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CERTIFICAT DE L’ACORD
Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella
(Lleida),
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del dia 10 d’agost,
adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen:
- APROVACIÓ INICIAL DEL CONVENI DE GESTIÓ URBANÍSTICA ENTRE
L’AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA I VALLFOSCA INTERLLACS, S.A.
Vist el conveni de Gestió Urbanística entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella,
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui, i l’empresa Vallfosca Interllacs, S.L. el qual
es transcriu literalment:

CONVENIO URBANÍSTICO DE GESTIÓN
“En la villa de Torre de Capdella (Lleida), a 4 de agosto de 2006.

R E U N I D OS: De una parte, el Il.le. Sr. JOSEP MARIA DALMAU i GIL, Alcalde del Ajuntament de
Torre de Capdella; asistido en este acto, por la Secretaria – Interventora de la corporación, Doña EULALIA
BALSELLS i TRIQUELL.

De otra parte, Don FRANCESC PORTA i REY, Presidente de la Entitat Municipal Descentralitzada
d’Espui, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 82.1.a) y 83 del Decreto-Legislativo 2/2003, de 28 de
abril, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña.

Y, de otra parte, Don JAUME GONZÁLEZ-MILÁ RUBIO, mayor de edad, vecino de Barcelona, con
domicilio en la Gran Via de Les Corts Catalanes, 512, y provisto de DNI número 37.741.773-S.

ACTUAN: Los dos primeros, en su respectiva condición de Presidentes del AYUNTAMIENTO DE
TORRE DE CAPDELLA y de la ENTIDAD MUNICIPAL DESCENTRALIZADA DE ESPUI; cargos que
ostentan por notoriedad al ser de carácter electivo.
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El tercero, en su condición de apoderado, con facultades suficientes, de la compañía mercantil
VALLFOSCA INTERLLACS, SA, con razón social en Barcelona, Gran Via de Les Corts Catalanes, 512, y
provista de NIF A61745667, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 31040, folio 93, hoja B184808. Así resulta de la escritura de poder otorgada en fecha 14 de junio de 2006 ante el notario A Coruña,
fedatario del Ile. Colegio Notarial de Galicia, Don Francisco Manuel López Sánchez, con el número 2.238 de su
protocolo ordinario.

Todos los intervinientes, en su respectivo carácter, se reconocen capacidad jurídica para contratar y
obligarse; con la salvedad que cualquiera de ellos responderá de manera personal, civil y criminalmente, en caso de
falsedad de los datos consignados. Puestos previamente de acuerdo

MANIFESTAN
I. Marco Urbanístico.-

1.1. Que la entidad VALLFOSCA INTERLLACS SA es la promotora del complejo deportivo, turístico,
residencial y de ocio ubicado en Espui, municipio de Torre de Capdella (Vall Fosca).

1.2. Para desarrollarlo, la administración aprobó en su día una serie de proyectos urbanísticos que vinculan
de una manera simultánea la ejecución de las obras en el área esquiable de la montaña, con el área residencial y
hotelera prevista a su pie.

1.3. VALLFOSCA INTERLLACS SA ha redactado los proyectos con la filosofía de crear un complejo
turístico y de ocio armónico, en dónde el área esquiable encuentra su complemento en el establecimiento de un
espació hotelero y residencial. Ambos sectores están íntimamente vinculados y son interdependientes, de modo que
no puede existir el área de hoteles y/o residencias sin existir el área esquiable; en otras palabras, el desarrollo
urbanístico de los sectores SAU-1 y SAU-2 está condicionado a la ejecución de las pistas y éstas marcan la necesidad
del impulso urbanístico de ambos sectores.

1.4. La gestión y desarrollo del área residencial es una consecuencia de la ejecución simultánea de las obras
en la montaña y, en definitiva, representa la contraprestación urbanística a la cuantiosa inversión que se ha de realizar
en el dominio esquiable.
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1.5. Teniendo en cuenta esta vinculación, es preciso establecer un mecanismo de fácil comprobación y/o
aplicación mediante el cual se vaya liberando el suelo residencial/hotelero condicionado a la ejecución material y
simultánea de las obras en el área esquiable de la montaña; lo que se concreta en el establecimiento actualizado de un
«Plan de Etapas» que fijará de manera clara el ritmo equilibrado entre la ejecución simultánea de obras en la montaña
y en el suelo de uso residencial.

1.6. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 98.4 del Decreto-Legislativo 1/2005 de 26 de julio, por el que se
aprobó el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, los intervinientes manifiestan conocer la normativa
urbanística aplicable al sector y la necesidad de vincular el complejo deportivo, turístico, residencial y de ocio a los
parámetros que allí se expresan; concretamente:
a) Las Normas Subsidiarias de Planeamiento, aprobadas definitivamente por al Comissió d’Urbanisme
de Lleida, en cuyo art. 150.7, bajo la rúbrica «Plan de Etapas», dice:

“Una vegada aprovats i vigents el Pla Parcial de desenvolupament del Sector SAU E1 i
el Pla Especial de desenvolupament de l’estació d’esquí, i

aprovats també els projectes

d’urbanització corresponents, la concessió de les llicències d’edificació en l’àmbit del Pla
Parcial estaran supeditades a la realització material simultània de les obres de l’àrea
esquiable, incloent-hi els serveis complementaris corresponents. Tanmateix la concessió de les
llicències estarà supeditada a la construcció simultània i posta en funcionament de l’estació
depuradora”.
Las NNSS, en su artículo 150, vinculan el otorgamiento de las licencias de edificación al desarrollo del área
esquiable de Filià, destinando el 60% del techo resultante a uso hotelero; de manera que en el SAU E1 las
condiciones de ordenación son las siguientes:

Techo Edificable

Densidad

Hotelero 67.800 m²t
Residencial 44.720 m²t

508 Viviendas

En el resto de Unidades de Actuación y de SAU del término municipal, no existe ni la obligación de
participar en la construcción de las pistas de esquí, ni la obligación de destinar una parte de su aprovechamiento
urbanístico a uso hotelero.
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b) El Plan Especial del SAU E1, aprobado definitivamente el 16.05.2001, define en su capítulo 9 («Plan de
Etapas»), cómo se desarrollará la urbanización. En el capítulo 10 («sistema de actuación»), dice: “Les obres
d’urbanització i les obres d’edificació es realitzaran simultàniament per a conseguir donar compliment al pla
d’etapes inicial vinculades a les del Pla Especial de la muntanya que es tramita simultàniament”. Finalmente, en el
capítulo 11 (medios económicos) prevé arrancar con 1.000 camas hoteleras.

c) Plan Especial de la Montaña de Filià, aprobado definitivamente el 28 de marzo de 2001 por la
Comissió d’Urbanisme de Lleida, señala como la primera fase de remontes:
TCB-16

Telecabina de acceso principal

TD-5

Telesilla desembragabable 4p del Port

TF-7

Telesilla fija 4p Bous

TF-2

Telesilla fija 4p Debutants

TF-3

Telesilla fija 4p Filia

TF-12

Telesilla de Capdella

TF-9

Telesilla de Llevata

En cuanto a la identificación de pista con innivación automática, la primera fase contempla:

Num.

Nombre Pista

Desnivel

Longitud

Ancho

Superficie m²

2a

Estany

110

720

40

28.800

3b

Coma de l’Estany

290

1.095

25

27.375

3c

Obaga de Filià-Estadi

290

1.080

30

32.400

4a

Pista enllaç alta

50

790

15

11.850

4b

Pista enllaç baixa

65

1.800

25

45.000

5a

Coma del Port

390

1.880

30

56.400

6b

Coma palomera

510

2.020

30

60.600

7a

Pla dels Bous

280

1.170

30

35.100

TOTAL

c-1) Obras a realizar en Primera Fase:
•

Primera fase de Remontes:

10,5 Km

297.525 m2
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TCB-16

Telecabina de acceso principal

TD-5

Telesilla desembragabable 4p del Port

TF-7

Telesilla fija 4p Bous

TF-2

Telesilla fija 4p Coma de Filià

TF-3

Telesilla fija 4p Coma de l’Estany
•

Num.

Primera fase de Innivación:

Nombre Pista

Desnivel

Longitud

Entorn edifici

Ancho

Superfície m²

403

25

10.140

2a

Estany

110

1.025

29

29.687

3b

Coma de l’Estany

290

1.760

23

40.660

3c

Obaga de Filià-Estadi

290

1.050

28

29.417

4a

Pista enllaç alta

50

902

15

13.570

4b

Pista enllaç baixa

65

1.886

12

22.820

5a

Coma del Port

390

2.015

30

59.840

7a

Pla dels Bous

280

1.124

36

40.447

255

30

7.650

Entorn telecadires
TOTAL

10,4 Km

254.31 m2

d) Convenio Urbanístico, firmado entre la anterior promotora (RESIDENCIAL FABRICA NOVA SA) y
el Ayuntamiento el 30 de octubre de 1998. En la cláusula Primera de este Convenio se encuentran los siguientes
compromisos adquiridos por el Ayuntamiento:
- Apartado 1.3, primer párrafo: “Concedir, segons preveu la legislació aplicable, tots els permisos,
autoritzacions i llicències que siguin necessàries per a l’execució de les edificacions, instal·lacions i infrastructures
que el projecte necessiti”
- Apartado 1.7: “Subscriure els documents públics i privats que siguin necessaris pel desenvolupament del
projecte i la instrumentació dels negocis jurídics que calguin”.

