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CONVOCATÒRIA DE PLE 

 
DIA: 25 de setembre de 2013 

SESSIÓ: Ordinària 
LLOC: SALA DE PLENS 

HORA INICI: 19:45 HORES 

 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. APROVACIÓ DE L‟ACTA ANTERIOR 
2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ NUM. 4/2012 DEL PRESSUPOST DE L‟EXERCICI 2012. 

3. APROVACIÓ COMPTE GENERAL EXERCICI 2012. 

4. APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT GAFARDES (BALANÇ I INVENTARI). 
5. APROVACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DACCÉS A INTERNET 

MITJANÇANT LA XARXA WIFI MUNICIPAL D‟ESTARÀS I EL SEU REGLAMENT REGULADOR. 
6. APROVACIÓ DE L‟ORDENANÇA FISCAL PEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI DACCÉS A LA XARXA SENSE FILS MUNICIPAL D‟ESTARÀS. 

7. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D‟OBRES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE 
L‟ACTUACIÓ TITULADA “PAVIMENTACIÓ DE LA XARXA D‟AIGUA POTABLE DE L‟ACCESSIBILITAT 

PEATONAL A ESTARÀS”. 
8. APROVACIÓ SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ D‟AIGUES SUPERFICIALS PER ABASTAMENT DEL NUCLI 

DE GÀVER I SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ D‟AIGUES SUPERFICIALS AMB DESTÍ A REG. 
9. APROVACIÓ ELECCIÓ SUPLENT JUTGE DE PAU. 

10. APROVACIÓ FESTES LOCALS EXERCICI 2014 

11. APROVACIÓ DE L‟ADHESIÓ AL PROTOCOL D‟EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE LLANÇAMENT ALS 
PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA. 

12. APROVACIÓ DE L‟ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L‟ACORD MARC DEL 
SUBMINISTRAMENT D‟ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNA ADJUDICAT PEL 

CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L‟EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU. 

13. DONAR COMPTE DEL INFORME DE EVALUACIÓ TRIMESTRAL CORRESPONENT AL 2n TRIMESTRE DE 
2013, EN RELACIÓ AL REAL DECRET LEGISLATIU 2/2012, DE SOSTENIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA  I 

ESTABILITAT FINANCERA 
14. APROVACIÓ DELS MARCS PRESSUPOSTARIS 2014-1016 

15. RATIFICACIÓ DECRETS D‟ALCALDIA 

16. APROVACIÓ MODIFICACIÓ FIRMES AUTORITZADES A LES ENTITATS BANCÀRIES. 
17. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA 

18. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR GRATUÏT   
DELS CENTRES D'ENSENYAMENT PÚBLICS DE LA SEGARRA 

19. APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D‟ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 
20. DONAR COMPTE DECRETS D‟ALCALDIA 

21. INFORMES D‟ALCALDIA. 

22. PRECS I PREGUNTES. 
 

L‟Alcaldessa, 
 

 

 
 

Montserrat Majà Graells 
 

Estaràs, 19 de setembre de 2013 
 

Adjunt, us fem tramesa del borrador de l‟Acta núm. 2 de la sessió ordinària de data 17 d‟abril de 2013 
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ACTA NÚM. 3 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ESTARÀS. 
 

Dia: 25 de setembre de 2013 

Lloc: Sala d‟actes de l‟Ajuntament d‟Estaràs 
Hora inici: 19.45 h. 

Hora fi: 22.00 h. 
 

Alcaldessa: Na Montserrat Majà Graells 
 
Assistents: Na Maria Alet Vidal, En Ramon Torné Gomà i En Francesc Rubió Pujol. 
 
Regidors absents que s‟han excusat: En Lluís Solé Vila va informar prèviament que no podria 
assistir per qüestions personals.  
 
Secretària-Interventora: Blanca Coberó Masana (SAT) que fa constar que el Ple es constitueix 
vàlidament per existir el quòrum d‟assistència legal establert a l‟article 90.1 del Reglament 
d‟organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals ( R.D. 2568/86, de 
novembre). 
 
Desenvolupament de la Sessió 
 
Oberta la sessió, la Presidència demana a la Secretaria que llegeixi l‟ordre del dia, passant, tot 
seguit a tractar els següents assumptes: 
 

 
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS. 
 

L‟Alcaldessa en compliment de l‟establert a l‟article 91.1 del Reglament d‟Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals (R.D. 2568/86, de 28 de novembre) pregunta si algun Regidor ha 

de presentar observacions o esmenes a l‟acta de la sessió anterior. 

 
El Ple per unanimitat dels assistents aprova l‟acta següent: Acta ordinària núm. 2 de data 17 d‟abril de 

2013. 
 

2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2012: TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT 
 

1. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació en el 

pressupost de l‟exercici 2012 és insuficient, cal tramitar l‟expedient de modificació de crèdit número 
4/2012 mitjançant transferències de crèdit entre aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, 

amb diferent vinculació jurídica i sense alterar la quantia total del pressupost. 
 

Despeses que cal finançar: 

 
1/ Suplement de crèdits: 

 
CF 

 
CE 

 
Concepte 

Consignació 
inicial 

 
increment 

Consignació 
definitiva 

161 46501 Consell Comarcal – Aigua 15.000,00 1.300,00 16.300,00 

151 22706 Estudis i treballs tècnics 7.300,00 1.900,00 9.200,00 

155 21000 MCR camins i vies urbanes 1.510,00 900,00 2.410,00 
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161 213001 MCR xarxa aigua 9.000,00 1.000,00 10.000,00 

165 22100 Energia eléctrica 16.700,00 1.000,00 17.700,00 

  Total despeses  6.100,00  

                                                                                    

  Total despeses a finançar 6.100,00 

 
Finançament que es proposa: 

 
1/ Transferències de crèdit 

 
CF 

 
CE 

 
Concepte 

Consignació 
inicial 

Import 
transferit 

Consignació 
definitiva 

338 22610 Despeses diverses 2.000,00 1.300,00 700,00 

912 23100 Locomoció membres de govern 1.100,00 900,00 200,00 

912 23300 Altres indemnitzacions 1.000,00 1.000,00 0,00 

920 22103 Combustibles i carburants 1.100,00 1.100,00 0,00 

920 22200 Serveis de telecomunicacions 2.650,00 1.000,00 1.650,00 

920 22400 Primes assegurances 2.490,00 800,00 1.690,00 

  Total transferències  6.100,00  

 

 
Total transferències de crèdit :  
 

 
                                       6.100,00 

 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. D'acord amb els articles 179 i 180 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, i els articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, de 

20 d‟abril, de pressupostos de les entitats locals, transferència de crèdit és aquella modificació del 

pressupost de despeses mitjançant la qual, i sense alterar la quantia total del pressupost de l‟entitat, 
s‟imputa l‟import total o parcial d‟un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació 

jurídica. 
 

2. Les transferències de crèdit que competeixin a òrgan diferent al Ple, es tramitaran d‟acord amb el 

règim previst a les bases d‟execució del pressupost, d‟acord amb els articles 179.1 del TRLRHL i l‟art. 
40.2 del RD 500/1990. 

 
3. D‟acord amb allò que s‟estableix a la base 11 de les bases d‟execució del pressupost de la Corporació, 

el Ple serà l‟òrgan competent en la tramitació dels expedients de transferències dins de diferents grups 
de programa (primer dígit de la classificació per programes), encara que siguin entre capítols diferents. 

 

L’Alcaldessa PROPOSA al Ple de la Corporació: 
 

Aprovar l‟expedient de modificació de crèdit número 4/2012 mitjançant transferències de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries del pressupost vigent, amb diferent vinculació jurídica i amb grup de funció 

diferent, i sense alterar la quantia total del pressupost per un import de  6.100,00 euros, segons es 
determina a l‟apartat d‟antecedents, i disposar que es tramiti d'acord amb les bases d'execució del 

pressupost. 
 

El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 
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3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012. 
 

Vist que la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament d‟Estaràs, en sessió del dia 19 de juny de 
2013, va informar favorablement el Compte General corresponent a l„exercici de 2012. 

 

Vist que un cop finalitzat el període d‟exposició pública del Compte General del 2012 (BOP núm. 136 de 
31 de juliol de 2013), no s‟han presentat al·legacions. 

 
Vistos els informes favorables de secretaria-intervenció en relació al Compte General de l‟exercici 2012. 

 
L'alcaldessa proposa al Ple l‟adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar definitivament el Compte General corresponent a l‟exercici de 2012 juntament amb 
els justificants i corresponents. 

 
SEGON.- Trametre l‟expedient del Compte General de l‟exercici de 2012 definitivament aprovat, als 

organismes corresponents i a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

 
El Ple per unanimitat dels assistents aprova els esmentats acords. 

 
4.- APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT LES GAFARDES SLU (BALANÇ I INVENTARI). 

 
Atès que el Ple en sessió extraordinària de data 28 de març de 2012 va aprovar els següents acords: 

 

“PRIMER.- Dissoldre la societat mercantil de capital íntegrament municipal anomenada “Les 
Gafardes SLU”, pels motius anteriorment transcrits i que es tenen aquí per reproduïts a tots 

els seus efectes. 
 

