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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant E steve de la Sarga 

 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter:  Ordinària 
Dia:  Dilluns, 25 de març de 2013 
Hora:  De 20:00 a 21:18 
Lloc:  sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 2/2013 
 
Hi assisteixen: 
Alcalde:  Jaume Montanuy i Baró 
Regidors/es:  Francisco Mirabet Castells  

Jordi Navarra Torres 
Manel Consola Palau 

 
Secretari:  Xavier Pascual i Santisteve 
Absents:  Josep Maria Castells Belart 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors (ordinària d’1 de febrer de 2013)  
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia. 
3. Modificació de crèdit núm. 1 que afecta el Pressupost de l'Administració General de l'entitat 

per a l'any 2012. 
4. Aprovació del Compte General Anual de 2011. 
5. Sol·licituds a la convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 

per al període 2013-2016. Ratificació. 
6. Adjudicació de l’obra “fossa sèptica depuradora a masia Marianet de Castellnou”. 
7. Expedient de contractació, per a l’execució de l’obra de l’obra “fossa sèptica i pavimentació de 

camí a Alsamora”, per procediment negociat sense publicitat. Aprovació 
8. Llicència urbanística, sol·licitada per Xavier Sanuy Castells. Expedient 11/2013. 
9. Informacions de l’Alcaldia.  
10. Precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
El Sr. alcalde, declara obert l'acte,  i a continuació es tracten els punts de l'ordre del dia, i els acords 
següents: 
 
1.- Aprovació d’actes de les sessions anteriors (or dinària d’1 de febrer de 2013)  
 
Es dóna compte de l'esborrany de l’acta de la sessió anterior, ordinària de 1 de febrer de 2013, 
tramesa prèviament a la convocatòria. 
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El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si tenen alguna observació a fer-hi. No es 
formulen al·legacions i, el Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda aprovar l’acta de 
la sessió anterior. 
 
2.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia  
 
Per indicació de la Presidència, el Sr. Secretari informa dels Decrets que s’han dictat des de la 
passada sessió ordinària del Ple municipal.  
 
Número Data 

 
Extra. Decret 

05/20133 1-02-13 Delegació de l’Alcaldia a favor del Ple de l’Ajuntament per a l’aprovació 
inicial del Pla Especial Urbanístic d’ordenació del centre d’Informació de la 
“masieta” de Mont-Rebei. Expedient 43/12.  

06/2013 01-02-13 Certificació de la intervenció arqueològica al jaciment dels Altimiris 2009. 
Aprovació. 

07/2013 01-02-13 Relació de factures núm. 1/2012. Aprovació 

08/2013 01-02-13 Relació de factures núm. 2/2012. Aprovació 
09/2013 26-02-13 Convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 

per al període 2013-2016. Sol·licituds 
 
3.- Modificació de crèdit núm. 1 que afecta el Pres supost de l'Administració General de l'entitat  
per a l'any 2012 . 
 
"Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals no 
hi ha consignació, o la consignació és insuficient en el pressupost actual, es necessita tramitar 
l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
Segons les operacions comptables del pressupost de l’exercici de 2012, i en atenció a les necessitats 
que es deriven d’obres i serveis de la corporació, i atesa la informació d’Intervenció, estimo que és 
convenient procedir a la tramitació d’expedient de modificació de crèdit dins el pressupost, a fi i 
efecte de poder atendre les obligacions que es preveu s’originaran i que són d’una necessitat i 
urgència reconegudes, com són: 
 

- Insuficient dotació de les partides pressupostàries que s’assenyalen a l’apartat a) 
 
Examinats els crèdits de què es disposa al pressupost, tenint en compte les obligacions reconegudes 
i liquidades fins al dia d’avui, les necessitats de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit poden 
xifrar-se comptablement en les quantitats següents: 
 
a) Atencions dotades insuficientment: 
 

Partida Credit Extraordinari Prev. Inicial Augment  Despesa Prev. final 
445.619 Fossa sèptica a Sant Esteve 0,00 39.449,81 39.449,81 
445.619 Reforma dipòsit regulador Sant Esteve 0,00 30.215,33 30.215,33 