2. Vinculaciones del proyecto
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2.1. De los planes urbanísticos aprobados resulta que el área hotelera y de la montaña están íntimamente
vinculadas, de manera que la existencias en las zonas que darán lugar a las pistas de esquí es consustancial a la de los
hoteles y/o residencias, de manera que el desarrollo urbanístico de los sectores SAU-1 y SAU-2 está condicionado a
la ejecución de las pistas y éstas marcan la necesidad del impulso urbanístico de ambos sectores.

2.2. En cualquier caso, todas las parcelas con uso residencial y/o hotelero ubicadas en el sector SAU-1 i
SAU-2 responderán con las cargas urbanísticas que les asigne el respectivo Proyecto de reparcelación.

2.3 En consecuencia, el Plan Parcial no aporta criterios distintos a los contemplados en las NNSS de
Planeamiento, limitándose a enfatizar que para arrancar el proyecto sería preciso tener operativas unas 1.000 camas
hoteleras.

Es en base a estos antecedentes que las partes intervinientes suscriben el presente CONVENIO DE
GESTIÓN URBANÍSTICA, para cuya eficacia definitiva deberá constar la diligencia del Secretario municipal que
acredite haber sometido su texto al régimen de “información pública” establecido en el art. 8 del Decreto 287/2003,
de 4 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento parcial de la Ley de Urbanismo de Cataluña (DOGC nº 4022
– de 2.12.03)

Acomodan su voluntad, a las siguientes

CLÁUSULAS
PRIMERA.- Cualquiera que fuera la entidad promotora, ésta garantizará al 100% las obras pendientes de
ejecutar en la montaña mediante la suscripción y depósito de avales bancarios, a primer requerimiento, que den
garantía suficiente al Ayuntamiento.

SEGUNDA.- Los citados avales, se ajustarán a los conceptos y cantidades que se definan en el presente
Convenio.

TERCERA.- El Ayuntamiento cancelará los avales con arreglo a lo establecido en la cláusula 6ª, una vez
los técnicos municipales hayan levantado la correspondiente acta de comprobación de las obras, en las mismas
condiciones y requisitos establecidos para el caso de obras de urbanización en el art. 70 del Decreto 287/2003, de 4
de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento parcial de la Ley de Urbanismo de Cataluña.
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CUARTA.- La relación de obras a ejecutar en la montaña de Filià para poder abrir el complejo,
correspondientes a la 1ª fase del Plan Especial, son las que a continuación se detallan:
969.892. €

Zanja de servicios (2004 + 2005)

5.443.188. €

Construcción pistas de esquí
Revegetación de pistas

603.258. €

Red eléctrica

786.499. €

Obra civil lago artificial (2005)

747.596. €

Acabados lago

323.249. €

Obra civil nieve artificial

1.450.354. €

Instalación nieve artificial

3.150.000. €

Obra civil remontadores

4.306.859. €

Remontadotes:
TCB-16 Telecabina de acceso principal

17.883.834. €

TD-5 Telesilla desembragable del Port

3.856.470. €

TF-7 Telesilla fija dels Bous

2.404.722. €

TF-2 Telesilla fija Coma Filià

1.451.881. €

TF-3 Telesilla fija Coma de l’Estany

2.139.587. €

Edificio de pistas técnico y de servicios

7.272.439. €

TF-12 o Emergencia pistas

4.050.639. €

TF-4 4P Vaquer o Equivalente cintas

1.430.587. €
58.271.054. €

TOTAL PISTAS 1ª fase

JUSTIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL «PLAN DE ETAPAS».
TF-4 del Vaquer
Inicialmente no se incluye por considerarlo redundante del telesilla TF-7 dels Bous para el cual se
incrementa la capacidad de transporte. Igualmente, el telesilla TF-4 generaba la pista 4ª y 4b, apta para el transporte y
que se mantiene.
Se propone, después del pertinente estudio, construir una zona de debutantes, sin generación de
movimientos de tierra donde se instalen cintas transportadoras, no desarrolladas ni experimentadas en la fecha de
elaboración del Plan Especial, y que satisfacen la demanda de los esquiadores debutantes analizada.
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TF-12 de Capdella
Después de los estudios técnicos de viento y caudales, se opta por no instalar dicho elemento remontador,
por no confiar en su correcto funcionamiento. Queda pues, relegado a un segundo plano después del análisis, por
técnicos especialistas, del Plan de Emergencia y evacuación, a desarrollar preceptivamente antes de la inauguración
de la estación.
QUINTA.- Una vez este Convenio haya superado el trámite de aprobación definitiva, posterior a la última
de las fases de audiencia pública prevista en el art. 8 del Decreto287/2003, de 4 de noviembre, por el que se aprobó
el Reglamento parcial de la Ley de Urbanismo de Cataluña (DOGC nº 4022 – de 2.12.03), la empresa promotora
depositará en la secretaría del Ayuntamiento de Torre de Capdella los avales que garanticen la ejecución del 100% de
las obras previstas en el área de montaña.

Cada uno de los avales se ajustará al modelo estandarizado que se incorpora al presente Convenio como
Anexo; bastará con identificar con precisión: a) la partida; b) el porcentaje de obra que abarca; y, c) su importe.

En base a los principios inspiradores del presente Convenio de Gestión urbanística, la presentación de los
avales es requisito previo para otorgar las correspondientes licencias de edificación dentro del ámbito del SAU-E1 y
cumplen la función de garantizar la ejecución simultánea de las obras en la zona esquiable aludidas en el art. 150.7 de
las NNSS.

SEXTA.- El Ayuntamiento de la Torre de Capdella ordenará la cancelación de los avales correspondientes a
las obras descritas en la cláusula 4ª con arreglo al siguiente cuadro:
969.892. €

Zanja de servicios (2004 + 2005)
1º. Al 25% de la obra ejecutada

242.473, 00 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

242.473, 00 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

242.473, 00 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

242.473, 00 €
5.443.188. €

Construcción pistas de esquí
1º. Al 25% de la obra ejecutada

1.360.797. €

2º Al 50% de la obra ejecutada

1.360.797. €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

1.360.797. €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

1.360.797. €
603.258. €

Revegetación de pistas
1º. Al 25% de la obra ejecutada

150.814,50 €
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2º. Al 50% de la obra ejecutada

150.814,50 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

150.814,50 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

150.814,50 €
786.499. €

Red eléctrica
1º. Al 25% de la obra ejecutada

196.624,75 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

196.624,75 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

196.624,75 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

196.624,75 €
747.596. €

Obra civil lago artificial (2005)
1º. Al 25% de la obra ejecutada

186.899. €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

186.899. €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

186.899. €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

186.899. €
323.249. €

Acabados lago
1º. Al 25% de la obra ejecutada

80.812,25 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

80.812,25 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

80.812,25 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

80.812,25 €
1.450.354. €

Obra civil nieve artificial
1º. Al 25% de la obra ejecutada

362.588,50 €

2º Al 50% de la obra ejecutada

362.588,50 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

362.588,50 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

362.588,50 €
3.150.000. €

Instalación nieve artificial
1º. Al 25% de la obra ejecutada

787.500. €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

787.500. €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

787.500. €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

787.500. €
4.306.859. €

Obra civil remontadotes
1º. Al 25% de la obra ejecutada

1.076.714,75 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

1.076.714,75 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

1.076.714,75 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

1.076.714,75 €

Remontadotes:
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17.883.834. €

TCB-16 Telecabina de acceso principal
1º. Al 25% de la obra ejecutada

4.470.958,50 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

4.470.958,50 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

4.470.958,50 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

4.470.958,50 €
3.856.470. €

TD-5 Telesilla desembragable del Port
1º. Al 25% de la obra ejecutada

964.117,50 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

964.117,50 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

964.117,50 €

4º Al 100% de la obra ejecutada

964.117,50 €
2.404.722. €

TF-7 Telesilla fija dels Bous
1º. Al 25% de la obra ejecutada

601.180,50 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

601.180,50 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

601.180,50 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

601.180,50 €
1.451.881. €

TF-2 Telesilla fija Coma Filià
1º. Al 25% de la obra ejecutada

362.970,25 €

2º Al 50% de la obra ejecutada

362.970,25 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

362.970,25 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

362.970,25 €

TF-3 Telesilla fija Coma de l’Estany

2.139.587. €

1º. Al 25% de la obra ejecutada

534.896,75 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

534.896,75 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

534.896,75 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

534.896,75 €
7.272.439. €

Edificio de pistas técnico y de servicios
1º. Al 25% de la obra ejecutada

1.818.109,75 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

1.818.109,75 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

1.818.109,75 €

4º. Al 100% de la obra ejecutada

1.818.109,75 €
4.050.639. €

TF-12 o Emergencia pistas
1º. Al 25% de la obra ejecutada

1.012.659,75 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

1.012.659,75 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

1.012.659,75 €

4º Al 100% de la obra ejecutada

1.012.659,75 €
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1.430.587. €

TF-4 4P Vaquer o Equivalente cintas
1º. Al 25% de la obra ejecutada

357.646,75 €

2º. Al 50% de la obra ejecutada

357.646,75 €

3º. Al 75% de la obra ejecutada

357.646,75 €

4º Al 100% de la obra ejecutada

357.646,75 €

TOTAL PISTAS 1ª fase

58.271.054. €

En todo caso, las diversas certificaciones de obra, a cuyo cumplimiento se supeditan las respectivas
cancelaciones de garantía, deberán ser verificadas por los técnicos municipales y obtener su previa conformidad, que
se documentará en un acta.