SEGON.- El cessament de tots i cadascun dels Administradors que integren el Consell 

d‟Administració. 
 

TERCER.- El nomenament com a liquidadors de la societat els membres de l‟antic Consell 
d‟Administració: Sra. Montserrat Majà Graells, amb el DNI núm.  XXXXXXXXX, President, Sr. 

Ramon Torné Gomà, amb el DNI núm.XXXXXXXXX, Vicepresident, Sr. Francesc Rubió Pujol, 

amb el DNI núm.XXXXXXXXX, Vocal, Sra. Maria Alet Vidal, amb DNI núm. XXXXXXXXX, 
Vocal, Sr. Lluís Solé Vila, amb DNI núm. XXXXXXXXX, Vocal, amb durada indefinida i caràcter 

solidari, per tal que procedeixin, en el termini màxim de tres mesos, a realitzar un inventari i 
un balanç de la societat, referit al dia de la dissolució. 

 
QUART.- En el termini indicat a l‟apartat tercer anterior, els liquidadors elevaran a 

l‟Ajuntament Ple, en la seva condició de Junta General, un inventari i un balanç de la societat 

amb referència al dia en què s‟hagués dissolt, conclouran les operacions pendents i 
realitzaran aquelles altres que siguin necessàries per a la liquidació de la societat i 

assignaran a aquest Ajuntament de la quota resultant de la liquidació. 
 

CINQUÈ.- Autoritzar expressament a l‟Alcaldia per adoptar quantes decisions que requereixi 

el compliment dels apartats anteriors, i per a la signatura dels documents que siguin 
necessaris, especialment per procedir a la inscripció de la dissolució al Registre Mercantil. 

 
SISÈ.- La supressió del servei que venia prestant la societat mercantil que ens ocupa, per no 

tractar-se d‟un dels serveis obligatoris enumerats a l‟article 26 la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local i no estimar convenient la seva continuïtat.” 

 

Resultant que per l‟Alcaldia es va ordenar la incoació d‟expedient per procedir a la dissolució i liquidació 
de la societat mercantil anònima de capital íntegrament municipal anomenada “Les Gafardes SL”. 



 
 
 
                      
 
                        Ajuntament d’Estaràs 

 

5 
 

 

Resultant que l‟Ajuntament Ple, en la seva qualitat de Junta General, en sessió celebrada el dia 28 de 
març de 2012, va acordar la dissolució de la Societat i el cessament dels seus Administradors, iniciant-se 

el període de liquidació. 
 

Atès que encara no s‟ha pogut inscriure la dissolució de l‟esmentada societat al Registre Mercantil i no 

s‟ha publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, fins que no s‟hagi aprovat la liquidació de la societat. 
 

Considerant que l‟art. 371 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s‟aprova el Text 
Refós de la Llei de Societats de Capital, estableix que la dissolució no és més que un pressupost de 

l‟extinció i un acord que obri el període de liquidació, constituent la liquidació el conjunt d‟operacions pel 
qual la Societat procedeix al cobrament de crèdits, a l‟alienació del seu actiu, al pagament dels deutes i, 

com a conclusió d‟aquestes operacions, a la determinació del resultat definitiu a repartir entre el socis (en 

aquest cas, el propi Ajuntament en la seva condició d‟únic soci), abans de l‟extinció definitiva de la 
mateixa. 

 
Considerant que, pel que fa a aquesta fase de liquidació, la Societat municipal anònima haurà de seguir 

les premisses establertes als articles 383 i ss. del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual 

s‟aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 
 

Resultant que en la mateixa sessió plenària es va acordar el nomenament dels liquidadors. 
 

Considerant que els liquidadors han de formular, en el termini màxim de 3 mesos des de l‟obertura de la 
liquidació, un inventari i un balanç de la societat amb referència al dia en què s‟hagués dissolt (art. 383 

LSC). 

 
Considerant que els liquidadors han de concloure les operacions pendents i realitzar aquelles altres que 

siguin necessàries per a la liquidació de la societat, percebre els crèdits socials i pagar els deutes socials 
(arts. 384 i ss.). 

 

Considerant que correspon als liquidadors dur la comptabilitat de la societat i custodiar els seus llibres, la 
seva documentació i la seva correspondència; alienar els béns socials i fer arribar periòdicament a 

coneixement dels socis (en aquest cas, de l‟Ajuntament) l‟estat de la liquidació pels mitjans que, en cada 
cas, es reputin més eficaços (arts. 386 i ss.). En aquest sentit seran responsables davant els socis i els 

creditors de qualsevol perjudici que els haguessin causat amb dol o culpa en el desenvolupament del seu 

càrrec (art. 397). 
 

Considerant que concloses totes les operacions tendents a la seva liquidació, els liquidadors han de 
sotmetre a l‟Ajuntament Ple, en la seva condició de Junta General, un balanç final, un informe sobre les 

operacions dites, així com un projecte de divisió del patrimoni resultant, el beneficiari exclusiu del qual 
serà aquest Ajuntament. 

 

Resultant que els liquidadors, en el termini fixat, han elevat a l‟Ajuntament Ple, en la seva condició de 
Junta General, un balanç final, i un informe complet sobre les operacions dites i la proposta d‟assignació 

a aquest Ajuntament de la quota resultant de la liquidació. 
 

Considerant que, per últim, s‟haurà de procedir en els termes dels articles 395 i ss. de la Llei que ens 

ocupa, mitjançant escriptura pública d‟extinció de la Societat municipal anònima, que s‟inscriurà al 
Registre Mercantil. 

 
Considerant que l‟expedient s‟ha tramitat segons les disposicions contingudes a la legislació de règim 

local i a la legislació reguladora de les societats de capital. 
 

L‟Alcaldessa proposa al Ple l‟aprovació dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar l‟inventari i el balanç presentat pels liquidadors, amb referència al dia de dissolució de 
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la societat municipal anònima, així com el balanç final, l‟informe sobre la liquidació i el projecte de divisió 

del patrimoni resultant. 
 

SEGON.- Requerir els liquidadors per tal que atorguin escriptura pública d‟extinció de la Societat 
anònima amb les manifestacions previstes a l‟art. 395.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 

pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, a la qual s‟incorporaran el balanç final 

de liquidació i la relació dels socis (l‟Ajuntament exclusivament), en la qual consti la seva identitat i el 
valor de la quota de liquidació. 

 
L‟escriptura pública d‟extinció s‟inscriurà al Registre Mercantil, amb transcripció del balanç final de 

liquidació, fent constar a més la identitat dels socis (de l‟Ajuntament) i de la quota de liquidació que li 
hagués correspost, així com de la cancel·lació de tots els assentaments relatius a la societat. A més els 

liquidadors dipositaran al Registre Mercantil els llibres i documents de la societat extingida. 

 
El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 

 
ANNEX:  

  
 Es presenta el Balanç de liquidació de la societat, que és el següent: 
 

ACTIU      PATRIMONI NET I PASSIU 
 

Tresoreria  -2,453,76 euros  Capital Social     6.010,00 euros 

      Rtats. negatius exercicis anteriors  -8.463,73 euros 
 

TOTAL ACTIU  -2.453,76 euros   TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU -2.453,73 euros 
 

No es proposa la distribució de l‟haver social per ser el mateix inexistent, com a conseqüència de resultar 

un Patrimoni Net Negatiu. 
 

5.- APROVACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DACCÉS A INTERNET 
MITJANÇANT LA XARXA WIFI MUNICIPAL D’ESTARÀS I EL SEU REGLAMENT REGULADOR 

 
Mitjançant Provisió d‟Alcaldia de data 12 de setembre de 2013, es va considerar la necessitat i 
conveniència de l‟establiment del servei públic de “Servei d‟accés a internet mitjançánt la xarxa municipal 

d‟Estaràs” i es va iniciar el procediment corresponent. 
 

Atès l‟informe sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.  
 

Atès el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del 

règim local, 178 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el 

Reglament d‟obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 

Atès que els Serveis Municipals van finalitzar els treballs de redacció de la Memòria justificativa, el 

Projecte d‟establiment i el Reglament per a la prestació del servei públic, d‟acord amb l‟article 159 del 
Decret 179/1995. 

 
Atès l‟informe d‟Intervenció sobre els aspectes econòmics de l‟establiment del servei públic del Servei 

d‟accés a internet mitjançánt la xarxa municipal d‟Estaràs. 
 

L‟Alcaldessa proposa al Ple de la Corporació l‟adopció del següent ACORD: 

 
PRIMER. Aprovar inicialment l‟establiment del servei de “Servei d‟accés a internet mitjançant la xarxa 

municipal d‟Estaràs” d‟acord amb la Memòria justificativa, el Projecte d‟establiment i el projecte de 
Reglament que consten en l‟expedient. 
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SEGON. Sotmetre l‟expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, a comptar des del dia 
següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d‟anuncis de la 
Corporació, perquè els interessats puguin examinar l‟expedient i formular les reclamacions i suggeriments 

que estimin pertinents. De manera simultània, es concedirà audiència als interessats i a les Entitats que, 

si s‟escau, hagin exercit la iniciativa. 
 