 TOTAL 0,00 69.665,14 69.665,14 
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Partida Suplement de Credit Prev. Inicial Augment  Despesa Prev. final 

920.227.99 Treballs realitzats per altres 11.000,00 6.300,00 16.300,00 
 Energia elèctrica: enllumenat públic 27.000,00 500,00 27.500,00 
 TOTAL 38.000,00 6.800,00 43.800,00 

 
Per tal d’atendre les obligacions citades, i de conformitat amb el que es preveu a les bases 
d’execució del pressupost es pot recórrer a efectuar les modificacions de crèdit entre les partides 
següents: 
 

Partida Nous ingressos previsió inicial  Augment ingrés Previsió final 

750.86 DG, PUOSC Reforma dipòsit a Sant Esteve 0,00 27.193,79 27.193,79 

750.87 DG, PUOSC Fossa sèptica a Sant Esteve 0,00 35.504,82 35.504,82 

 TOTAL  62.698,61 62.698,61 
 

Partida Reduccions de partides Previsió inicial Reducció Previsió final 
454.210 Infraestructures i béns naturals 15.000,00 13.766,53 1.233,47 

 TOTAL 15.000,00 13.766,53 1.233,47 

 
De conformitat amb el que s’exposa, l’expedient pot quedat anivellat tal com s’indica a continuació: 
 
- Import de les obligacions a) ......................  76.465,14 € 
 
- Procedència dels fons: 
  Nous ingressos................. .......................... 62.698,61 € 
  Reduccions..................................................          13.766,53 € 
 
Per la Secretaria i la Intervenció s’han emès els informes preceptius. 
 
Les transferències proposades afecten diferents polítiques de despesa i no afecten els crèdits 
extraordinaris atorgats en l’exercici. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades 
mitjançant suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat 
objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 
 
Actualment no hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar, 
que impedeixi la modificació. 
 
Atès el que estableix l’article 41 del Reial Decret 500/1990, i la base setena del pressupost municipal 
per a l'exercici 2012. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda: 
 
Primer.- Aprovar  l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost de 2012, crèdit 
extraordinari i suplements de crèdit, per mitjà de  transferències de crèdit entre partides de despeses 
i nous ingressos, tal com s'ha exposat anteriorment. 
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Segon.- Exposar  al públic l'expedient pel termini  de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte publicat 
en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.  En cas que no es presentin 
reclamacions, l’acord serà definitiu i es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat, 
publicant-se el resum a nivell de capítols del Pressupost amb la modificació aprovada." 
 
En aquest punt no es produeixen intervencions. 
 
4.- Aprovació del Compte General Anual de 2011  
 
"Vist i revisat el Compte General Anual de 2011, que inclou el de l’administració general de l’entitat 
local de Sant Esteve de la Sarga, juntament amb els justificants i llibres de comptabilitat, del contingut 
del qual ha informat el secretari-interventor. 
 
El resum del Compte General Anual és el següent: 
 

Compte General de l’administració general de la pròpia entitat (Ajuntament): 
 

-Balanç de situació a 31/12/2011:    Import € 
ACTIU: 
Immobilitzat material               378.680,43,- 
Immobilitzat immaterial              0,00,- 
Inversions en infraestructura i béns d’ús general         1.076.732,09,- 
Inversions gestionades                   0,00,- 
Patrimoni públic del sòl              0,00,- 
Inversions financeres permanents             0,00,- 
Deutors no pressupostaris a llarg termini            0,00,- 
Existències                0,00,- 
Deutors                 330.684,62,- 
Tresoreria                   15.334,06,- 
Ajustos per periodificació              0,00.- 
Resultats pendents d’aplicació                         0,00,- 
Total actiu              1.801.431,20,- 