Cumplido este trámite, la orden de cancelación de cada uno de los avales nacerá en el mismo instante en que
se extienda la correspondiente «acta municipal de conformidad», sin perjuicio de las responsabilidades y/o garantías
que establece la normativa sobre ordenación de la edificación.
SÉPTIMA.- El Ayuntamiento de La Torre de Capdella otorgará a la promotora las licencias de edificación
correspondientes a los edificios previstos en el área del SAU-E1, tanto residenciales como hoteleras, sometiéndose a
las siguientes condiciones:

a) Haber depositado los avales generales correspondientes a las obras de la montaña (Cláusula 4ª) en los
términos previstos en la cláusula 5ª.

b) El compromiso por parte del beneficiario de simultanear la construcción de los edificios con la ejecución
de las obras de urbanización del sector SAU-E1; debiéndose –en este caso- garantizar el 12% de las obras
presupuestadas en los términos previstos en el art. 101.3 del Decreto-Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se
aprobó el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña (DOGC nº 4439 – de 28.07.2005).

c) Ajustar los actos de edificación al Planeamiento vigente.

OCTAVA.- El Ayuntamiento de Torre de Capdella se compromete a agilizar la tramitación y, en su caso, la
concesión de las licencias urbanísticas correspondientes con el fin que el complejo deportivo, turístico, residencial y
de ocio pueda abrir lo antes posible; fijándose como opción prioritaria el mes de diciembre de 2007.

El Ayuntamiento se compromete a habilitar y dotarse de los servicios administrativos y técnicos necesarios
para que la comprobación de las certificaciones de obra ejecutadas, la verificación de las solicitudes de licencia, y –
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en su caso- su concesión, se puedan sujetar al tiempo máximo habilitado al efecto por el Decreto 179/1995 de 13 de
junio, por el que se aprobó el Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de los entes locales de Cataluña.

NOVENA.- Una vez se hayan depositado en la secretaría del Ayuntamiento los avales que garanticen la
ejecución de las obras correspondientes a la primera fase del Plan Especial de la montaña de Filià, se considerarán
cumplimentadas las limitaciones establecidas en el art. 150.7 de las NNSS.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento de la Torre de Capdella se compromete a admitir a trámite el
Plan Parcial del SAU-E2 con el fin de garantizar la continuidad de las obras, y posibilitar el completo funcionamiento
del complejo lo más pronto posible.

DÉCIMA.- En ejercicio de lo dispuesto en el art. 107.2 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (LRJPAC)
las partes acuerdan que para la resolución de cuantos conflictos se generen sobre la interpretación y/o aplicación del
presente Convenio, se someten al arbitraje institucional del Tribunal Arbitral de Lleida; órgano que, llegado al caso,
se encargara de nombrar árbitro y emitir el correspondiente dictamen.

La única limitación a esta cláusula arbitral será la que es inherente e aquellas materias de orden público, no
susceptibles de disposición; así como a lo dispuesto en el propio art. 107.2 LRJPAC.
...

En prueba de conformidad con cuanto se ha dicho, las partes reunidas firman el presente Convenio de
Gestión en el lugar y fecha reseñados en el encabezamiento, de todo lo cual el Secretario de la corporación da fe.

El Alcalde, Don Josep Maria Dalmau i Gil.
Ante la Secretaria-Interventora Doña Eulalia Balsells i Triquell

El Presidente de la Entidad local descentralizada de Espui, Don Francisco Porta Rey

Don Jaume González-Milá Rubio
Apoderado de VALLFOSCA INTERLLACS SA.”
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Atès l’article 8 del Decret 287/2003 de 4 de Novembre pel qual s’aprova el Reglament
parcial de la Llei d’Urbanisme de Catalunya en el qual s’estableix la publicació dels
convenis de Gestió Urbanística, i l’article 86 de la Llei de Procediment Administratiu
Comú. I l’article 47 de la Llei 7/1985 de 2 d’Abril reguladora de les Bases de Règim
Local.
L’ajuntament en Ple, amb quatre vots a favor i l’abstenció del Sr. Josep Soldevila, del
Sr. Marc Guillén i del Sr. Josep Montané, acorda:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Conveni urbanístic de Gestió entre l’Ajuntament
de la Torre de Capdella, l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui i l’Empresa
Vallfosca Interllacs, S.A. als sectors SAU E1 i SAU E2 del nucli d’Espui.
SEGON.- Publicar l’aprovació provisional del Conveni Urbanístic de Gestió durant el
termini de 20 dies segons l’article 8 del Decret 287/2003 de 4 de Novembre pel qual
s’aprova el Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i l’article 86 de la Llei
30/1992. Transcorreguts els quals sense presentar-se cap al·legació, esdevindrà
aprovat de forma definitiva sense haver de realitzar cap altre acord exprés.
TERCER.- Un cop esdevinguda l’aprovació del Conveni de forma definitiva, aquest és
susceptible de consulta pública conjuntament amb la documentació aprovada
definitivament en matèria de planejament i de gestió urbanística que complementa.
QUART.- Notificar a les parts interessades l’aprovació d’aquest conveni per part del Ple
de l’Ajuntament, així com de la seva aprovació definitiva a fi i efecte de donar
compliment amb les clàusules del Conveni
CINQUÈ.- Facultar, tant àmpliament com en dret sigui menester, l'Alcaldia per a la
tramitació i execució del present acord
I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President.

La Torre de Capdella, 11 d’agost de 2006.
Vist i plau,

L’alcalde,
Josep Maria Dalmau i Gil.
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CERTIFICAT DE L’ACORD

Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella
(Lleida),
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del dia 24 de novembre
de 2006, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen:
“- - RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES:
A) AL CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE
DE CAPDELLA, L’ENTITAT DESCENTRALITZADA D’ESPUI I L’EMPRESA
VALLFOSCA INTERLLACS;
Atès que en sessió plenària de data 10 d’agost es va procedir a l’aprovació provisional
del Conveni Urbanístic de Gestió signat entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella,
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui i l’empresa Vallfosca Interllacs, S.A. i es va
publicar en el BOProv núm. 112 de 17 d’Agost de 2006.
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar dos al·legacions, una
en nom de IPCENA i una en nom de Susana Castells. Atès que es van apreciar
defectes de forma, i que aquests es van resoldre dins el termini establert. Un cop
revisades les al·legacions, i la seva esmena, l’Ajuntament va acceptar les dos
al·legacions dels Srs. Susana Castells, i del Sr. Joan Vàzquez, ambdós en nom
particular al no acreditar-se fefaentment la representació dels organismes en nom dels
quals manifestaven actuar.
Atès l’informe jurídic del lletrat de l’Ajuntament, el Sr. Ramon Forteza Colomé, de data
30 d’Octubre de 2006, en el qual proposa la desestimació de les al·legacions, i que ho
sotmet al bon criteri del Ple de l’Ajuntament el qual es transcriu literalment:
“INFORME JURÍDIC SOBRE AL·LEGACIONS CONTRÀRIES AL “CONVENI URBANÍSTIC DE
GESTIÓ”
Que presenta en RAMON ANTONI FORTEZA i COLOMÉ, advocat de l’Il.le. Col·legi d’Advocats de Lleida,
amb domicili professional a la Rambla Ferran núm. 2, 3er-D de Lleida; a sol·licitud del Ple de l’Ajuntament de Torre
de Cabdella (Lleida).
L’objecte d’aquest informe és avaluar jurídicament les al·legacions contràries presentades pel Sr. Joan Vàquez i
Mendienta i la Sra. Susana Castells Jordana, durant el període d’informació pública previst a l’art 8 del Decret
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287/2004 de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, davant el
«Conveni Urbanístic de Gestió» signat entre entre l’Ajuntament de Torre de Cabdella, l’entitat local descentralitzada
d’Espui, i la mercantil Vallfosca Interllacs SA.
Aquest Conveni fou aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 10 d’agost de 2006, i l’Edicte fou
publicat en el BOProv. de Lleida nº 112 de 17 d’agost de 2006.
Un cop analitzada la documentació tramesa per la Secretaria municipal, heus ací el parer del Lletrat que sotasigna, el
qual sotmeto a millor criteri i a la decisió definitiva del Ple de l’Ajuntament de Torre de Cabdella.