TERCER. En el supòsit de que no es presentin reclamacions o suggeriments contra l‟aprovació inicial de 
l‟esmentada ordenança en el termini d‟informació pública i audiència dels interessats, s‟entendrà aprovat 

definitivament l‟esmentat Acord. 
 

El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 
 

ANNEX REGLAMENT: 

 
REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'ACCÉS A INTERNET MITJANÇANT LA XARXA GUIFI MUNICIPAL 
 
1. L’ús de la xarxa municipal és exclusiu pels usuaris del servei que estiguin autoritzats per l’Ajuntament, prèvia 
sol·licitud. 
 
2. Nombre d'usuaris. 
 
El nombre d’usuaris es limita al que pugui suportar la xarxa, quedant en llista d’espera les peticions que excedeixin 
la capacitat de la xarxa.  
L’ampliació de la xarxa quedarà subjecte a que els interessats estiguin disposats a suportar les despeses de la 
compra i instal.lacions dels  nous dispositius de  connexió. 
 
3. Protecció de dades. 
Les dades personals recollides per mitjans telemàtics o per qualsevol altre, no s’utilitzaran per cap altra finalitat 
que no sigui la relacionada amb les activitats pròpies que l’Ajuntament porta  terme. 
 
La sessió de dades de caràcter personal es farà en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD), en particular, i amb l'exempció 
feta en allò previst per les disposicions legals. L'Ajuntament es compromet a no cedir dades a cap altra entitat o 
organisme, tret que compti amb el consentiment exprés de la persona interessada. En tot cas, el tractament de 
protecció de dades de caràcter personal es farà d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal. 
 
4. Manteniment de la infraestructura. 
 
El manteniment de la infraestrutura serà a càrrec de lAjuntament, a través de les persones físiques o jurídiques en 
qui delegui el manteniment de la infraestructura de la xarxa guifi. 
En cas d’avaria del servei, els usuaris ho podrán comunicar al servei de manteniment. No obstant, si l’avaria es 
produeix per un mal ús o una mala conservació de la instal.lació per part de l’usuari, la reparació será al seu càrrec. 
 
5. Qualitat del servei. 
 
Es garanteix una velocitat mínima per la prestació del servei d’accés a Internet de 2 Mb de baixada i de 2 Mb de 
pujada.  
La xarxa estarà operativa com a mínim 320 dies l’any. 
 
6. Sistema de connexió a la xarxa i control d'accés. 
 
L'Ajuntament facilitarà la connexió a la xarxa a través del router situat a l'habitatge de l'usuari. Queda totalment 
prohibit la venda, préstec o arrendament de la connexió. En cas que se'n detecti un mal ús o un ús il·legítim es 
procedirà a donar de baixa del servei l’usuari infractor. 
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7. Material per fer la instal·lació. 
 
La instal·lació individual i el material necessari (antena, cablejat i router) serà a càrrec de l’usuari. 
 
8. Preus i pagament. 
 
El preu es fixarà en l’ordenança fiscal corresponent. Es pagarà una quota mensual. 

 
ANNEX II. 

 
DOCUMENT DE LA SOL.LICITUD DE CONNEXIÓ AL SERVEI PÚBLIC DENOMINAT XARXA GUIFI DE L'AJUNTAMENT 
D'ESTARÀS 
 
Model de contracte: 
 
“El Sr./Sra. ............................................................................. amb DNI ................. resident a  ......................., 
domiciliat a ................................., tel: .................................. 
 
sol·licita que se l'admeti com a usuari de la xarxa guifi, comprometent-se a observar les següents condicions: 
 
1. Ús de la xarxa 
 
- l’ús de la xarxa és exclusivament pels usuaris del servei que estiguin autoritzats per l’Ajuntament, prèvia 
sol·licitud; 
- qui usi la xarxa es compromet a fer-ho conforme la llei, la moral i els bons costums, generalment dels drets i 
interessos de tercers; 
- l’Ajuntament no es farà responsable de l’incompliment del punt anterior per part de l’usuari. Arribat el cas de que 
hi hagi alguna acció jurídica contra l’usuari, aquest serà donat de baixa automàticament del servei. 
 
2. Nombre d'usuaris. 
 
El nombre d’usuaris es limita al que pugui suportar la xarxa, quedant en llista d’espera les peticions que excedeixin 
la capacitat de la xarxa. 
L'ampliació de la xarxa quedarà subjecta a que els interessats estiguin disposats  a suportar les despeses de la 
compra i instal·lacions dels nous dispositius de connexió. 
 
3. Protecció de dades. 
 
Les dades personals recollides per mitjans telemàtics o per qualsevol altre no s'utilitzaran per cap altre finalitat 
que no sigui la relacionada amb les activitats pròpies que l'ajuntament porta a terme. 
La sessió de dades de caràcter personal es farà en la forma i amb les limitacions i drets que atorga la Llei Orgànica 
15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD), en particular, i amb l'exempció 
feta en allò previst per les  disposicions legals. L’Ajuntament es compromet a no cedir dades a cap altra entitat o 
organisme, tret que compti amb el consentiment exprés de la persona interessada. En tot cas, el tractament de 
protecció de dades de caràcter personal es farà d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades 
de caràcter personal.  
 
4. Manteniment de la infraestructura. 
 
El manteniment de la infraestructura serà a càrrec de l’Ajuntament, a través de les persones físiques o jurídiques 
en qui delegui el manteniment de la infraestructura de la xarxa guifi. 
En cas d'avaria del servei, els usuaris ho podran comunicar al servei de manteniment.  
No obstant, si l'avaria es produeix per un mal ús o una mala conservació de la instal·lació per part de l’usuari, la 
reparació serà al seu càrrec. 
 
5. Qualitat del servei. 
 
Es garanteix una velocitat mínima per la prestació del servei d’accés a Internet de 2 Mb de baixada i de 2 Mb de pujada.  
La xarxa estarà operativa com a mínim 320 dies l’any. 
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6. Sistema de connexió a la xarxa i control d'accés. 
 
L'ajuntament facilitarà la connexió a la xarxa a traves del router situat a l'habitatge de l'usuari. Queda totalment 
prohibit la venda préstec o arrendament de la connexió. En cas que se'n detecti un mal ús o un ús il·legítim es 
procedirà a donar de baixa del servei l’usuari infractor. 
 
7. Material per fer la instal·lació. 
 
La instal·lació individual i el material necessari (antena, cablejat i router) serà a càrrec de l'usuari. 
 
8. Preus i pagament. 
 
El preu es fixarà a l’ordenança fiscal corresponent. Es pagarà una quota mensual.” 

 

6.- APROVACIÓ DE LA IMPOSICIÓ I ORDENANCIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA 

DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DACCÉS A LA 
XARXA SENSE FILS MUNICIPAL D’ESTARÀS. 

 
En virtut de la Provisió de l‟Alcaldia, l‟estudi econòmic, el text íntegre de l‟ordenança fiscal reguladora del 

preu públic  L‟ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PEL SERVEI PÚBLIC per a la 

prestació del servei daccés a la xarxa sense fils municipal d‟Estaràs, i l‟informe de Secretaria. 
 

L‟Alcaldessa proposa al Ple l‟aprovació  dels següents ACORDS:  
 

PRIMER. Aprovar provisionalment la imposició del PREU PÚBLIC PEL SERVEI PÚBLIC per a la prestació 

del servei daccés a la xarxa sense fils municipal d‟Estaràs i l‟ordenança fiscal reguladora d‟aquest, que es 
recull a l‟annex. 

 
SEGON. Donar a l‟expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició en el taulell 

d‟anuncis d‟aquest Ajuntament, a la web municipal i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de 
trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que 

estimin oportunes. 

 
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l‟expedient, en el termini 

indicat anteriorment, que l‟acord és definitiu, en base a l‟article 17.2 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. 

 

El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 
 

ANNEX: 
 

 Cost instal·lació: 
o Antena nanostation M5 :   61,60 € 
o Router TPLINK TL WR740N :   20,00 € 
o Cable xarxa ubiquiti :    10,00 € 
o Hores configuració i instal·lació :   75,00 € 

 
 Cost servei mensual: 

o Quota mensual:     16,00 € 
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7.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 

PUBLICITAT DE L’ACTUACIÓ TITULADA “PAVIMENTACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE 
L’ACCESSIBILITAT PEATONAL A ESTARÀS”. 

 
Atès la necessitat de realitzar la contractació de les obres consistents en “Pavimentació de la xarxa 

d‟aigua potable de l‟accessibilitat peatornal a Estaràs”. Aprovat el Projecte d‟Obres corresponent, efectuat 

el replantejament i amb la disponibilitat dels terrenys, s‟incorpora a aquest expedient de contractació. 
 

Atès l‟informe de secretaria-intervenció. 
 