      Comptes d’ordre                                       0,00,- 
 

PASSIU: 
Patrimoni i reserves                   413.459,81,- 
Resultats de l’exercici                  290.687,19,- 
Deutes a llarg termini            6.981,48,- 
Deutes a curt termini      238.672,48,- 
Partides pendents d’aplicació               0,00,- 
Ajustos per periodificació                           0,00,- 
Total passiu               1.801.431,20.- 

      Comptes d’ordre                              0.00,- 
 

-Compte de resultats a 31/12/2011:   Import € 
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Ingressos d’explotació                 454.504,63,- 
Despeses explotació       165.101,74,- 
Marge explotació                  289.402,89,- 
Despeses financeres                0,00,- 
Resultats corrents de l’exercici       289.402,89,- 
Resultats extraordinaris            1.284,30,- 
Resultats de l’exercici                 290.687,19 - 

 
-Liquidació del pressupost:    Import € 
Drets reconeguts nets                 465.679,36,- 
Obligacions reconegudes netes                459.847,52,- 
Drets pendents de cobrar (ex. corrent)    264.254,71,- 
Obligacions pendents de pagar (ex. corrent)               136.462,38,- 
Resultat pressupostari ajustat            5.831.84,- 
 
-Romanent de crèdit a 31/12/2011:    Import € 
Pressupost definitiu      768.932,91,- 
Obligacions reconegudes netes    459.847,52,- 
Romanent de crèdit      309.085,39,- 
Crèdits d’incorporació               0,00,- 
Crèdits no incorporables                   0,00,- 
 
-Romanent de tresoreria a 31/12/2011:   Import € 
Drets pendents de cobrar a final de l’exercici   330.684,62,- 
Obligacions pendents de pagament a final de l’exercici 235.763,53,- 
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici    15.334,06,- 
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finança- 
ment finalista               0,00,- 
Romanent de tresoreria per despeses generals             110.255,15,- 
Romanent de tresoreria total               110.255,15,- 

 
Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes d’1 de febrer de 2013. 
 
Atès que els Comptes Generals referits han estat exposats al públic, mitjançant la publicació 
d'edictes al  taulell d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província núm. 27 de 21 de 
febreer i que durant el termini de quinze dies i vuit més no s'han presentat objeccions ni 
observacions. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 208 i seg. 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 seus membres presents; acorda: 
 
Primer.-   Aprovar    el  Compte   General   Anual   municipal  de l'Ajuntament de Sant Esteve de la 
Sarga, corresponent a l'exercici de 2011, segons els resums citats anteriorment. 
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Segon.- Trametre'n  un exemplar, juntament amb l'expedient de la seva aprovació a la  Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, a la Delegació Territorial d’Hisenda, mitjançant les aplicacions 
informàtiques corresponents, als efectes oportuns." 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
5.- Sol·licituds a la convocatòria per a la formula ció del Pla Únic d’Obres i Serveis de  
Catalunya per al període 2013-2016. Ratificació  
 
Vist el Decret 125/2012, de 20 de novembre pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució 
del Pla Únic d’Obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única 
per aquest període. (DOGC núm. 6263, de 28 de novembre de 2012) 
 
Vista documentació tècnica, memòries i memòries descriptives de les actuacions, i informes 
justificatius, tant d’inversió com de manteniment, i la necessitat d’obtenir el finançament suficient per 
a  poder-les executar posteriorment. 
 
Vist que l’Alcaldia, per motius d’urgència i per Decret núm. 9/2013, de 26 de febrer, va resoldre 
sol·licitar al Departament de Governació la inclusió de les obres i actuacions següents en la línia 
d’inversions corresponents del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, per 
l’ordre i anualitat que es determina: 
 

Anualitat: 2014 
Obra: Millora de l’accés a la localitat d’Estorm 
Pressupost de contracta: 86.131,38 € 
Quantitat sol·licitada:  53.172,19 € 
Percentatge ajut: 61,73 % 
Prioritat 1 
 
Anualitat 2014 
Obra: Mur de contenció de terres a la plaça el Molí d’Alsina 
Pressupost de contracta: 20.269,88 € 
Quantitat sol·licitada: 19.256,38 € 
Percentatge d’ajut: 95%. 
Prioritat 2 
 