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS.1er. En la tramitació i aprovació del «Conveni Urbanístic de Gestió» de referència, s’han respectat totes les regles
formals exigides per la normativa de règim local i sectorial aplicables. Un cop fou aprovat provisionalment pel Ple
municipal, s’obrí el període d’informació pública previst a l’art 8 del Decret 287/2004 de 4 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (d’aplicació al moment d’aprovar-se, tot i que la
normativa actual no ha representat cap modificació essencial).
2ón. En el decurs d’aquest període d’informació, dins del termini habilitat a l’efecte, s’han presentat dues
al·legacions:
a) Al·legació del Sr. Joan Vàzquez i Mendieta.- Afirma actuar com a representant de

l’associació IPCNEA

(Institució de Ponent per la Conservació i l’estudi de la Natura). Hom manifesta una posició contrària al Conveni,
tant des de un punt de vista ambiental, com des de la vessant urbanística;

es sol·licita que no s’aprovi

definitivament i que, a l’empara de la Llei 30/19092 de 26 de novembre (LRJPAC), sigui tingut com a part
interessada i que se li notifiqui qualsevol resolució que es dicti, la qual haurà de ser motivada.

b) Al·legació de la Sra. Susana Castells Jordana.- Afirma actuar com a representat dels membres de VALL FOSCA
ACTIVA (plataforma de debat, opinió i denúncia). També manifesta la seva posició contrària al Conveni, i ho fa en
termes anàlegs a les queixes palesades pel Sr. Vàzquez; i igualment, demana que no s’aprovi el Conveni.
3er. Atès que ni en l’al·legació del Sr. Joan Vàzquez, ni en l’al·legació de la Sra. Susana Castell, s’acredita
fefaentment la representació dels organismes en nóm dels quals manifesten actuar, la Secretaria municipal –tot
aprofitant el lliurament de la comunicació al·ludida a l’art 42.4 LRJPAC i Ordre Ministerial de 14.09.99- els requerí
perquè en el termini de 10 dies esmenessin el defecte i acreditessin llur respectiva representació; si més no, en els
termes exigits a l’art 32.3 LRJPAC. No pas endebades, la presentació d’una sol·licitud expressa on es demana la no
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aprovació d’un conveni urbanístic en nom d’una associació i d’un col·lectiu, requereix demostrar el caràcter
mitjançant l’exhibició de l’apoderament o a través de declaració en compareixença personal de l’interessat.
4rt. En data 21 de setembre de 2006, el Secretari de l’associació IPCENA va presentar una certificació on es digué
que el Sr. Joan Vàzquez és l’actual secretari general, amb facultat de representar l’organisme en els diferents
expedients d’informació pública.

5è. En data 20 de setembre de 2006, la Sra. Susana Castells Jordana, va presentar un escrit on es planyia que
l’Ajuntament no admetés la seva representació, tot i que acceptà que el col·lectiu “Vall Fosca Activa” no està
legalment constituït sota cap forma associativa amb personalitat jurídica pròpia.
6è. De les al·legacions contràries presentades pel Sr. Vàzquez i per la Sra. Castells se’n donà trasllat a l’entitat local
descentralitzada d’Espui i a la mercantil VALLFOSCA INTERLLACS SA perquè a l’empara d’allò que disposa l’art
84.1 i 2 LRJPAC, i abans de dictar resolució, poguessin dir la seva en defensa del Conveni i/o per a contradir les
posicions contràries. Aquesta facultat fou usada per l’entitat VALLFOSCA INTERLLACAS SA, què en data 9
d’octubre de 2006 presentà noves al·legacions on demanà la confirmació del Conveni i el rebuig de les tesis
opositores.

7è. En base a aquests antecedents, un cop escoltades les parts, heus ací el parer jurídic que sotmeto a la consideració
del Ple de l’Ajuntament perquè - si fos acceptat - esdevingui el text motivat de la resolució que es dicti, mitjançant la
incorporació d’aquest informe (art 89.5 LRJPAC).

QÚESTIONS PRÈVIES RELATIVES A LA REPRESENTACIÓ.1ª. Tot i que, en puritat, la cerificació lliurada pel Secretari de l’associació IPCENA on constata la condició del Sr.
Joan Vàzquez i Mendieta com a representant de l’entitat a l’hora de formular al·legacions en els diversos tràmits
d’informació pública, no és una “declaració en compareixença personal” de l’organisme interessat (art 32.3
LRJPAC), sinó un escrit on la correspondència entre la signatura i la persona no ha pogut ser verificada per la
Secretaria municipal, no hem de negar legitimitat a IPCENA; si més no, en aquest tràmit.

Les raons que aconsellen entrar en el fons quan a les al·legacions vessades son dues:
a) Bàsicament, la voluntat de l’Ajuntament de no refusar el debat a l’aixopluc d’obstacles formals, en base al principi
«d’eficàcia» que imposa l’art 7 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, què aprovà el Text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya (LlMRLCat). Alhora, és un deure de qualsevol administració pública mirar
d’afavorir –dins el principi de legalitat- la participació dels ciutadans en la vida pública i remoure els obstacles que
ho impedeixin o bé ho dificultin (art. 9.2 Constitució). En altres paraules, la projecció del principi “pro actione” ens
permetrà analitzar amb el rigor necessari l’abast de la sol·licitud d’IPCENA contrària a l’aprovació definitiva del
Conveni Urbanístic; tanmateix, aquest fet no treu l’errada de representació de l’associació, de manera que d’ara
endavant es recomana a IPCENA que extremi la cura a l’hora d’acreditar el caràcter dels seus òrgans, ajustant-la als
paràmetres legals que imposa l’art 32.3 LRJPAC quan es tracta de “formular sol·licituds o d’entaular recursos”.
Òbviament, l’Ajuntament es reserva la facultat d’oposar-se a la legitimitat d’IPCENA si en ulteriors instàncies
(administrativa i/o judicial) la representació no resulta degudament acreditada.

b) En segon lloc, perquè en matèria urbanística regeix el principi de «legitimació/acció pública» (art 12 Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya), què faculta a
qualsevol ciutadà exigir el acompliment de la normativa urbanística. En conseqüència, l’al·legació de referència mai
podria ser foragitada en base a entrebancs formals perquè si es negués la legitimació d’IPCENA, necessàriament
hauria d’admetre’s la legitimitat i interès del Sr. Joan Vàzquez i Mendieta com a persona física.
2ª. Tractament divers, però confluent en el mateix resultat, s’ha de donar a la representació que addueix la Sra.
Susanna Castells Jordana com a cap visible del col·lectiu “Vall Fosca activa”. La pròpia al·legant reconeix que no hi
ha cap figura associativa que doni personalitat jurídica a aquest grup d’opinió; també reconeix que cap de les
persones al·ludides ha fet una “declaració mitjançant compareixença personal” davant la secretaria municipal a fi i
efecte de ratificar l’actuació de la Sra. Susanna Castells (art 32.3 LRJPAC).
En conseqüència, l’al·legació de referència contrària a l’aprovació definitiva del Conveni Urbanístic s’entendrà –a
tots els efectes- presentada només per la Sra. Susanna Castells Jordana, a la qual se li notificarà a títol individual
la resolució que es dicti. És el principi de «legitimació/acció pública» en matèria urbanística allò que obliga a
analitzar les queixes formulades per la Sra. Susanna Castells; però no podem esmenar el defecte de representació
d’un col·lectiu que no s’ha acreditat a través dels mecanismes legals. Tampoc podem atorgar-li la condició de
representant o mandatària individual de les persones esmentades en l’al·legació perquè no s’ha fet cap esforç per a
acreditar-ho (art 32.3 LRJPAC), cosa que no es pot presumir atès que en el tràmit es “formula una sol·licitud”: la no
aprovació del Conveni.

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES.-
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1ª. Atès que, en allò veritablement essencial, les al·legacions presentades per IPCENA i per la Sra. Susanna Castells
són coincidents (gaire bé copiades textualment), podrem agrupar en consideracions unitàries els criteris que –al
nostre parer- justifiquen la regularitat del Conveni Urbanístic de Gestió aprovat pel Ple Municipal en sessió de 10
d’agost de 2006, i la conveniència d’aprovar-lo definitivament.
2ª. La insuficiència de la fiança presentada (avals) en garantia de compliment de l’art 150.7 NNSS.- Les dues
al·legacions contràries a l’aprovació del Conveni Urbanístic addueixen que els avals presentats per la societat
promotora de les obres en la muntanya de Filià “no son cap garantia jurídica” de la simultaneïtat entre l’execució
de les obres en el domini esquiable i el desenvolupament dels sectors SAU-E1 i SAU-E2. Ans el contrari, els
al·legants defensen que els avals poden funcionar com a dipòsits a fons perdut per a qualsevol empresa immobiliària
important puix “és un import molt baix”. Se’ns diu que els avals són quantitativament insuficients i que no eviten una
estratègia especulativa de l’operador privat; què tot plegat pot esdevenir un ardit de la societat VALLFOSCA
INTERLLACS SA per a vorejar l’aplicació de l’art 150.7 NNSS i fer-se només amb les llicències d’edificació.

Aquesta reflexió no és acceptable. No només perquè els al·legants no presenten cap informe tècnic i/o econòmic
que recolzi la premissa, sinó perquè els imports de cadascun dels avals ressenyats en la clàusula QUARTA del
Conveni Urbanístic pren com a base de càlcul la respectiva quantitat prevista en el Pla Especial de la muntanya de
Filià (1ª fase), amb un increment del 20% addicional per tal de corregir les variacions monetàries hagudes d’ençà
la seva aprovació el 28 de març de 2001 per la Comissió d’Urbanisme de Lleida.
Abans de la signatura del Conveni Urbanístic l’Ajuntament ha tingut cura en mirar d’equilibrar el valor econòmic de
les obres a executar a la muntanya per tal de garantir que davant un presumpte incompliment per la promotora, l’obra
podrà continuar-se sense comprometre la despesa municipal. Certament, s’han utilitzat els paràmetres econòmics
previstos al Pla Especial perquè llur objectivitat és fora de dubte; però en l’exercici del principi de prudència, s’hi ha
afegit el 20% addicional a cada partida. Aquesta exigència municipal no fou del grat de la promotora, i prou que
se’n plany a l’escrit d’audiència en evidenciar aital circumstància; ara bé –en honor a la veritat- cal dir que la
mercantil VALLFOSCA INTERLLACS SA acceptà assolir aquest compromís de garantia i la seva important càrrega
financera com a mostra de la seva voluntat de donar compliment a l’exigència de l’art 150.7 NNSS: simultanejar les
obres en el domini esquiable i estació depuradora amb l’activitat edificativa en el sector SAU-E1.