Atès que el Ple de data 20 de desembre de 2012 va aprovar l‟expedient i el Plec de Clàusules 
Administratives per a l‟adjudicació de les obres, per procediment negociat sense publicitat, i així mateix, 

es va procedir a autoritzar la despesa que suposa l‟adjudicació d‟aquest. 

 
Atès que es va sol·licitar les ofertes a les empreses següents: 

 
- RIBALTA I FILLS SA 

- JOSE LUCAS ROMERO 

- CONSTRUCCIONS M. I J. ANGRILL 
 

Atès que es van presentar dos ofertes que consten en l‟expedient. 
 

Atès que en data 21 de març de 2013 es va constituir la Mesa de contractació, òrgan competent per a la 
valoració de les ofertes. 

 

Atès l‟informe tècnic de valoració de les ofertes emès per l‟arquitecte redactor del projecte. 
 

Atès el decret d‟alcaldia núm. 18 de data 25 d‟abril de 2013, que es classifica la proposició presentada pel 
candidat Ribalta i Fills SA. 

 

Atès que es va requerir al licitador que va presentar l‟oferta econòmicament més avantatjosa perquè 
presentés la documentació justificativa d‟estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva, i a més que disposa dels mitjans 
que s‟hagi compromès a dedicar o adscriure a l‟execució del contracte. 
 

Atès que en data 23 de maig de 2013, el candidat, Ribalta i fills SA, va constituir la garantia definitiva per 
import de 2.641,01 euros i va presentar els documents justificatius exigits. 

 
Conforme a les competències resolutòries que atribueix a aquesta Alcaldia la Disposició Addicional 2ª del 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic.  

 

Atès l‟informe de secretaria-intervenció. 
 

L‟Alcaldessa proposa al Ple l‟aprovació dels següents ACORDS: 
 

PRIMER. Adjudicar a l‟empresa Ribalta i fills SA, del contracte d‟obres de “Pavimentació de la xarxa 

d‟aigua potable de l‟accessibilitat peatonal a Estaràs” per procediment negociat sense publicitat, pel preu 
de 52.820,20 E de base imposable, més 11.092,20 E corresponents del IVA, un total de 63.912,40 E, 

resultant l‟oferta econòmica més avantatjosa, conforme als aspectes objecte de negociació i criteris 
d‟adjudicació que regeixen la present contractació. 

 
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec al pressupost vigent de despeses. 

 

TERCER. Notificar l‟adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris. 
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QUART. Notificar a l‟empresa Ribalta i fills SA, adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a 

la signatura del contracte. 
 

CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte titulat “Pavimentació de la xarxa d‟aigua potable de 
l‟accessibilitat peatornal a Estaràs”  en el Perfil de contractant i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la 

Província de Lleida. 

 
SISÈ. Formalitzat el contracte el contractista presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l‟Obra ajustat a 

l‟Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat del Projecte perquè l‟Ajuntament l‟aprovi previ 
informe del Coordinador de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres i la seva posterior 

comunicació a l‟autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedeix a l‟acta de replantejament i inici de 
l‟obra. 

 

SETÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic. 
 

El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 
 

8.- APROVACIÓ SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ D’AIGUES SUPERFICIALS PER ABASTAMENT 

DEL NUCLI DE GÀVER I SOL.LICITUD DE CONCESSIÓ D’AIGUES SUPERFICIALS AMB DESTÍ A 
REG. 

 
Atès la sol.licitud de concessió d‟aigua superficials amb destí a reg (riu Sió), presentat provisionalment en 

nom de  l‟Ajuntament d‟Estaràs, fins que la futura Comunitat de regants d‟Estaràs i Gàver estigui 

constituida, presentada a la Confederació hidrográfica de l‟Ebre. 
 

Atès que la Confederació hidrográfica de l‟Ebre va trametre un requeriment de documentació amb 
referencia 2012-1-233, en data 9 de juliol de 2013. 

 
Atès la sol.licitud de concessió d‟aigua superficials per abastament del nucli de Gàver de  l‟Ajuntament 

d‟Estaràs, presentada a la Confederació hidrográfica de l‟Ebre. 

 
Atès que la Confederació hidrográfica de l‟Ebre va trametre un requeriment de documentació amb 

referencia 2012-1-248, en data 9 de juliol de 2013. 
 

Atès que és necessari un acord del Ple sol.licitant aquestes dos sol.licituds. 

 
L‟Alcaldessa proposa al Ple l‟aprovació dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Sol.licitar a la Confederació hidrográfica de l‟Ebre, la concessió d‟aigua superficials amb destí a 

reg (riu Sió), presentat provisionalment en nom de  l‟Ajuntament d‟Estaràs, fins que la futura Comunitat 
de regants d‟Estaràs i Gàver estigui constituida. 

 

Segon.- Sol.licitar a la Confederació hidrográfica de l‟Ebre concessió d‟aigua superficials per abastament 
del nucli de Gàver del municipi d‟Estaràs. 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Confederació hidrográfica de l‟Ebre. 

 
El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 

 
9.- APROVACIÓ ELECCIÓ SUPLENT JUTGE DE PAU 

 
Atès que el Ple en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2012 va aprovar elegir a la Sra. Paulina 

Freixes Farré, Jutge de Pau titular, i al Sr. Ramon Jové Ribera, Jutge de Pau substitut del municipi 
d‟Estaràs. 
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Atès que es va proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, per conducte del Jutge Degà del partit judicial. 
 

Atès que la Sra. Paulina Freixes Farré va firmar l‟acta de pressa de possessió del càrrec de Jutge de Pau 
titular i ha estat nomenada per la Sala de Govern del tribunal de Justícia de Catalunya. 

 

Atès que el Sr. Ramon Jové Ribera no va voler firmar l‟acta de pressa de possessió del càrrec de Jutge de 
Pau substitut del municipi d‟Estaràs per motius personals, i atès que no vol presentar cap document de 

renuncia del càrrec a l‟Ajuntament, però d‟altra banda no vol exercir el càrrec. 
 

Atès les consultes realitzades a la Sala de Govern del tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Jutjat 
de primera instancia de Cervera, és necessari que el Ple de l‟Ajuntament d‟Estaràs procedeixi a l‟elecció 

d‟un nou Jutge de pau substitut.  

 
Atès que el Ple de l‟Ajuntament havia pensat en la persona: 

 
- El Sr. JOSEP Mª VERDÉS ANGLARILL 

 

Atès que es tracta d‟una persona respectable i digne. 
 

Atès l‟informe de secretaria. 
 

Atès l‟article  101 i l‟article 102 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s‟aprova el 
Reglament de l‟Organització, funcionament i regim jurídic de les entitats locals, que informa que les 

votacions poder ser secretes si es realitzen mitjançant la papeleta que cada membre de la Corporació 

vagi depositant a una urna o bosa. Atès que la votació secreta solament es podrà utilizar per elecció o 
destitució de persones. 

 
Vist que es realitza una votació secreta, en que cada regidor vota el nom de la persona que vol que sigui 

el/la jutge de pau suplent. La votació secreta es realitza mitjançant una papereta secreta que cada 

membre diposita a una bossa. 
 

Vist que el candidat Sr. Josep Mª Verdés Anglarill ha obtingut 5 vots a favor, dels cinc membres que 
formen part de l‟actual Consistori. 

 

El Ple de l‟Ajuntament aprova els següents ACORDS: 
 

Primer.- Elegir al Sr Josep Mª Verdés Anglarill, Jutge de Pau substitut d‟aquest municipi. 
 

Segon.- Proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
per conducte del Jutge Degà del partit judicial. 

 

El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 
 

10.- APROVACIÓ FESTES LOCALS EXERCICI 2014 
 

Atès que  el Departament de Treball de la Generalitat ha sol.licitat l‟acord de l‟Ajuntament per aprovar les 

dos festes locals del municipi per a l‟any 2014. 
 

El Ple aprova les següents dades: 
- Estaràs, 7 de gener i 25 d‟agost de 2014 

- Gàver, 9 de maig i 25 d‟agost de 2014 
- Vergós Guerrejat, 22 de juliol i 11 d‟agost de 2014 

- Ferran, 9 de juny i 25 de juliol de 2014  

- Alta-Riba, 23 d‟abril i 7 d‟octubre de 2014 
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El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 

 
11.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE 

LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA 
 

El Ple per unanimitat dels assistents retira aquest punt de l‟ordre del dia per tal de disposar de més 

temps per estudiar aquest protocol. 
 

 
12.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DERIVAT DE L’ACORD MARC DEL 

SUBMINISTRAMENT D’ELECTRICITAT DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNA ADJUDICAT 
PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA 

SAU. 

 
 

ANTECEDENTS 
 

1- En data 31 de març de 2013 finalitza el contracte administratiu de subministrament d‟energia elèctrica, 

formalitzat  per aquest Ajuntament, amb l‟empresa Endesa Energia SAU,  per la qual cosa es fa del tot 
necessari contractar l‟aprovisionament de l‟esmentat subministrament amb una comercialitzadora 

autoritzada i uns preus adequats al mercat energètic.  
 

