba el
Tanatori de Bellcaire, perquè no està indicat i la gent de fora hi pugui arribar fàcilment, cosa
que ara no passa.

I, no havent-hi més assumptes per tractar, s’aixeca la sessió ordinària a les vint hores i
trenta-cinc minuts del dia trenta de desembre 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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