Els principis programàtic fixats en el punt 1.3 del Conveni Urbanísitic, són quelcom més que una simple declaració
de intencions; son objectius irrenunciables en una voluntat ja planificada al redactar les Normes Subsidiàries: créixer
de manera sostenible al voltant d’uns instal·lació esportiva-residencial de primer ordre capaç de dinamitzar
l’economia de tota la vall.
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Alhora, els al·legants no diuen que les garanties fixades en el Conveni (què s’hauran d’atorgar en forma d’avals), han
d’abastar el conjunt de les obres previstes en la primera fase el Pla Especial de la muntanya de Filià. Segons
disposa la clàusula QUINQUENA el seu import puja 58.271.054,00 € (més de 9.000 milions de pessetes) que s’han
de dipositar d’una sola vegada a la intervenció de l’Ajuntament, en la modalitat «d’aval a primer requeriment», i
sempre com a condició prèvia a l’atorgament de qualsevol llicència en l’àmbit del SAU-E1.
Alhora, l’alliberament i cancel·lació dels avals en la forma progressiva que dissenya la clàusula SISENA del
Conveni, garanteix el control de l’execució simultània de totes les obres del domini esquiable. Per acabar-ho
d’arrodonir, el sistema de garantia que resulta de l’art 150.7 NNSS es consolida mitjançant una tasca de supervisió
efectiva de les obres executades a la zona de muntanya a càrrec dels tècnics municipals. Hom disposa en el paràgraf
segon de la clàusula SISENA: “En todo caso, las diversas certificaciones de obra, a cuyo cumplimiento se supeditan
las respectivas cancelaciones, deberán ser verificadas por los técnicos municipales y obtener su previa conformidad,
que se documentará en un acta”.

El objectius programàtics del Conveni es troben recolzats per mesures de contingut. Amb tot això, no es poden
estimar les queixes palesades als escrits d’al·legacions de la Sra. Susanna Castells i IPCENA. Els planys son
dejunis de qualsevol prova; en el pol contrari, la finalitat urbanística imposada a l’art 150.7 NNS és troba garantida,
fins i tot amb clàusules de salvaguarda adreçades a evitar moviments especulatius.

Una darrera consideració que recolza la regularitat del Conveni Urbanístic i la seva adequació com a instrument de
gestió. Les llicències d’edificació hoteler/residencial en la zona SAU-E1 resten condicionades, no només a la
presentació del 100% dels avals de les obres al domini esquiable, sinó que perdura l’obligació dels promotors d’haver
de garantir les obres d’urbanització del sector amb els termes generals previstos a l’art 103.3 LlUCat (12% de les
obres pressupostades). Així ho disposa la clàusula SETENA.
En aquest sentit, la cita descontextualitzada de l’art 37 NNSS de Planejament no denota cap contradicció amb el text
de l’art 103.3 LlUCat. Quan es tracta d’un promotor únic (com és el cas) la urbanització general del serveis pot
simultaniejar-se amb l’edificació sense que es posi en perill la coherència urbanística del sector; de vegades, fins i tot
la conservació òptima de l’obra aconsellen aquesta coincidència cronològica en l’execució. Els al·legants obliden que
la signatura del Conveni no desactiva la funció de control de la legalitat urbanística assignada a l’administració, ni
evita que l’Ajuntament posi en marxa els mecanismes legals de reparació si en algun moment calgués fer-ho.

3ª. L’estació d’esquí projectada no es realitzarà.- És evident que les afirmacions basades en la conjectura, en la
lectura de la “bola de vidre”, o en la consulta de l’oracle, no poden justificar l’oposició rigorosa al Conveni
Urbanístic de referència.
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Qualsevol afirmació que doni com certesa que les pistes d’esquí projectades a la muntanya de Filià no s’executaran,
és –per dir-ho suaument- agosarada. El Conveni ho contempla en el marc dels seus objectius, i dissenya un seguit de
garanties econòmiques i jurídiques susceptibles d’abastar-los. Som del parer que pocs instruments de gestió
urbanística son tant respectuosos com aquest Conveni a l’hora de cercar el principi de sostenibilitat entre el
desenvolupament del sòl i la dinamització econòmica en una àrea especialment rellevant pel seu valor paisatgístic i
ambiental.

Obrir la caixa dels trons sense una mínima anàlisi econòmica de caràcter contradictòria és un exercici poc lleial per
els col·lectius que diuen defensar el medi ambient i l’explotació sostenible dels recursos naturals. Una actuació
urbanística és un desgavell quan hi ha proves de que ho sigui, no pas quan unes persones s’hi mostren contràries, per
respectuosa que sigui llur opinió.

En el Conveni Urbanístic hom mira de tenir les garanties econòmiques suficients per a tirar endavant el projecte de
construcció de les pistes d’esquí, fins i tot si la promotora no complís llurs compromisos, sense exposar l’activitat
pressupostària de l’Ajuntament (mai implicaria despesa). En aquest escenari negatiu de no execució pels promotors,
hom afirma que els avals no serien suficients....però no hi ha més que aquesta afirmació gratuïta, incapaç de suportar
la contundència dels raonaments invocats en el punt anterior.
Per altra banda, els consumidors futurs del sostre residencial que la promotora pugui construir en l’àmbit del SAUE1, estan doblement protegits: a) per la normativa sectorial dictada en aquesta matèria; i, b) pel compromís municipal
d’executar les infrastructures previstes en el Pla Especial de la muntanya de Filià. Ara bé, fins aquí arriba la
responsabilitat de l’Ajuntament, atès que l’administració local no pot assolir compromisos que no li pertoquen; a tall
d’exemple: els municipis turístics de la zona costanera no podem respondre per la manca de sol o pel dies nuvolats,
només han de garantir la qualitat de les platges.
El “frau als consumidors” que preocupa als al·legants –tot i ser lloable- és qüestió diversa al principi administratiu
d’acte reglat que informa l’actuació administrativa en matèria de llicències i permisos, talment que si la sol·licitud
presentada s’ajusta a l’ordenament jurídic i/o urbanístic, els òrgans competents no poden pretextar raons
d’oportunitat, de conveniència ideològica... o de temor intuïtiu. La seguretat jurídica (art 9.3 CE) està per sobre i
vincula tothom: operadors privats i administracions públiques.
També per aquests motius s’ha de desestimar les al·legacions formulades per la Sra. Susanna Castells i IPCENA

8

4ª. No previsió de l’estació depuradora.- En aquest punt, hem d’acollir els arguments adduïts per l’empresa
VALLFOSCA INTERLLACS SA en el tràmit d’audiència previ a la resolució. L’execució de la depuradora en els
termes previstos a l’art 150.7 NNSS es troba engolida en el projecte d’urbanització aprovat; en conseqüència, es
realitzarà com una part més del projecte d’urbanització, cosa que no calia tornar a dir al Conveni donada l’obvietat.
Sense l’estació depuradora la urbanització del sector SAU-E1 no estarà completa i les parcel·les no revesteixen el
caràcter de solar; cosa que permet emprendre diverses mesures de protecció de la legalitat urbanística, des de la
suspensió de les llicències d’edificació, fins la negativa a atorgar les llicències de primera ocupació dels habitatges.
Amb tots aquests instruments a la ma, ningú no ha de patir sobre la certesa d’aquesta infraestructura; no hi ha cap
dubte que el primer protagonista interessat en que la depuradora funcioni i ho faci bé és la promotora.

5ª. Una operació urbanística de caràcter especulatiu.- Aquest plany és de caràcter ideològic i no pas una queixa
jurídica i/o tècnica a les clàusules del Conveni; amb aquesta consideració n’hi hauria prou per a desestimar les
al·legacions.

Ara bé, caldrà recordar a tots els operadors que la denúncia especulativa hauria de tenir recolzament, encara que fos
escarrosser, perquè sinó la solvència ecològica dels al·legants se’n resen. La conservació del paratge de la muntanya
de Filià des de un punt de vista paisatgístic; l’oposició frontal a la cultura del lleure que representa una estació
d’esquí; la reducció de l’economia local només al sistema primari (ramaderia i agricultura)... són totes posicions
lloables que tenen cabuda en una programa polític, respecte del qual hi haurà adhesions i també discrepàncies. Ara
bé, en el nostre cas ens trobem davant l’anàlisi de la regularitat d’un Conveni Urbanístic de Gestió que no ha
de fer més sinó afavorir l’execució de la política urbanística projectada a les NNSS. El principi de jerarquia
impedeix usar els Convenis com a instruments per a completar o buidar continguts programàtics del Pla General.
Si algú rebutja el model de desenvolupament o determinació del sòl urbanitzable havia d’impugnar les NNSS quan
van redactar-se o –després- quan van aprovar-se. Els debats de fons sobre els criteris de sostenibilitat ambiental no
son maximalistes i tenen un estadi on poden desenvolupar-se, però no pas de manera “indirecta” mitjançant
l’oposició als Convenis Urbanístics que executen un pla general.
Titllar una activitat immobiliària d’especuladora només perquè l’activitat no agrada a un col·lectiu què defensa d’un
model conservacionista pur o immobilista, és un atreviment gramatical. Tanmateix, és força legítim optar per aquest
model (tot i que gaire bé mai compta amb el parer dels veïns de la vall); allò que no és permès és equiparar la
signatura d’un Conveni de Gestió amb el foment de l’especulació lucrativa al servei de poderosos... això és
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demagògia que s’ha de reservar pel debat polític, però que no té solta quan es tracta d’analitzar el rigor jurídic d’un
instrument de gestió urbanística.