2- En sessió del 30 d‟octubre de 2012 la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l‟Acord 

marc del subministrament d‟energia elèctrica i gas natural amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Exp 2012/01) que resten integrats en l‟expedient d‟aquest contracte derivat com a documents 
contractuals.  

 
3.- El 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local va 

adjudicar el subministrament d‟electricitat,  destinat a les entitats locals de Catalunya membres del 

Consorci (Exp. 2012/01), a l‟empresa Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent 
contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d‟un any, des de l‟1 d‟abril de 2013 

fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 

Terme d´energia 
   

Terme de potència 
  

       Preus (€/MWh) 
  

Euros/ kW i any 
  

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

        

4- Que en el document del contracte administratiu subscrit entre el Consorci Català pel Desenvolupament 

Local i Endesa Energia SAU en data 19 de març de 2013 hi figura com Annex el document acreditatiu 
d‟haver constituït la corresponent garantia definitiva dels contractes derivats de l‟Acord marc pel 

subministrament d‟energia elèctrica amb destinació als ens locals de Catalunya per un import de 

1.893.860,00 €. 
 

5. S‟ha acreditat per part dels serveis jurídics de Secretaria i d‟Intervenció  d‟aquest Ajuntament la 
viabilitat jurídica i econòmica d‟utilitzar la contractació derivada de l‟Acord marc adjudicat pel Consorci 
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Català pel Desenvolupament Local en el lot de subministrament d‟energia elèctrica a favor d‟Endesa 

Energia SAU. 
 

Així mateix consta el caràcter favorable sobre l‟adhesió d‟aquest Ajuntament al sistema de contractació 
centralitzada que amb destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les adquisicions en les diverses 

categories de béns mobles, productes i serveis pel Consorci de Desenvolupament Local de Catalunya. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
1. Article 22 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre ((d‟ara endavant, TRLCSP) en que es determina que els ens, organismes i 
entitats del sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al 

compliment i la realització dels seus fins institucionals  

 
2. Article 196 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la 

Llei de contractes del sector públic (d‟ara en endavant TRLCSP), que determina que els òrgans de 
contractació podran concloure acords marc amb un o varis empresaris per tal de fixar les condicions a 

què s‟han d‟ajustar els contractes que pretenguin adjudicar durant un determinat període de temps. 

 
3. Article 156 del TRLCSP  pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la 

signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.  
 

4. Article 205 del TRLCSP, en quan regula l‟adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de 
les Entitats locals. 

 

5.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l‟Acord marc del 
subministrament d‟energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 

2012/01) en quan a l‟adjudicació i formalització dels contractes derivats de l‟Acord marc. 
 

6- Clàusula quaranta-unena del plec de clàusules administratives que regula l‟Acord marc abans esmentat 

pel que fa a l‟abonament del descompte del 1,5 % sobre el preu establert en cas de realitzar el pagament 
previ al termini establert a l‟article 216.4 del TRLCSP. 

 
7-  L‟article 9 i següents del Decret Legislatiu de 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text Refós de 

la Llei municipal i de règim local de Cataluny i que regula el funcionament i competències de 

l‟Ajuntament. 
 

Per tot això, d‟acord als antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment 
aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus membres presents el següent  

 
ACORD 

 

Primer.- Adjudicar a favor de l‟empresa Endesa Energia SAU, el contracte administratiu pel 
subministrament d‟energia elèctrica d‟aquest Ajuntament com a derivat de l‟Acord marc pel 

subministrament d‟energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya (expedient 2012/O1) adjudicat 
pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l‟empresa Endesa Energia Sau en data 29 de gener de 

2013 pel període que va des de l‟1 d‟abril de 2013 al 31 de març de 2014. 

 
Segon.-Determinar que les condicions d‟execució del contracte seran les establertes en el Plec de 

clàusules administratives particulars de l‟Acord marc,  les condicions particulars del subministrament 
elèctric que figuren en l‟Annex d‟aquest acord en allò que no contradiguin ni s‟oposin a les previsions del 

Plec de l‟Acord marc i els preus establerts en el quadre següent: 
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Terme d´ energia 
   

Terme de potencia 
  

       Preus (€/MWh) 
  

Euros/ kW i any 
  

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

        
Tercer.- Establir la relació de CUPS objecte de subministrament segons el llistat que consta en el 

document de condicions particulars del subministrament ja esmentat que figura com Annex d‟aquest 
acord el qual com a document contractual serà subscrit per ambdues parts. 

 
Quart. – Aprovar realitzar els pagaments dels preus fixats en les factures de l‟empresa subministradora 

com abonaments a compte, amb regularització final en la liquidació del contracte, als efectes de procedir 

a la domiciliació bancària per tal d‟obtenir el descompte de l‟1,5 % previst en la clàusula quaranta-unena 
del plec de clàusules administratives particulars de l‟Acord marc de subministrament d‟energia elèctrica i 

de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 

Cinquè.- Autoritzar l‟adhesió d‟aquest Ajuntament al sistema de contractació centralitzada que amb 

destinació als ens locals de Catalunya es realitzi en les diverses categories de béns mobles, productes i 
serveis que d‟acord amb l‟article 205 del TRLCSP, es realitzi pel Consorci Català pel Desenvolupament 

Local de Catalunya.  
 

Sisè.- Facultar a l‟Alcaldessa de l‟Ajuntament per la signatura amb l‟empresa Endesa Energia SAU del 
Annex que configura el  document contractual específic del contracte derivat de l‟Acord marc abans 

esmentat i a realitzar totes quantes actuacions siguin necessàries pel desplegament i execució del 

present acord. 
 

Setè.- Nomenar com a responsable del contracte per part d‟aquest Ajuntament als efectes d‟interlocució 
amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local i l‟empresa Endesa Energia SAU per la realització de 

gestions i resolució d‟incidències en l‟execució del contracte a la Sra. Montserrat Majà Graells en quan 

alcaldessa de l‟Ajuntament d‟Estaràs i com auxiliar del mateix el Senyor Ramon Torné Gomà. 
 

Vuitè.- Notificar els apartats primer, segon i tercer i quart  d‟aquest acord a Endesa Energia Sau com 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l‟Acord marc de subministrament d‟electricitat per tal que 

en un termini màxim de vint dies hàbils formalitzi el document de condicions particulars que figura com 
annex d‟aquest acord i on hi consta la corresponent relació de CUPS objecte dels subministraments.  

 

Novè.- Assabentar d‟aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local. 

 
13.- DONAR COMPTE DEL INFORME D’EVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE LA 

LLEI 2/2012, de 27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT 

FINANCERA 
 

Blanca Coberó Masana, secretària interventora de l‟Ajuntament d‟Estaràs, d‟acord amb allò que disposa 
l‟article 16 de la Ordre HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre per la qual es desenvolupen les obligacions de 

subministrament d‟informació trimestral prevista en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera, emeto el següent 
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INFORME: 
 

PRIMER. L‟elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres actuacions que afectin a les 
despeses o ingressos de les Entitats Locals se sotmetrà als principis d‟estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, coherent amb la normativa europea, i de conformitat amb allò que preveuen els 

articles 3, 11 i 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 

 
S‟entén per estabilitat pressupostària de les Administracions Públiques la situació d‟equilibri o superàvit 

estructural. De conformitat amb allò que estableix l‟article 11.3 i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 
d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, les Corporacions Locals no poden incórrer en 

dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals, fet pel 

qual hauran de mantenir una posició d‟equilibri o superàvit pressupostari. 
 

S‟ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com la capacitat per finançar compromisos de 
despeses presents i futures dins dels límits de dèficit i deute públic. 

 

SEGON. L‟equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols de l‟1 al 7 del pressupost de 
despeses i dels capítols de l‟1 al 7 d‟ingressos. L‟objectiu d‟estabilitat pressupostària s‟identificarà amb 

una situació d‟equilibri o superàvit estructural. 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS – 2n TRIMESTRE 

CAPITOL I 26.566,70 € 

CAPITOL II 2.037,93 € 

CAPITOL III 20.605,39 € 

CAPITOL IV 14.587,88 € 

CAPITOL V 62,21 € 

CAPITOL VI 0,00 € 

CAPITOL VII 135.804,52 € 

TOTAL 199.664,63 € 

 

PRESSUPOST DE DESPESES – 2n TRIMESTRE 

CAPITOL I 20.514,01 € 

CAPITOL II 37.355,18 € 

CAPITOL III 230,59 € 

CAPITOL IV 10.678,83 € 

CAPITOL V 0,00 € 

CAPITOL VI 133.384,75 € 

CAPITOL VII 10.524,22 € 

TOTAL 212.687,58 € 

 

Capítols I-VII d‟ingressos = Capítol I-VII 
de despeses 
Superàvit (+) / Dèficit (-) no financer 

 
-13.022,95 € 
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TERCER. Ajustaments a realitzar d‟acord amb la normativa SEC: 
 

 
Dèficit no financer -13.022,95 € 

Ajustos SEC:  

   Capítols 1 a 3 d‟ingressos 0,00 € 

   Devolució PTE 2008 +320,58 € 

   Devolució PTE 2009 +364,19 € 

Dèficit no financer ajustat segons SEC95 -12.338,21 € 

 
 

El seguiment del segon trimestre del pressupost de l‟exercici 2013, NO COMPLEIX estabilitat 
pressupostària. Aquest incompliment s‟entén com a conseqüència de la temporalitat en el reconeixement 

de subvencions corrents destinades al finançament de despeses ordinàries ja realitzades i imputades a 

pressupost. 
 