Anualitat 2015 
Obra: Pavimentació de carrer a la Clua 
Pressupost de contracta: 52.419,98 € 
Quantitat sol·licitada: 49.798,98 € 
Percentatge d’ajut: 95%. 
Prioritat 3 
 
Anualitat 2015 
Obra: Millora del carrer d’accés a la part baixa de la localitat de Moror. 
Pressupost de contracta: 81.378,61 € 
Quantitat sol·licitada: 77.309,67 € 
Percentatge d’ajut: 95%. 
Prioritat 4 
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Anualitat 2015 
Obra: sanejament, paviment i baranes a carreres de Sant Esteve de la Sarga. 
Pressupost de contracta: 54.683,71 € 
Quantitat sol·licitada: 51.949,52 € 
Percentatge d’ajut: 95%. 
Prioritat 5 

 
Anualitat 2016 
Obra: Pavimentació de l’accés a Castellnou de Montsec. 
Pressupost de contracta: 9.206,15 € 
Quantitat sol·licitada: 8.745,84 € 
Percentatge d’ajut: 95%. 
Prioritat 6 
 
Anualitat 2016 
Obra: pavimentació de carrer d’accés a Beniure. 
Pressupost de contracta: 39.262,89 € 
Quantitat sol·licitada: 37.299,74 € 
Percentatge d’ajut: 95%. 
Prioritat 7 
 
Anualitat 2016 
Obra: Pavimentació de carrers a la localitat de la Torre d’Amargós. 
Pressupost de contracta: 38.720,77 € 
Quantitat sol·licitada: 36.784,73 € 
Percentatge d’ajut: 95%. 
Prioritat 8 
 

Vist que també es va aprovar la memòria descriptiva  de les despeses que es finançaran a càrrec 
de la subvenció de la línia de manteniment i conservació del pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
2013-2016, i també la memòria descriptiva  de les despeses que es finançaran a càrrec de la 
subvenció del programa d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida, dins del Pla 
Únic d’obres i Serveis de Catalunya 2013-2016. 
 
Atès que es va sol·licitar  a la Diputació de Lleida la inclusió de les obres i actuacions que tot seguit 
es diran en el programa d’inversions locals del Pla d’acció local de Lleida, dins del Pla Únic d'Obres i 
Serveis de Catalunya pel període 2013-2016, per l’anualitat i prioritat que es determina: 
 

Anualitat: 2014 
Obra: Millora de l’accés a la localitat d’Estorm 
Pressupost de contracta: 86.131,38 € 
Quantitat sol·licitada:  28.652.62 € 
Percentatge ajut: 33,27 % 
Prioritat 1 

 
D’acord amb el Decret 125/2012, de 20 de novembre pel qual s’aproven les bases reguladores i 
d’execució del Pla Únic d’Obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la 
convocatòria única per aquest període. (DOGC núm. 6263, de 28 de novembre de 2012) 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda:  
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Primer . Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 9/2013, de 26 de febrer, mitjançant el qual es van realitzar 
les sol·licituds a la Convocatòria per a la formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per 
al període 2013-2016.  
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- L’alcalde exposa les novetats del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, on a diferència 
d’altres convocatòries no hi ha una quantitat mínim per municipi, i que a més a més es 
disposarà de pocs recursos, i malgrat que en la sessió informativa que es va realitzar es va 
parlar d’un parell d’obres per municipi s’ha considerat que el millor era demanar-ne una per a 
cada nucli, i ja serà Governació que resoldrà quines obres i amb quina quantitat es 
subvenciona, així com l’anualitat. 

- El regidor Sr. Manel Consola fa esment del fet que els nuclis de Beniure i la Torre d’Amargós 
estan per sota de la mitjana d’inversió per nucli des del PUOSC de 2003, en concret exposa 
que Beniure està al 27% i la Torre d’Amargós al 50%, i per això demana que s’agilitzi la 
contractació de les obres del PUOSC de 2012, i que si es pot tramitar les obres de Beniure i 
la Torre d’Amargós abans de 2016 millor. El Sr. Consola comenta que els pobles on més s’ha 
invertit han estat Moror, Estorm i Sant Esteve.  