CONCLUSIONS

En base als antecedents de fet i circumstàncies del cas, soc del parer que cal desestimar les al·legacions presentades
i aprovar definitivament el Conveni de referència.
Si el Ple municipal accepta el contingut d’aquest informe, la resolució que es dicti s’haurà de notificar a tots els
operadors que el signaren i als al·legants, fent-los-hi saber que posa fi a la via governativa i esdevé immediatament
executiu.

Pel que fa al règim de recursos admissibles, caldrà assabentar-los que pot formular-se: bé recurs de reposició
potestatiu, què haurà de presentar-se davant el Ple municipal en el termini d’un més comptador des de la notificació;
o bé recurs contenciós-administratiu directament davant el jutjat unipersonal d’aquesta jurisdicció de la província
de Lleida, en el termini de dos mesos. En el ben entès, però, que si hom tria la impugnació governativa no podrà
endegar la judicial fins que no es dicti resolució expressa o presumpta que desestimi el recurs de reposició.”

Atès l’article 8 del Decret 287/2004 de 4 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’article 52.2 el 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 89 de la llei 30/1992 de 20 de novembre del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades al Conveni Urbanístic de Gestió
entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella, l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui i
l’empresa Vallfosca Interllacs, S.A., pels Srs.: Susana Castells i Sr. Joan Vàzquez.
SEGON: Aprovar definitivament el Conveni Urbanístic de Gestió.
TERCER: Publicar l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, advertint que
el conveni és susceptible de consulta pública conjuntament amb la documentació
aprovada definitivament i la possibilitat d’interposar recurs de reposició potestatiu, què
haurà de presentar-se davant el Ple municipal en el termini d’un mes comptador des de
la notificació; o bé recurs contenciós-administratiu directament davant el jutjat
unipersonal d’aquesta jurisdicció de la província de Lleida, en el termini de dos mesos.
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En el ben entès, però, que si els al·legants trien la impugnació governativa no podrà
endegar la judicial fins que no es dicti resolució expressa o presumpta que desestimi el
recurs de reposició.
QUART: Notificar aquest acord a les parts signants i als al·legants.
CINQUE: Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord..”

I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President.

La Torre de Capdella, 12 de desembre de 2006.

Vist i plau,

L’alcalde,
Josep Maria Dalmau i Gil.

1

CERTIFICAT DE L’ACORD

Eulàlia Balsells Triquell, Secretària-Interventora de l’Ajuntament de la Torre de Capdella
(Lleida),
CERTIFICO: Que l’Ajuntament en Ple en sessió extraordinària del dia 24 de novembre
de 2006, adoptà els acords que en la seva part dispositiva diuen:
“- - RESOLUCIÓ A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES:
A) AL CONVENI URBANÍSTIC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA TORRE
DE CAPDELLA, L’ENTITAT DESCENTRALITZADA D’ESPUI I L’EMPRESA
VALLFOSCA INTERLLACS;
Atès que en sessió plenària de data 10 d’agost es va procedir a l’aprovació provisional
del Conveni Urbanístic de Gestió signat entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella,
l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui i l’empresa Vallfosca Interllacs, S.A. i es va
publicar en el BOProv núm. 112 de 17 d’Agost de 2006.
Atès que durant el període d’exposició pública es van presentar dos al·legacions, una
en nom de IPCENA i una en nom de Susana Castells. Atès que es van apreciar
defectes de forma, i que aquests es van resoldre dins el termini establert. Un cop
revisades les al·legacions, i la seva esmena, l’Ajuntament va acceptar les dos
al·legacions dels Srs. Susana Castells, i del Sr. Joan Vàzquez, ambdós en nom
particular al no acreditar-se fefaentment la representació dels organismes en nom dels
quals manifestaven actuar.
Atès l’informe jurídic del lletrat de l’Ajuntament, el Sr. Ramon Forteza Colomé, de data
30 d’Octubre de 2006, en el qual proposa la desestimació de les al·legacions, i que ho
sotmet al bon criteri del Ple de l’Ajuntament el qual es transcriu literalment:
“INFORME JURÍDIC SOBRE AL·LEGACIONS CONTRÀRIES AL “CONVENI URBANÍSTIC DE
GESTIÓ”
Que presenta en RAMON ANTONI FORTEZA i COLOMÉ, advocat de l’Il.le. Col·legi d’Advocats de Lleida,
amb domicili professional a la Rambla Ferran núm. 2, 3er-D de Lleida; a sol·licitud del Ple de l’Ajuntament de Torre
de Cabdella (Lleida).
L’objecte d’aquest informe és avaluar jurídicament les al·legacions contràries presentades pel Sr. Joan Vàquez i
Mendienta i la Sra. Susana Castells Jordana, durant el període d’informació pública previst a l’art 8 del Decret
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287/2004 de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, davant el
«Conveni Urbanístic de Gestió» signat entre entre l’Ajuntament de Torre de Cabdella, l’entitat local descentralitzada
d’Espui, i la mercantil Vallfosca Interllacs SA.
Aquest Conveni fou aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 10 d’agost de 2006, i l’Edicte fou
publicat en el BOProv. de Lleida nº 112 de 17 d’agost de 2006.
Un cop analitzada la documentació tramesa per la Secretaria municipal, heus ací el parer del Lletrat que sotasigna, el
qual sotmeto a millor criteri i a la decisió definitiva del Ple de l’Ajuntament de Torre de Cabdella.

INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS.1er. En la tramitació i aprovació del «Conveni Urbanístic de Gestió» de referència, s’han respectat totes les regles
formals exigides per la normativa de règim local i sectorial aplicables. Un cop fou aprovat provisionalment pel Ple
municipal, s’obrí el període d’informació pública previst a l’art 8 del Decret 287/2004 de 4 de novembre, pel qual
s’aprovà el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (d’aplicació al moment d’aprovar-se, tot i que la
normativa actual no ha representat cap modificació essencial).
2ón. En el decurs d’aquest període d’informació, dins del termini habilitat a l’efecte, s’han presentat dues
al·legacions:
a) Al·legació del Sr. Joan Vàzquez i Mendieta.- Afirma actuar com a representant de

l’associació IPCNEA

(Institució de Ponent per la Conservació i l’estudi de la Natura). Hom manifesta una posició contrària al Conveni,
tant des de un punt de vista ambiental, com des de la vessant urbanística;

es sol·licita que no s’aprovi

definitivament i que, a l’empara de la Llei 30/19092 de 26 de novembre (LRJPAC), sigui tingut com a part
interessada i que se li notifiqui qualsevol resolució que es dicti, la qual haurà de ser motivada.

b) Al·legació de la Sra. Susana Castells Jordana.- Afirma actuar com a representat dels membres de VALL FOSCA
ACTIVA (plataforma de debat, opinió i denúncia). També manifesta la seva posició contrària al Conveni, i ho fa en
termes anàlegs a les queixes palesades pel Sr. Vàzquez; i igualment, demana que no s’aprovi el Conveni.
3er. Atès que ni en l’al·legació del Sr. Joan Vàzquez, ni en l’al·legació de la Sra. Susana Castell, s’acredita
fefaentment la representació dels organismes en nóm dels quals manifesten actuar, la Secretaria municipal –tot
aprofitant el lliurament de la comunicació al·ludida a l’art 42.4 LRJPAC i Ordre Ministerial de 14.09.99- els requerí
perquè en el termini de 10 dies esmenessin el defecte i acreditessin llur respectiva representació; si més no, en els
termes exigits a l’art 32.3 LRJPAC. No pas endebades, la presentació d’una sol·licitud expressa on es demana la no

3

aprovació d’un conveni urbanístic en nom d’una associació i d’un col·lectiu, requereix demostrar el caràcter
mitjançant l’exhibició de l’apoderament o a través de declaració en compareixença personal de l’interessat.
4rt. En data 21 de setembre de 2006, el Secretari de l’associació IPCENA va presentar una certificació on es digué
que el Sr. Joan Vàzquez és l’actual secretari general, amb facultat de representar l’organisme en els diferents
expedients d’informació pública.

5è. En data 20 de setembre de 2006, la Sra. Susana Castells Jordana, va presentar un escrit on es planyia que
l’Ajuntament no admetés la seva representació, tot i que acceptà que el col·lectiu “Vall Fosca Activa” no està
legalment constituït sota cap forma associativa amb personalitat jurídica pròpia.
6è. De les al·legacions contràries presentades pel Sr. Vàzquez i per la Sra. Castells se’n donà trasllat a l’entitat local
descentralitzada d’Espui i a la mercantil VALLFOSCA INTERLLACS SA perquè a l’empara d’allò que disposa l’art
84.1 i 2 LRJPAC, i abans de dictar resolució, poguessin dir la seva en defensa del Conveni i/o per a contradir les
posicions contràries. Aquesta facultat fou usada per l’entitat VALLFOSCA INTERLLACAS SA, què en data 9
d’octubre de 2006 presentà noves al·legacions on demanà la confirmació del Conveni i el rebuig de les tesis
opositores.

7è. En base a aquests antecedents, un cop escoltades les parts, heus ací el parer jurídic que sotmeto a la consideració
del Ple de l’Ajuntament perquè - si fos acceptat - esdevingui el text motivat de la resolució que es dicti, mitjançant la
incorporació d’aquest informe (art 89.5 LRJPAC).