QUART. La regla de despesa es calcularà comprovant que la variació de la despesa computable no 
superi la taxa de referència del creixement del producte interior brut, publicada pel Ministeri d‟Economia i 

Competitivitat, que per a l‟exercici 2013, resulta de l‟1,7%. 

 
La despesa computable que resulta de la liquidació del pressupost 2012, i la estimada per a la 

liquidació de l‟exercici 2013 es calcula computant les següents despeses: 
 
  

Liquidació pressupost 
2012 

Estimació liquidació 
pressupost 2013 

Capítols 1 a 7 de despeses 353.901,00 468.585,70 

(-) Altres: contribucions especials 0,00 -24.898,34 

(-) Fons finalistes:   

   Comunitat Autònoma -184.252,35 -268.803,70 

   Diputació 0,00 -10.618,76 

Total despesa computable 169.648,65 164.264,90 

 

 
Total despesa computable liquidació 2012  : 169.648,65 € 

Tassa de despesa /1,7%)    : 172.532,68 € 
Increment recaptació per canvis normatius  :            0,00 € 

Límit de la regla de despesa:   : 172.532,68 € 
Despesa computable previsió 2013   : 164. 264,90€ 

 

 
La liquidació corresponent al segon trimestre de 2013, COMPLEIX la regla de despesa. 

 
CONCLUSIÓ: 

 

L‟informe de seguiment de la liquidació corresponent al segon trimestre de 2013 de l‟Ajuntament 
d‟Estaràs s‟ajusta al que es preveu a l‟article 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s‟aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i compleix amb els requisits 
d‟estabilitat pressupostària i sostre de despesa no financera computable a l‟exercici 2013, segons 

s‟estableix en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

 
La secretària interventora 
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14.- APROVACIÓ MARCS PRESSUPOSTARIS 2014-2016 

 
ANTECEDENTS DE FET.- 

 
Vista la Ordre HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre, per la que es desenvolupa les obligacions de 

subministrament d‟información previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d‟abril, d‟Estabilitat 

Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 

Vist que l‟article 27 de la LOEPSF autoritza al Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques a sol·licitar a 
les Comunitats Autònomes i a les Corporacions Locals la informació necessària per tal de garantir el 

compliment de la tramesa de les informacions establertes en dita Llei. 
 

Vist l‟article 6, de la Secció 2ª. Obligacions periòdiques, Capítol II. Disposicions comuns per a les 

Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, de la Llei 2/2012 pel qual s‟estableix l‟obligació de remissió 
dels marcs pressupostaris a mig termini en els que s‟emmarcarà l‟elaboració dels pressupostos anuals. La 

remissió, conforme al‟article 5 de l‟Ordre HAP/2105/2012, haurà de realizar-se per mitjans electrònics i a 
través de firma electrónica a través del sistema que el Ministeri d‟Hisenda i Administracions publiques 

habiliti a l‟efecte. 

 
Vist que el passat 10 de setembre, el MINHAP va habilitar l‟aplicació per a la tramesa dels marcs 

pressupostaris 2014-2016 amb un termini d‟enviament dels informes fins a les 18:00 hores del dia 1 
d‟octubre. 

  
Per tot l‟anterior, 

 

PROPOSO AL PLE DE LA CORPORACIÓ: 
 

PRIMER.- Aprovar els Marcs Pressupostaris a mig termini (2014-2016)- model simplificat per a 
poblacions de menys de 5000 habitants-, adjunts en l‟Annex I, d‟acord amb allò que estableix l‟ordre 

HAP/2105/2012. 

 
SEGON.- Que la intervenció d‟aquest ajuntament procedeixi a la tramesa d‟aquests marcs pressupostaris 

2014-2016 a través de l‟aplicació habilitada pel MINHAP en la seva pàgina web, abans de la data de 
finalització del termini. 

 

El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 
 

15.- RATIFICACIÓ DECRETS D’ALCALDIA 
 

-RESOLUCIÓ D’ALCALDIA NÚM. 18 
 

“Atès que el Ple de data 20 de desembre de 2012 es va aprovar l‟expedient i el Plec de Clàusules 

Administratives per a l‟adjudicació de les obres consistents en “Millora de la xarxa d‟aigua potable i de 
l‟accessibilitat peatonal a Estaràs”, per procediment negociat sense publicitat, i així mateix es va procedir 

a aprovar la despesa que suposa l‟adjudicació d‟aquest. 
 

Atès que en data 21 de març de 2013 es va constituir la Mesa de contractació. 

 
Atès que es va sol.licitar oferta a tres empreses: Ribalta i fills SA, Construccions M-Jangrill SL i Joe Lucas 

Romero. 
 

Atès que van presentar oferta dos empreses: Ribalta i fills SA, Construccions M-Jangrill SL. 
 

Atès que l‟arquitecte redactor del projecte va emetre un informe de valoració de les propostes, valorant 

en primer lloc, l‟empresa Ribalta i fills SA. 
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Atès l‟informe de secretaria-intervenció. 

  
L‟Alcalde en ús de les atribucions que la legislació en confereix RESOLC: 

 
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels candidats, tot atenent l‟informe tècnic de valoració 

de l‟arquitecte, de conformitat amb l‟ordre següent: 

 
1.- RIBALTA I FILLS. Preu: 52.820,20E  base, més 11.092,20 E Iva. Total  63.912,40 E  

2.- CONSTRUCCIONS M-JANGRILL SL. Preu: 53.000,00 E base, més 11.130,00 E Iva. Total 64.130,00 E  
 

SEGON. Notificar i requerir a l‟empresa Ribalta i fills SA, candidat que ha presentat l‟oferta 
econòmicament més avantatjosa, a comptar des del dia següent de rebre el requeriment, perquè presenti 

la documentació justificativa d‟estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb 

la Seguretat Social o autoritzi l‟òrgan de contractació per obtenir de forma directa l‟acreditació d‟això, de 
disposar efectivament dels mitjans que s‟hagi compromès a dedicar o adscriure a l‟execució del contracte 

conforme l‟article 53.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, i de constituir la garantia definitiva que 
sigui procedent (2.653,32 E – 5 % de la base imposable del preu proposat). 

 

TERCER. Ratificar aquest acord al pròxim Ple que és convoqui. 
 

QUART. Realitzats els tràmits anteriors, que la Secretaria emeti Informe-Proposta i ho comuniqui a 
aquesta Alcaldia per resoldre al respecte. 

 
Així ho mana i ho signa la Sra. Alcaldessa, a Estaràs, a 25 d‟abril de 2013, la Secretària, en dóna fe.” 

 

-DECRET D’ALCALDIA NÚM.28 
 

“Atès la sol.licitud del President de l‟Associació de veïns d‟Alta-riba, el Sr. Joan Bobla Petit, presentada  al 
registre d‟entrada, en que demana la cessió de l‟ús de l‟immoble del local social d‟Alta-riba, per poder 

portar a terme les activitats de l‟associació. 

 
En ús de les atribucions que tinc conferides. 

 
RESOLC: 

 

Primer. Autoritzar a l‟Associació de veïns d‟Alta-riba, l‟utilització del local social dels seu nucli agregat, per 
realitzar les activitats definides als respectius estatuts, durant un termini de 4 anys. 

 
Segon.- Ratificar aquest acord al pròxim Ple que és convoqui. 

 
Tercer.-Notificar aquests acords a l‟associació interessada.” 

 

-DECRET D’ALCALDIA NÚM.31 
 

“Atès que per decret d‟alcaldia núm. 9 de data 23 de març de 2013 es va aprovar la mateixa certificació, 
però aquesta disposava d‟un error pel tipus impositiu de l‟IVA. 

 

Atès que s‟ha d‟esmenar l‟error del tipus impositiu, és necessari l‟aprovació de la certificació 2ona i última 
de l‟obra titulada “Adequació, accés i realització del mur de contenció a Gàver”, per un import de 

3.194,05 E (IVA INCLÒS) amb data 12 de març de 2013. 
 

Atès l‟informe de la Secretaria- Interventora.  
 

Atès que l‟Alcaldia és competent per atorgar aquest tipus de llicència d‟obra. 

 
En ús de les atribucions que tinc conferides. 
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RESOLC: 
 

Primer. Aprovar la certificació núm. 2 i última de l‟actuació titulada “ADEQUACIÓ, ACCÉS I REALITZACIÓ 
DE MUR DE CONTENCIÓ A GÀVER”. 

 

Atès la presentació de la segona certificació de l‟obra titulada “Adequació, accés i realització del mur de 
contenció a Gàver”, per un import de 3.194,05 E (IVA INCLÒS) amb data 12 de març de 2013. 