- El regidor Sr. Jordi Navarra afegeix que al nucli de sant esteve s’hi ha invertit menys doncs les 
dues darreres obres executades han costat menys. 

- El Sr. Consola explica que a Alsina s’hi ha invertit uns 100.000 €, i que a sant Esteve al 
voltant de 140.000. 

- L’alcalde recorda que falta executar l’obra de Beniure, la de Castellnou, la d’Alsamora i la de 
la Torre, i que d’aquí a finals d’any , si les coses no canvien s’hauria d’acabar el PUOSC 
actual, i iniciar el proper, encara que s’ha de mirar el problema de liquiditat amb el deute de la 
Generalitat i del Consell Comarcal amb l’Ajuntament, doncs les obres únicament es poden 
executar i van arribant bestretes, i si no és així no es podran fer perquè no es podrà pagar al 
contractista. L’alcalde opina que si persisteix el problema de tresoreria l’haurà d’ajornar 
alguna obra o be demanar algun préstec, i també recorda que a dia d’avui no s’ha sol·licitat 
cap canvi d’obra.  
L’alcalde exposa que no es pot afirmar el que donarà la Generalitat al nou PUOSC però creu 
que seran dues o tres obres, i la petició s’ha fet en funció del nombre real d’habitants de cada 
nucli, i que tant Beniure com la Torre d’Amargós no són considerats com a nulsi, sinó com a 
disseminats, i per això estan al final, doncs no s’hauria de demanar obres per disseminats, 
encara que es va decidir de demanar-ne tant per nuclis com per disseminats. Malgrat tot 
l’alcalde assumeix que si una de les obres subvencionades fos Beniure no hi hauria problema 
per demanar canvis d’anualitat.   

- El regidor Sr. Consola demana que les inversions del PUOSC actual no es retardin i que 
s’avancin el més aviat possible, per poder estar executades a finals d’any, i així poder anar 
fent la roda amb els cobraments que es produeixin. 

- L’alcalde reitera que no hi ha problema en sol·licitar canvis d’anualitat de les noves obres, tal i 
com ja es va demanar respecte de l’obra de Beniure del PUOSC actual, però que si l’obra de 
Beniure no s’ha executat ha estat perquè no ha agradat el projecte, ni el tècnic ni el 
contractista, i s’ha sol·licitat l’assistència de la Diputació de Lleida, tal i com es va sol·licitar. 

- El Sr. Consola esmenta que es va fer una reunió on es van acordar canvis, i reconeix no 
haver pressionat prou a Diputació, encara que ha farà a partir d’ara. 
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- L’alcalde informa que es va parlar amb el Diputat pel tema de la carretera i per l’obra de 
Beniure, i recorda qeu a Beniure s’hi va fer l’obra de l’enllumenat per part del Consell 
Comarcal, que també es va arranjar la font, quan per exemple la plaça d’Estorm està per 
acabar doncs només es va fer el mur, i com que no hi recursos l’obra no es farà, i a més a 
més els accessos estan molt malament fins el punt que un veí hi va haver de tirar formigó. 

- El Regidor Sr. Navarra esmenta que la situació també és semblant a Sant Esteve, però opina 
que segurament es concedirà més d’una obra doncs totes fan referència a serveis bàsics, 
encara que el mal és que sembla que s’hagi de triar entre obres del mateix municipi. 

- L’alcalde afegeix que es poden criticar moltes coses, però les obres s’han sol·licitat per tothom 
quan res obliga a fer-ho, si be es cert que si no es demanen no es poden atorgar ajuts, i 
reitera de nou que si el ple ho decideix no hi ha problema per demanar cap canvi d’obra, però 
també que si els percentatges dels ajuts no són assumibles s’ha de tenir present que potser 
s’hi haurà de renunciar. 