QÚESTIONS PRÈVIES RELATIVES A LA REPRESENTACIÓ.1ª. Tot i que, en puritat, la cerificació lliurada pel Secretari de l’associació IPCENA on constata la condició del Sr.
Joan Vàzquez i Mendieta com a representant de l’entitat a l’hora de formular al·legacions en els diversos tràmits
d’informació pública, no és una “declaració en compareixença personal” de l’organisme interessat (art 32.3
LRJPAC), sinó un escrit on la correspondència entre la signatura i la persona no ha pogut ser verificada per la
Secretaria municipal, no hem de negar legitimitat a IPCENA; si més no, en aquest tràmit.

Les raons que aconsellen entrar en el fons quan a les al·legacions vessades son dues:
a) Bàsicament, la voluntat de l’Ajuntament de no refusar el debat a l’aixopluc d’obstacles formals, en base al principi
«d’eficàcia» que imposa l’art 7 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, què aprovà el Text refós de la Llei
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municipal i de règim local de Catalunya (LlMRLCat). Alhora, és un deure de qualsevol administració pública mirar
d’afavorir –dins el principi de legalitat- la participació dels ciutadans en la vida pública i remoure els obstacles que
ho impedeixin o bé ho dificultin (art. 9.2 Constitució). En altres paraules, la projecció del principi “pro actione” ens
permetrà analitzar amb el rigor necessari l’abast de la sol·licitud d’IPCENA contrària a l’aprovació definitiva del
Conveni Urbanístic; tanmateix, aquest fet no treu l’errada de representació de l’associació, de manera que d’ara
endavant es recomana a IPCENA que extremi la cura a l’hora d’acreditar el caràcter dels seus òrgans, ajustant-la als
paràmetres legals que imposa l’art 32.3 LRJPAC quan es tracta de “formular sol·licituds o d’entaular recursos”.
Òbviament, l’Ajuntament es reserva la facultat d’oposar-se a la legitimitat d’IPCENA si en ulteriors instàncies
(administrativa i/o judicial) la representació no resulta degudament acreditada.

b) En segon lloc, perquè en matèria urbanística regeix el principi de «legitimació/acció pública» (art 12 Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya), què faculta a
qualsevol ciutadà exigir el acompliment de la normativa urbanística. En conseqüència, l’al·legació de referència mai
podria ser foragitada en base a entrebancs formals perquè si es negués la legitimació d’IPCENA, necessàriament
hauria d’admetre’s la legitimitat i interès del Sr. Joan Vàzquez i Mendieta com a persona física.
2ª. Tractament divers, però confluent en el mateix resultat, s’ha de donar a la representació que addueix la Sra.
Susanna Castells Jordana com a cap visible del col·lectiu “Vall Fosca activa”. La pròpia al·legant reconeix que no hi
ha cap figura associativa que doni personalitat jurídica a aquest grup d’opinió; també reconeix que cap de les
persones al·ludides ha fet una “declaració mitjançant compareixença personal” davant la secretaria municipal a fi i
efecte de ratificar l’actuació de la Sra. Susanna Castells (art 32.3 LRJPAC).
En conseqüència, l’al·legació de referència contrària a l’aprovació definitiva del Conveni Urbanístic s’entendrà –a
tots els efectes- presentada només per la Sra. Susanna Castells Jordana, a la qual se li notificarà a títol individual
la resolució que es dicti. És el principi de «legitimació/acció pública» en matèria urbanística allò que obliga a
analitzar les queixes formulades per la Sra. Susanna Castells; però no podem esmenar el defecte de representació
d’un col·lectiu que no s’ha acreditat a través dels mecanismes legals. Tampoc podem atorgar-li la condició de
representant o mandatària individual de les persones esmentades en l’al·legació perquè no s’ha fet cap esforç per a
acreditar-ho (art 32.3 LRJPAC), cosa que no es pot presumir atès que en el tràmit es “formula una sol·licitud”: la no
aprovació del Conveni.

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES.-
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1ª. Atès que, en allò veritablement essencial, les al·legacions presentades per IPCENA i per la Sra. Susanna Castells
són coincidents (gaire bé copiades textualment), podrem agrupar en consideracions unitàries els criteris que –al
nostre parer- justifiquen la regularitat del Conveni Urbanístic de Gestió aprovat pel Ple Municipal en sessió de 10
d’agost de 2006, i la conveniència d’aprovar-lo definitivament.
2ª. La insuficiència de la fiança presentada (avals) en garantia de compliment de l’art 150.7 NNSS.- Les dues
al·legacions contràries a l’aprovació del Conveni Urbanístic addueixen que els avals presentats per la societat
promotora de les obres en la muntanya de Filià “no son cap garantia jurídica” de la simultaneïtat entre l’execució
de les obres en el domini esquiable i el desenvolupament dels sectors SAU-E1 i SAU-E2. Ans el contrari, els
al·legants defensen que els avals poden funcionar com a dipòsits a fons perdut per a qualsevol empresa immobiliària
important puix “és un import molt baix”. Se’ns diu que els avals són quantitativament insuficients i que no eviten una
estratègia especulativa de l’operador privat; què tot plegat pot esdevenir un ardit de la societat VALLFOSCA
INTERLLACS SA per a vorejar l’aplicació de l’art 150.7 NNSS i fer-se només amb les llicències d’edificació.

Aquesta reflexió no és acceptable. No només perquè els al·legants no presenten cap informe tècnic i/o econòmic
que recolzi la premissa, sinó perquè els imports de cadascun dels avals ressenyats en la clàusula QUARTA del
Conveni Urbanístic pren com a base de càlcul la respectiva quantitat prevista en el Pla Especial de la muntanya de
Filià (1ª fase), amb un increment del 20% addicional per tal de corregir les variacions monetàries hagudes d’ençà
la seva aprovació el 28 de març de 2001 per la Comissió d’Urbanisme de Lleida.
Abans de la signatura del Conveni Urbanístic l’Ajuntament ha tingut cura en mirar d’equilibrar el valor econòmic de
les obres a executar a la muntanya per tal de garantir que davant un presumpte incompliment per la promotora, l’obra
podrà continuar-se sense comprometre la despesa municipal. Certament, s’han utilitzat els paràmetres econòmics
previstos al Pla Especial perquè llur objectivitat és fora de dubte; però en l’exercici del principi de prudència, s’hi ha
afegit el 20% addicional a cada partida. Aquesta exigència municipal no fou del grat de la promotora, i prou que
se’n plany a l’escrit d’audiència en evidenciar aital circumstància; ara bé –en honor a la veritat- cal dir que la
mercantil VALLFOSCA INTERLLACS SA acceptà assolir aquest compromís de garantia i la seva important càrrega
financera com a mostra de la seva voluntat de donar compliment a l’exigència de l’art 150.7 NNSS: simultanejar les
obres en el domini esquiable i estació depuradora amb l’activitat edificativa en el sector SAU-E1.

Els principis programàtic fixats en el punt 1.3 del Conveni Urbanísitic, són quelcom més que una simple declaració
de intencions; son objectius irrenunciables en una voluntat ja planificada al redactar les Normes Subsidiàries: créixer
de manera sostenible al voltant d’uns instal·lació esportiva-residencial de primer ordre capaç de dinamitzar
l’economia de tota la vall.
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Alhora, els al·legants no diuen que les garanties fixades en el Conveni (què s’hauran d’atorgar en forma d’avals), han
d’abastar el conjunt de les obres previstes en la primera fase el Pla Especial de la muntanya de Filià. Segons
disposa la clàusula QUINQUENA el seu import puja 58.271.054,00 € (més de 9.000 milions de pessetes) que s’han
de dipositar d’una sola vegada a la intervenció de l’Ajuntament, en la modalitat «d’aval a primer requeriment», i
sempre com a condició prèvia a l’atorgament de qualsevol llicència en l’àmbit del SAU-E1.
Alhora, l’alliberament i cancel·lació dels avals en la forma progressiva que dissenya la clàusula SISENA del
Conveni, garanteix el control de l’execució simultània de totes les obres del domini esquiable. Per acabar-ho
d’arrodonir, el sistema de garantia que resulta de l’art 150.7 NNSS es consolida mitjançant una tasca de supervisió
efectiva de les obres executades a la zona de muntanya a càrrec dels tècnics municipals. Hom disposa en el paràgraf
segon de la clàusula SISENA: “En todo caso, las diversas certificaciones de obra, a cuyo cumplimiento se supeditan
las respectivas cancelaciones, deberán ser verificadas por los técnicos municipales y obtener su previa conformidad,
que se documentará en un acta”.

El objectius programàtics del Conveni es troben recolzats per mesures de contingut. Amb tot això, no es poden
estimar les queixes palesades als escrits d’al·legacions de la Sra. Susanna Castells i IPCENA. Els planys son
dejunis de qualsevol prova; en el pol contrari, la finalitat urbanística imposada a l’art 150.7 NNS és troba garantida,
fins i tot amb clàusules de salvaguarda adreçades a evitar moviments especulatius.