 
Atès que el pressupost total de l‟obra ascendeix en 133.384,75 E (IVA INCLÒS). 

 
Atès el certificat final d‟obra de data 12 de març de 2013. 

 

Atès l‟acta de recepció de l‟obra de data 12 de març de 2013. 
 

Segon. Ratificar aquest acord al pròxim Ple que es convoqui.” 
 

-DECRET D’ALCALDIA NÚM. 32 

 
“APROVACIÓ DE col.laboració entre el Consell comarcal de la Segarra i el Consorci Localret per la compra 

centralitzada de serveis de comunicació.   
 

Atès que el Ple del Consell Comarcal de la Segarra de la Segarra en sessió ordinària 20 de març de 2013, 
referent a l‟aprovació del conveni de col.laboració entre el Consell comarcal de la Segarra i el Consorci 

Localret per la compra centralitzada de serveis de comunicació.   

 
Atès que l‟Ajuntament d‟Estaràs està interessat amb l‟aprovació d‟aquest conveni, pel que fa únicament el 

MÓDUL DE  VEU, i MÒBIL. 
 

En ús de les atribucions que tinc conferides RESOLC: 

 
Primer.- Aprovar El Conveni de col.laboració entre el Consell comarcal de la Segarra i el Consorci Localret 

per la compra centralitzada de serveis de comunicació, pel mòdul de VEU i MÒBIL. 
 

Segon.- Ratificar aquest acord al pròxim Ple que es convoqui. 

 
Tercer.-.- Notificar aquest acord al Consell comarcal de la Segarra i trametre el Conveni signat.” 

 
 

El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 
 

16.-APROVACIÓ MODIFICACIÓ FIRMES AUTORITZADES A LES ENTITATS BANCÀRIES. 

 
Atès que la Secretària de l‟Ajuntament, properament causarà baixa per maternitat, el Consell comarcal de 

la Segarra nomenarà la Sra. Mercè Farrando Mascó, Secretària-interventora de l‟Ajuntament. 
 

Atès que és necessari ampliar la relació de signatures dels comptes corrents de l‟Ajuntament que disposa 

amb les entitats bancàries. 
 

Atès que el Tresorer de l‟Ajuntament és la Sra. Maria Alet Vidal 
 

Atès que la signatura del compte corrent de l‟Ajuntament, ha de ser mancomunada i obligatòriament han 

de signar tres càrrecs, essent la signatura de la secretària i la interventora indistinta. Atès que a dia 
d‟avui les persones amb dret a firmar són: 
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Sra. Montserrat Majà Graells    Càrrec: Alcaldessa          

Sra. Maria Alet Vidal    Càrrec: Tresorer           
Sra. Blanca Coberó Masana        Càrrec: Secretària-Interventora         

Sra. Sílvia Rico Tugues   Càrrec: Interventora 
 

Atès que la Sra. Sílvia Rico Tugues, ja no presta els serveis d‟intervenció d‟aquest Ajuntament. 

 
Per tot això, l‟Alcaldessa proposa al Ple l‟aprovació dels següents acords: 

 
Primer.- La signatura del compte corrent de l‟Ajuntament, ha de ser mancomunada i obligatòriament 

han de signar tres càrrecs, essent la signatura de la secretària i la interventora indistinta.  
 

Segon.- La relació de persones autoritzades a firmar el compte corrent de l‟Ajuntament d‟Estaràs 

quedaria de la següent manera: 
 

Sra. Montserrat Majà Graells     Càrrec: Alcaldessa          
Sra. Maria Alet Vidal     Càrrec: Tresorer           

Sra. Mercè Farrando Mascó        Càrrec: Secretaria-Interventora       

Sra. Blanca Coberó Masana         Càrrec: Secretària-Interventora         
 

Tercer.- Donar d‟alta a totes les persones autoritzades per operar electrònicament. 
 

El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 
 

17.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA 

 
El Ple per unanimitat dels assistents retira aquest punt de l‟ordre del dia per falta d‟estudi de la proposta. 

 
18.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DEL TRANSPORT ESCOLAR 

GRATUÏT   DELS CENTRES D'ENSENYAMENT PÚBLICS DE LA SEGARRA 

 
El Ple per unanimitat dels assistents retira el punt de l‟ordre del dia perquè aquest punt ja està 

solucionat. 
 

19.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 
 

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 

d‟autogovernar-se, amb l‟objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d‟oportunitats de tota la 
ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 

 
Davant l‟actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya en el sí de 

l‟Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la voluntat de decidir el seu 

futur polític a través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el 
lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l‟11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou 

Estat d‟Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2012 constatant la 
necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur 

col·lectiu mitjançant una consulta; o la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
adoptada pel Parlament el 23 de gener de 2013. 

 

El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va manifestar la 
voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, punt de trobada i 

de participació de tots els agents i institucions catalanes que ha de permetre garantir un procés 
democràtic, transparent, de respecte de la pluralitat d‟opcions a través de la deliberació i diàleg en el si 

de la societat catalana, amb l‟objectiu que el pronunciament que resulti de l‟exercici del dret a decidir 

sigui l‟expressió majoritària de la voluntat popular. 
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Finalment, el 26 de juny de 2013 s‟ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com expressió d‟un 

dels principis fonamentals de tota democràcia: donar l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. 
A l‟acte de constitució hi han assistit representants de les institucions més representatives del país, del 

món local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les forces polítiques 
favorables a l‟exercici del dret a decidir i de la celebració d‟una consulta sobre el futur polític de 

Catalunya, més enllà de la seva posició final.  

 
Per tot això, l‟Alcaldessa proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 

 
Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma www.dretadecidir.cat 

amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa. 
 

Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i cíviques del municipi 

s‟adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de forma activa en aquest procés democràtic 
de l'exercici del dret a decidir i de la celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

 
Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya i fer-

ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi. 

 
El Ple per unanimitat dels assistents aprova la proposta. 

 
20.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA 

 
 

16 

APROVACIÓ DE PERMÍS D’OBRES D’ ISIDRE SALAT MARSAL, 
EXPEDIENT: 4/2013,TITULAR:  ISIDRE SALAT MARSAL 
CONCEPTE: OBRES DE TRANSFORMACIÓ DE GRANJA DE VERRES A ENGREIX 
PRESSUPOST: 10.000,00€ 
IMPOST D’OBRA: 200,00€ 
 
 

18-04-2013 

17 
Aprovació inicial Memòria titulada “Millores en l’interior de l’església de 
Vergós Guerrejat” amb un pressupost per contracta de 13.512,06 E (IVA 
inclòs). 

25.04.2013 

18 
Classificacions de les ofertes per l’obra “Millora de la xarxa d’aigua potable i 
de l’accessibilitat peatonal a Estaràs. 

25.04.2013 

19 

Resolució de la llicència ambiental sol·licitada pel Sr. Isidre Salat Marsal per 
exercir les activitats de l'annex II.11.1b.ii) Places de porc d’engreix (de més 
de 20 kg), amb una capacitat de fins a 2.500 i superior a 2.000 caps de 
bestiar, situada al polígon 2, amb marca oficial 275 AQ, ubicat a la parcel·la 
140 del municipi d’Estaràs. Titular: Isidre Salat Marsal 

25.04.2013 

20 Decret aprovació liquidació pressupost 2012 17.04.2013 

21 

Concedir a la Sra. Maite Estany Feixas, representant del Club Cal Graells-
Cavalls d’esport, autorització per realitzar la 4arta. Raid Pujalt - Alta Anoia 
al municipi d’Estaràs d’acord amb el plànol adjunt, el proper dia 25 de maig 
de 2013. 
 

3.05.2013 

http://www.dretadecidir.cat/
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22 Incorporació romanents de crèdit-pressupost2013 13.05.2013 

23 Modificació de crèdit núm. 1/2013 – Generació de crèdit 23.05.2013 

24 Modificació de crèdit núm. 2/2013 – Generació de crèdit 27.05.2013 

25 Modificació de crèdit núm. 3/2013 – Crèdit extraordinari 27.05.2013 

26 

Aprovació llicència obra, Carles Petit Lacueva,exp.3/2013, “ENDERROC DE 
CORRAL –teulada  i parets- AMB RECUPERACIÓ I EMMAGATZEMATGE DE 
LES TEULES, LES BIGUES I LES LLATES DE FUSTA.” a la localitat 
d’Estaràs,Pressupost:700,00€.Tipus de gravement import mínim,impost  de 
l’obra: 25,00€ 