- El regidor Sr. Manel Consola considera que s’ha de contemplar la possibilitat que els 
percentatges d’ajut siguin baixos i que el finançament s’hagi de completar amb contribucions 
especials doncs fins al 2012 han estat uns privilegiats tant l’ajuntament com els veïns perquè 
s’ha invertit molt i no s’ha pagat, però la tendència és que això s’acabi. 

 
6.- Adjudicació de l’obra “fossa sèptica depuradora  a masia Marianet de Castellnou”  
 
Vist el projecte d'obres titulat "fossa sèptica depuradora a masia Marianet de Castellnou", redactat 
pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracta de 35.416,60 €. I que 
defineix les obres necessàries per a la instal·lació d’un emissari de sanejament i la construcció d’una 
fossa sèptica a la Masia Marianet de Castellnou de Montsec.  
 
Aquesta obra està prevista dins del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya en l’anualitat 2012, amb 
un ajut de 31.874,94 euros 
 
El pressupost d’execució per contracta del projecte és 35.416,60 €, posat en relació amb els 
ingressos ordinaris del pressupost municipal del 2012, aprovat definitivament determina la 
competència del Ple en vista a l’aprovació d’aquest projecte, vist el que disposa l’article 52.2.o) 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. 
 
Vist que des de l’aprovació del projecte s’ha produït una modificació del tipus d’iva aplicable, els 
serveis tècnics han reajustat el pressupost de l’obra a l’iva corresponent, sense que suposi 
modificació del preu total d’adjudicació. 
 
Vistos els articles 111, 138 i Disposició Addicional Segona 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, que 
determinen la qualificació del contracte com a menor, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, que atribueix al Ple les contractacions de tota mena quan el seu import superi 
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i d’acord amb 
les bases de la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al quadrienni 2008-
2012. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
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Primer .- Aprovar el reajustament del pressupost de l’obra i adjudicar el contracte menor de l’obra 
fossa sèptica depuradora a masia Marianet de Castellnou”, d’acord amb el projecte tècnic aprovat, a 
l’empresa Construccions Parramon, SL, domiciliada al c/ Magsitrat Saura, de Tremp SL amb CIF 
núm. B-25267956 per l’import de trenta-cinc mil quatre-cents setze euros i seixanta cèntims 
(35.416,60 €).  
  
Segon .- Aprovar la despesa total d’aquesta contractació amb càrrec a la partida 609.00165 del 
pressupost municipal per al 2012. 
 
Tercer .- Notificar la resolució adoptada a la empresa adjudicatària, per al seu coneixement i efectes,”  
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions. 
 

- El regidor Sr. Manel Consola demana que si s’ha de fer alguna actuació al nucli de Castellnou 
de Montsec que se li comuniqui prèviament. 

 
7.- Expedient  de  contractació, per a  l’execució de l’obra de l’obra “fossa sèptica i  
pavimentació de camí a Alsamora”, per procediment n egociat sense publicitat. Aprovació  
 
L'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga‚ té aprovat definitivament el projecte de l’obra titulat “fossa 
sèptica i pavimentació de camí a Alsamora", redactat pels serveis tècnics municipals, amb un 
pressupost d'execució per contracta de 69.897,75 €. 
 
En el Pressupost de l'administració general de l'entitat per a l'exercici de 2012, prorrogat, hi ha 
consignació de crèdit per a atendre aquesta inversió a la partida 619.01.161, que inicialment estarà 
finançada mitjançant una subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2012 
amb 59.670,17 €, i la resta amb aportació municipal. 
 
Les obres definides en el projecte consisteixen en la pavimentació d’un tram del camí d’Alsamora cap 
al Montsec, que actualment no està pavimentat, i la substitució de la fossa sèptica.    
 
Posat en relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal del 2012, determina la 
competència del Ple en vista a l’aprovació d’aquest projecte, vist el que disposa l’article 52.2.o) 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. 
 