Una darrera consideració que recolza la regularitat del Conveni Urbanístic i la seva adequació com a instrument de
gestió. Les llicències d’edificació hoteler/residencial en la zona SAU-E1 resten condicionades, no només a la
presentació del 100% dels avals de les obres al domini esquiable, sinó que perdura l’obligació dels promotors d’haver
de garantir les obres d’urbanització del sector amb els termes generals previstos a l’art 103.3 LlUCat (12% de les
obres pressupostades). Així ho disposa la clàusula SETENA.
En aquest sentit, la cita descontextualitzada de l’art 37 NNSS de Planejament no denota cap contradicció amb el text
de l’art 103.3 LlUCat. Quan es tracta d’un promotor únic (com és el cas) la urbanització general del serveis pot
simultaniejar-se amb l’edificació sense que es posi en perill la coherència urbanística del sector; de vegades, fins i tot
la conservació òptima de l’obra aconsellen aquesta coincidència cronològica en l’execució. Els al·legants obliden que
la signatura del Conveni no desactiva la funció de control de la legalitat urbanística assignada a l’administració, ni
evita que l’Ajuntament posi en marxa els mecanismes legals de reparació si en algun moment calgués fer-ho.

3ª. L’estació d’esquí projectada no es realitzarà.- És evident que les afirmacions basades en la conjectura, en la
lectura de la “bola de vidre”, o en la consulta de l’oracle, no poden justificar l’oposició rigorosa al Conveni
Urbanístic de referència.
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Qualsevol afirmació que doni com certesa que les pistes d’esquí projectades a la muntanya de Filià no s’executaran,
és –per dir-ho suaument- agosarada. El Conveni ho contempla en el marc dels seus objectius, i dissenya un seguit de
garanties econòmiques i jurídiques susceptibles d’abastar-los. Som del parer que pocs instruments de gestió
urbanística son tant respectuosos com aquest Conveni a l’hora de cercar el principi de sostenibilitat entre el
desenvolupament del sòl i la dinamització econòmica en una àrea especialment rellevant pel seu valor paisatgístic i
ambiental.

Obrir la caixa dels trons sense una mínima anàlisi econòmica de caràcter contradictòria és un exercici poc lleial per
els col·lectius que diuen defensar el medi ambient i l’explotació sostenible dels recursos naturals. Una actuació
urbanística és un desgavell quan hi ha proves de que ho sigui, no pas quan unes persones s’hi mostren contràries, per
respectuosa que sigui llur opinió.

En el Conveni Urbanístic hom mira de tenir les garanties econòmiques suficients per a tirar endavant el projecte de
construcció de les pistes d’esquí, fins i tot si la promotora no complís llurs compromisos, sense exposar l’activitat
pressupostària de l’Ajuntament (mai implicaria despesa). En aquest escenari negatiu de no execució pels promotors,
hom afirma que els avals no serien suficients....però no hi ha més que aquesta afirmació gratuïta, incapaç de suportar
la contundència dels raonaments invocats en el punt anterior.
Per altra banda, els consumidors futurs del sostre residencial que la promotora pugui construir en l’àmbit del SAUE1, estan doblement protegits: a) per la normativa sectorial dictada en aquesta matèria; i, b) pel compromís municipal
d’executar les infrastructures previstes en el Pla Especial de la muntanya de Filià. Ara bé, fins aquí arriba la
responsabilitat de l’Ajuntament, atès que l’administració local no pot assolir compromisos que no li pertoquen; a tall
d’exemple: els municipis turístics de la zona costanera no podem respondre per la manca de sol o pel dies nuvolats,
només han de garantir la qualitat de les platges.
El “frau als consumidors” que preocupa als al·legants –tot i ser lloable- és qüestió diversa al principi administratiu
d’acte reglat que informa l’actuació administrativa en matèria de llicències i permisos, talment que si la sol·licitud
presentada s’ajusta a l’ordenament jurídic i/o urbanístic, els òrgans competents no poden pretextar raons
d’oportunitat, de conveniència ideològica... o de temor intuïtiu. La seguretat jurídica (art 9.3 CE) està per sobre i
vincula tothom: operadors privats i administracions públiques.
També per aquests motius s’ha de desestimar les al·legacions formulades per la Sra. Susanna Castells i IPCENA
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4ª. No previsió de l’estació depuradora.- En aquest punt, hem d’acollir els arguments adduïts per l’empresa
VALLFOSCA INTERLLACS SA en el tràmit d’audiència previ a la resolució. L’execució de la depuradora en els
termes previstos a l’art 150.7 NNSS es troba engolida en el projecte d’urbanització aprovat; en conseqüència, es
realitzarà com una part més del projecte d’urbanització, cosa que no calia tornar a dir al Conveni donada l’obvietat.
Sense l’estació depuradora la urbanització del sector SAU-E1 no estarà completa i les parcel·les no revesteixen el
caràcter de solar; cosa que permet emprendre diverses mesures de protecció de la legalitat urbanística, des de la
suspensió de les llicències d’edificació, fins la negativa a atorgar les llicències de primera ocupació dels habitatges.
Amb tots aquests instruments a la ma, ningú no ha de patir sobre la certesa d’aquesta infraestructura; no hi ha cap
dubte que el primer protagonista interessat en que la depuradora funcioni i ho faci bé és la promotora.

5ª. Una operació urbanística de caràcter especulatiu.- Aquest plany és de caràcter ideològic i no pas una queixa
jurídica i/o tècnica a les clàusules del Conveni; amb aquesta consideració n’hi hauria prou per a desestimar les
al·legacions.

Ara bé, caldrà recordar a tots els operadors que la denúncia especulativa hauria de tenir recolzament, encara que fos
escarrosser, perquè sinó la solvència ecològica dels al·legants se’n resen. La conservació del paratge de la muntanya
de Filià des de un punt de vista paisatgístic; l’oposició frontal a la cultura del lleure que representa una estació
d’esquí; la reducció de l’economia local només al sistema primari (ramaderia i agricultura)... són totes posicions
lloables que tenen cabuda en una programa polític, respecte del qual hi haurà adhesions i també discrepàncies. Ara
bé, en el nostre cas ens trobem davant l’anàlisi de la regularitat d’un Conveni Urbanístic de Gestió que no ha
de fer més sinó afavorir l’execució de la política urbanística projectada a les NNSS. El principi de jerarquia
impedeix usar els Convenis com a instruments per a completar o buidar continguts programàtics del Pla General.
Si algú rebutja el model de desenvolupament o determinació del sòl urbanitzable havia d’impugnar les NNSS quan
van redactar-se o –després- quan van aprovar-se. Els debats de fons sobre els criteris de sostenibilitat ambiental no
son maximalistes i tenen un estadi on poden desenvolupar-se, però no pas de manera “indirecta” mitjançant
l’oposició als Convenis Urbanístics que executen un pla general.
Titllar una activitat immobiliària d’especuladora només perquè l’activitat no agrada a un col·lectiu què defensa d’un
model conservacionista pur o immobilista, és un atreviment gramatical. Tanmateix, és força legítim optar per aquest
model (tot i que gaire bé mai compta amb el parer dels veïns de la vall); allò que no és permès és equiparar la
signatura d’un Conveni de Gestió amb el foment de l’especulació lucrativa al servei de poderosos... això és
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demagògia que s’ha de reservar pel debat polític, però que no té solta quan es tracta d’analitzar el rigor jurídic d’un
instrument de gestió urbanística.

CONCLUSIONS

En base als antecedents de fet i circumstàncies del cas, soc del parer que cal desestimar les al·legacions presentades
i aprovar definitivament el Conveni de referència.
Si el Ple municipal accepta el contingut d’aquest informe, la resolució que es dicti s’haurà de notificar a tots els
operadors que el signaren i als al·legants, fent-los-hi saber que posa fi a la via governativa i esdevé immediatament
executiu.

Pel que fa al règim de recursos admissibles, caldrà assabentar-los que pot formular-se: bé recurs de reposició
potestatiu, què haurà de presentar-se davant el Ple municipal en el termini d’un més comptador des de la notificació;
o bé recurs contenciós-administratiu directament davant el jutjat unipersonal d’aquesta jurisdicció de la província
de Lleida, en el termini de dos mesos. En el ben entès, però, que si hom tria la impugnació governativa no podrà
endegar la judicial fins que no es dicti resolució expressa o presumpta que desestimi el recurs de reposició.”

Atès l’article 8 del Decret 287/2004 de 4 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, l’article 52.2 el 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 89 de la llei 30/1992 de 20 de novembre del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
L’Ajuntament en Ple, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades al Conveni Urbanístic de Gestió
entre l’Ajuntament de la Torre de Capdella, l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Espui i
l’empresa Vallfosca Interllacs, S.A., pels Srs.: Susana Castells i Sr. Joan Vàzquez.
SEGON: Aprovar definitivament el Conveni Urbanístic de Gestió.
TERCER: Publicar l’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província, advertint que
el conveni és susceptible de consulta pública conjuntament amb la documentació
aprovada definitivament i la possibilitat d’interposar recurs de reposició potestatiu, què
haurà de presentar-se davant el Ple municipal en el termini d’un mes comptador des de
la notificació; o bé recurs contenciós-administratiu directament davant el jutjat
unipersonal d’aquesta jurisdicció de la província de Lleida, en el termini de dos mesos.
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En el ben entès, però, que si els al·legants trien la impugnació governativa no podrà
endegar la judicial fins que no es dicti resolució expressa o presumpta que desestimi el
recurs de reposició.
QUART: Notificar aquest acord a les parts signants i als al·legants.
CINQUE: Facultar l'Alcaldia perquè signi la documentació necessària per dur a terme
aquest acord..”

I per què així consti, a l’empara de l’article 206 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i a reserva del text definitiu
de l’acta, signo la present certificació d’ordre, amb el vist-i-plau del Sr. President.

La Torre de Capdella, 12 de desembre de 2006.

Vist i plau,

L’alcalde,
Josep Maria Dalmau i Gil.