30.05.2013 

27 

Aprovació llicència d’obra al Sr. Jordi Pinós Solé, per l’Ampliació de 
l’explotació porcina- Construcció d’una nau de 84 m de llargada per 14 m 
d’amplada, 3,86m d’alçada i 1.176 m2 de superfície, tanca perimetral de 2 
m. d’alçada amb tela metàl.lica i legalització de la nau existent: nau 2 
explotació porcina d’engreix amb unes dimensions de 60m per 14m, 840m2 
de superfície i 4,2 d’alçada a ràfec”, al polígon 2 parcel.la 160 del municipi 
d’Estaràs”, d’acord al projecte presentat i condicionat al compliment de les 
condicions fixades per la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida en 
sessió 7 de febrer de 2013 i en sessió de data 9 de maig de 2013 i l’informe 
tècnic municipal de data 23 de maig de 2013, que s’adjunta amb la present.  
CONSTRUCCIÓ NAU: 70.885,90 E 
LEGALITZACIÓ NAU 2 D’EXPLOTACIÓ PORCINA: 43.372,61 E 
Quota a liquidar: 2.285,17 € 
 

30.05.2013 

28 
Autoritzar a l’Associació de veïns d’Alta-riba, l’utilització del local social del 
seu nucli agregat. 

6.06.2013 

29 

Aprovació del canvi no substancial de la llicència municipal per l’activitat 
d’una explotació porcina amb marca oficial 275AB, Granja Xacó. 
Duocastella SCP. Règim de comunicació ambiental Annex III 
 

6.06.2013 

30 

Concedir a la Sra. Rosa Isabel Botet Freixes, autorització per l’utilització de 
la Plaça del castell del poble de Vergós per a la realització de l’acte de 
celebració del seu matrimoni civil, el proper dia 26 de juliol de 2013, i en el 
cas que les inclemències del temps no permetessin realitzar la cerimònia 
civil a la Plaça, poder-ho realitzar el local social del poble de Vergós 
“L’Esbarjo”. 
 

6.06.2013 
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31 

Aprovar la certificació núm. 2 i última de l’actuació titulada “ADEQUACIÓ, 
ACCÉS I REALITZACIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ A GÀVER”, un cop esmenat 
l’error de tipus impositiu. L’import total de la certificació no varia, és el 
mateix import. 

13.06.2013 

32 

APROVACIÓ DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA 
SEGARRA I EL CONSORCI LOCALRET PER LA COMPRA CENTRALITZADA DE 
SERVEIS DE COMUNICACIÓ.   
 

13.06.2013 

33 

Aprovació llicència obra, Silvia Casamitjana,exp.7/2013, “Aprovació llicència 
obra,“PINTAT DE FAÇANA, ALS QUATRE VENTS,400M2 COLOR 9090,CARTA 
KEIM” a la localitat de Ferran ,municipi d’Estaràs, Pressupost:3.250,00€. 
Tipus de gravement2%import:65€ 

27.06.2013 

34 
Adjudicació contracte d’obres actuació titulada “Reparacions diverses en 
l’Esglèsia de Sant Jordi d’Alta-Riba- I fase” a l’empresa Construccions i 
restauracions de pedra Joan Ramon Albareda”. 

27.06.2013 

35 

Adjudicar per contracte menor d’obres a l’empresa Joan Bernaus Rovira-
excavacions, l’actuació “Millora dels vials aptes pels vehicles d’extinció 
d’incendis, actuacions en matèria de gestió forestal sostenible” per 8.4 
(unitats aprovades) per l’import de 5.880,00 E de base imposable, més 
1.234,80 (21 %IVA), un total de 7.114,80 E. 
 

11.07.2013 

36 Decret regularització obligacions reconegudes exercicis anteriors 11.07.2013 

37 Aprovació sol.licitud d’alta al servei e-NOTUM 18.07.2013 

38 

Aprovació llicència d’obres per l’actuació “Construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat ecològic amb tancaments de murs de palla i estructura de 
fusta al poígon 3 parcel.la 115 del municipi d’Estaràs” al. Sr. Martí Verdés 
Majà 

1.08.2013 

39 
Adjudicar per contracte menor de serveis a l’empresa Adinterra SL-gestió i 
difusió de patrimoni, per l’actuació titulada “ Estaràs, Barcelona, art. El 
recorregut d’un escultor català: Urbici Soler” 

8.8.2013 

40 

Aprovació transmissió de titularitat de la llicència d’activitat de l’annex II., 
apartat 11, subapartat 1b i), Places de porc d’engreix (de mes de 30 kg), 
amb una capacitat de fins a 2.000 i superior a 200 caps de bestiar, amb 
marca oficial 275 AI, al polígon 1 parcel.la 65 del municipi d’Estaràs, 
atorgada al Sr. Josep Raich Vidal, per decret d’alcaldia de data 22 de juliol 
de 2003, de forma condicionada al compliment de les mesures preventives 
de l’informe integrat  de data 31 de desembre de 2002, al nou titular, el Sr. 
Jordi Pinós Solé  
 

29.08.2013 
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41 

Atorgar al Sr. JORDI PINÓS SOLÉ, la llicència municipal per exercir les 
activitats de l'annex II.11.1.i) Places per a més d’una de les espècies animals 
especificades en qualsevol dels annexos d’aquesta llei, o places de la 
mateixa espècie d’aptituds diferents, la suma de les quals sigui superior a 
500 unitat ramaderes procedimentals (URP) i no estigui inclosa en l’apartat 
11.1.c.iii de l’annex I.1, definides a partir de les equivalències de 
procediment entre instal.lacions que estableix la Directiva 2008/1/CE, i 
prenent com a base de referència el vacum de llet (1 URP= 1plaça de vacum 
de llet), situada al polígon 2, parcel.la 160 Cal Coix, amb marca oficial 275 
BS, del municipi d’Estaràs, condicionada al compliment de les mesures 
correctores que per còpia s'adjunten.  
 

29.08.2013 

42 

Autoritzar a l’Associació juvenil de l’Assemblea de joves de Cervera la 
celebració d’un acte lúdic-festiu composat d’un dinar popular, actuació de 
diferents grups de cultura popular i la celebració d’un concert titulat 
“Desperta Ponent! Concert antifeixista per la llengua i la llibertat” el dia 14 de 
setembre de 2013. L’acte s’iniciarà a partir de les 14:00h del dissabte dia 14 de 
setembre fins les 05:00h del diumenge 15 de setembre. Amb l’aforament 
màxim de 900 persones, sense perjudici de qualsevol autorització que fos 
necessària obtenir d’algun altre organisme, autoritat o particular, amb la 
condició que es doni compliment a la legislació vigent i al que s’estableix en 
aquesta resolució, i es prenguin les mesures adients perquè no esdevinguin 
alteracions en l’ordre públic. 
 

29.08.2013 

43 
Aprovació factura núm. 13089 de data 31.08.2013. Excavacions J. Bernaus. 
Gestió forestal sostenible 

05.09.2013 

44 

Autoritzar al Sr. Sergi Bernet Bacardit, tècnic del Consell Comarcal de la 
Segarra que sol·liciti, completi el formulari i realitzi les gestions pertinents 
en nom de l’ajuntament, per tal d’obtenir la prestació de serveis d’escaneig 
de vulnerabilitats del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya 
(CESICAT) 

12.09.2013 

45 
Aprovació del projecte d’activitats de joventut 2013-2015 i sol.licitud de 
subvenció d’acord amb la convocatòria  

12.09.2013 

46 

Aprovació llicència d’obres per l’actuació “Substitució de slats i millora de 
ventilació de l’antiga granja de porcs granja 275-BS” situada al polígon 2 
parcel·la 165 del municipi d’Estaràs” al. Sr.Jordi Pinos Solè de Vergós 
guerrejat ,amb un pressupost de 27.062,00€ 

13.09.2013 

47 
Decret aprovació Informes Evaluació Trimestral – 2n trimestre, segons RDL 
2/2012, d’1 d’octubre d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera  

13.09.2013 

  
21.- INFORMES D’ALCALDIA 

 

L‟alcaldessa informa dels següents punts: 
 

- Curs flors de Bach. L‟alcaldessa comunica a la resta de regidors que l‟Ajuntament organitzarà, 
properament, un curs de flors de bach i que faran la difusió i publicitat pertinent.  
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- S‟ha publicat un ban per gossos per tal que vagin lligats i no voltin sols, arran de queixes de 

veïns i de diverses situacions problemàtiques provocades per certes actituds dels amos dels 
gossos, per tal que sàpiguin com actuar. 

- Es renunciarà a una subvenció de l‟IEI relativa a una subvenció per la publicació d‟un llibre del Sr. 
Urbisi Soler ja que la subvenció no cobria ni el 25% del cost del llibre i per tant l‟Ajuntament no 

pot posar la diferencia amb fons propis i per això, decideix renunciar. Tantmateix, a la próxima 

convocatòria la tornarem a demanar. 
- Es vol convocar a tots els propietaris afectats pel futur reg per tal d‟explicar i decidir l‟actuació 

que cal emprendre per demanar la concessió d‟aigua per reg. 
 

22.- PRECS I PREGUNTES. 
 

No n‟hi ha. 

 

 
Sense que hi hagi cap més assumpte a tractar, l'alcaldessa aixeca la sessió de la qual n'estenc la present 
acta que signo per ordre i amb el vist i plau del Sra. Alcaldessa. 

 

VIST I PLAU 
L'ALCALDESSA 

 
 

 

 
 

MONTSERRAT MAJÀ GRAELLS 
 

 