D’acord amb les bases de la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al 
quadrienni 2008-2012 
 
Vist el corresponent Plec de clàusules administratives particulars de l'obra en què es determina la 
tramitació d'expedient ordinari de contractació, per procediment negociat sense publicitat. 
               
Vist que mitjançant provisió de l'Alcaldia de data 11 de març de 2013 es va iniciar l'expedient per 
contractar l'obra esmentada, motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.   
 
Vist l’informe de la Secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i 
l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.  
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Vistos els documents que integren l'expedient de contractació de l'esmentada obra, i particularment 
el Plec de clàusules administratives particulars redactats per a aquest cas concret. 
 
D'acord amb el que estableix l'art. 22.2.n de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim 
local, i d'acord amb el que preveu de conformitat amb el que preveu Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel què s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir l’adjudicació del 
contracte per a l’execució de l’obra de “fossa sèptica i pavimentació de camí a Alsamora ", redactat 
pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracta de 69.897,75 € (iva 
inclòs).. 
  
Segon.-  Aprovar  l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, i 
disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, convidant empreses qualificades per realitzar 
l’obra, en un nombre mínim de tres per tal que, en el termini de quinze dies presentin les seves 
ofertes, les quals han de versar sobre els criteris d’adjudicació establerts en el Plec de Clàusules 
administratives.  
 
Tercer.- Autoritzar , en quantia de 69.897,75 €. (iva inclòs), la despesa que per a aquest Ajuntament 
representa la contractació de les obres. 

 

Quart.- Delegar en l' alcalde les següents atribucions: 
 
a) L'adjudicació del contracte, prèvia proposta de la mesa de contractació i la seva formalització.  
b) La realització de tots els actes conduents a la seva execució, " 

 
En aquest punt no s’han produït informacions: 
 
8.- Llicència urbanística, sol·licitada per Xavier Sanuy Castells. Expedient 11/2013.  
 
 Vist l’expedient 11/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Xavier Sanuy Castells, per a 
“reparació de coberta i sanejament de parets deixant la pedra vista” a cal Moliner de Beniure 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal. 
 
Vist que la competència per a l’atorgament de llicències correspon al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Esteve de la Sarga, per delegació de l’alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4/2005, de nou de 
febrer. 
 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i les Normes de Planejament Urbanístic 
dels municipis sense planejament a Catalunya: Sant Esteve de la Sarga. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda; 
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Primer .- Concedir llicència urbanística a Xavier Sanuy Castells, per a “reparació de coberta i 
sanejament de parets deixant la pedra vista” a cal Moliner de Beniure, segons expedient 11/2013, 
condicionat a la presentació del full d’assumeix de direcció d’un tècnic competent. 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 9.650,00 €, i aprovar les quantitats següents en 
concepte dels diferents tributs locals, en aplicació de les ordenances fiscals vigents: 
 

1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obr es: 
Base imposable:     9.650,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     193,00 €  

 
Tercer.- Assabentar  el sol·licitant que la present llicència es concedeix salvant el dret de tercers i el 
dret de propietat, segons les condicions generals d’edificació i condicionada al pagament dels tributs 
locals que s’indiquen, la liquidació dels quals consta a l’expedient, i a què cal procedir a la reparació 
de qualsevol element de la infraestructura viària que pugui quedar deteriorat per l’execució de les 
obres.  
 
Així mateix caldrà que les deixalles o restes que es produeixin durant l’obra siguin dipositades en 
contenidors adients que seran traslladats a l’abocador autoritzat. Únicament es permet realitzar les 
obres que no comporten, en cap cas, augment de la superfície ni del volum construït. 
 
Quart.- Informar  el sol·licitant que d’acord amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el termini per a començar 
les obres és d’un any i el termini per acabar-les, és de tres, sens perjudici de la petició de pròrrogues. 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
9.- Informacions de l’Alcaldia  
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- L’alcalde informa, que es va fer la reunió de l’àrea de caça on una part dels membre de la 
Junta estaven enfadats perquè segons ells es fa el que es vol, i per aquest motiu es va 
demanar de dividir l’àrea de caça en dues perquè les colles de caçadors son petites i no 
poden caçar tot el terme. L’alcalde comenta que una proposta era dividir el territori entre el 
coto públic i el privat, però resultaria  que el difícil de caçar seria el públic.  

- El regidor Sr. Jordi Navarra no està d’acord perquè els caçadors ja van manifestar que no es 
veuen capaços de caçar tots els senglars, però amb la divisió de les dues colles es podria 
fomentar una mala rivalitat entre ells i la part del coto que els hi pot correspondre. 

- L’alcalde comenta que si fos caçador no li agradaria una mala rivalitat entre les colles, i 
recorda que s’han produït molts danys als conreus i per això s’ha hagut de buscar una nova 
colla, i per això és important mantenir la clàusula al contracte que es pugui buscar noves 
colles si cal. 

- El regidor Sr. Navarra es pregunta si la colla que no ha caçat ha de seguir caçant, i proposa 
com a solució buscar una colla que caci tot el Montsec com sempre s’havia fet. 

- Pel Sr. Alcalde cap colla és el suficientment gran com per caçar tot el Montsec i cada cap de 
setmana, i a més a més el cens de senglars és més gran que fa pocs anys, i tot plegat fa que 
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no es pugui aguantar per més temps que els sembrats quedin arrasats,i que això es parli al 
mercat i no en el si de la Junta de Propietaris. 

- El Sr. Navarra recorda que la part occidental del Montsec presenta l’inconvenient que hi ha la 
reserva, on es refugien els senglars, i opina que tal i com s’està fent ara caldrà cada anys 
anar a buscar una colla extra. 

- Per l’alcalde s’ha de portar una proposta, i no és convenient arribar al setembre sense 
prendre decisions, doncs, insisteix, és difícil de trobar una colla prou gran i de moment no l’ha 
trobada, doncs el problema, per a ell, no és que ho caci una colla o dues, sinó que sigui prou 
gran. 

- El regidor Sr. Manel Consola recorda que hi ha un coto molt gran i poblat, i que s’ha de  
pensar que hi ha empreses que fan gestió de cotos, però el problema està en què cada cop hi 
haurà menys caçadors i els problemes augmentaran, fent més necessària una bona gestió 
dels cotos.  

- L’alcalde esmenta que normalment quan es parla de gestió de zones de caça, el primer que 
es demana és un lloc on aixoplugar-se, i al terme de Sant esteve no n’hi ha possibilitat, i per 
tant és difícil fer-ne una gestió, si a més a més s’hi afegeix que el bocs està molt brut, i la gent 
no vol pagar per això. 

- El Sr. Navarra exposa que tal i com està ara el coto no pot funcionar, i si hi ha una colla que 
no pot matar senglars seguirà igual. 

- Per l’alcalde la realitat ha estat que les dues colles juntes no han funcionat i per això cal 
provar-ho d’una altra manera, i a partir d’aquí s’haurà de fer un sistema on el responsable 
sigui l’Ajuntament i no contractar amb els caçadors, per així tenir les mans lliures i que es 
pugui buscar a qualsevol caçador si és el cas. L’alcalde comenta que partir el coto ha anat be 
i en principi sembla que hi ha hagut menys danys.  

- El regidor Sr. Francisco Mirabet pregunta si la colla de Tremp pot pagar alguna cosa per 
l’aprofitament.  

- L’alcalde comenta que el caçador de Tremp no té gent suficient per caçar tot el Montsec, però 
que ha de pagar, quan es decideixi quan. 

- El Sr. Navarra suggereix que per evitar rumors el millor és que tothom assisteixi a les 
reunions.  

- L’alcalde conclou que properament es fixarà una reunió de la Junta de Propietaris i que es 
convocarà amb l’antelació suficient a tothom. 
 
 

9.- Precs i preguntes.  
 
No es formulen precs, ni preguntes. 
 
El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 21:18 hores de la qual, com a secretari, n’estenc 
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 


