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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:  Extraordinària 
Dia:  Dilluns, 21 d’octubre de 2013 
Hora:  De 20:00 a 20:23 
Lloc:  sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 5/2012 
 
Hi assisteixen: 
Alcalde:  Jaume Montanuy i Baró 
Regidors/es:  Josep Maria Castells Belart  
   Jordi Navarra Torres 

Manel Consola Palau 
 
Secretari:  Xavier Pascual i Santisteve 
 
Absents:  Francisco Mirabet Castells  
 
Ordre del dia: 
 

1. Llicència urbanística, sol·licitada per IPCENA. Expedient 49/2013. 
2. Ratificació del Decret 24/2013, de 24 de setembre, d’aprovació del marc pressupostari a mig 

termini, per als exercicis (2014, 2015 i 2016) 
3. Adhesió al conveni d’interoperatibilitat de sistemes d’informació entre administracions 

públiques. 
4. Moció de suport al català de la Franja 

 
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.- Llicència urbanística, sol·licitada per IPCENA.  Expedient 49/2013.  
 
Vist l’expedient 49/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Joan Vazquez i Mendieta, en 
representació de l’entitat IPCENA, per a “construcció d’un cobert per a l’enmagatzematge de fusta 
Biomassa de 490 m2”. 
 
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. 
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D’acord amb el que s’estableix en els articles 49 i 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 majoria, amb tres vots a favor (Jaume Montanuy, Josep M. Castells i Jordi Navarra), i un 
en contra (Manel Consola): acorda; 
 
Primer .- Concedir llicència urbanística a l’entitat IPCENA, per a “construcció d’un cobert per a 
l’enmagatzematge de fusta Biomassa de 490 m2”, segons expedient 49/2013. 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 39.479,59 €, 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:     39.479,59 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     60,00 €  

 
Tercer.- Informar el sol·licitant que prèviament a l’inici de les obres cal aportar la següent 
documentació: 
 

- Annex al projecte amb l’emplaçament de polígon 3 parcel·la 269 al nucli de Sant Esteve, amb 
els plànols de planta i façanes retolats (nord, sud) i acotats (20x24,50=490) de manera 
coherent amb els plànols d’emplaçament i situació presentats. 

- Assumirà de la direcció tècnica amb les dades d’acord amb les de l’annex al projecte 
esmentat. 

- Descripció gràfica, degudament acotada i retolada, de l’actuació esmentada en el punt 3 de la 
memòria de l’annex al projecte, referent a l’ampliació de la intersecció del camí amb la 
carretera asfaltada. 

 
Quart.- Assabentar el  sol·licitant que en cap cas l’obra a realitzar podrà ser destinada a habitatge, i 
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. Així mateix el sol·licitant té l’obligació de reparar qualsevol 
element de la infraestructura viària que quedi deteriorat com a conseqüència de 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 sol·licitades. 
 
Cinquè.- 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 s’han produït les següents intervencions: 

- El regidor Sr. Manel Cònsola manifesta que està en contra de l’atorgament de la llicència, 
doncs les condicions imposades pel tècnic municipals són importants com la manca de 



            
 
           AJUNTAMENT 
                     DE 
SANT ESTEVE DE LA SARGA 

CASA CONSISTORIAL. 25632 SANT ESTEVE DE LA SARGA.  Telf. 973-653377   Fax. 973-653378 
ajuntament@santesteve.ddl.net 

l’assumeix de la direcció o la descripció de la intersecció del camí, i que a més a més les 
obres ja s’han iniciat sense permís.  

- Per l’alcalde l’informe tècnic és favorable i és el tècnic qui té tota la documentació, i per tant si 
l’informe és favorable el sentit del seu vot és afirmatiu. 

- El regidor Sr. Jordi Navarra opina que se li ha de demanar alguna cosa, a mena de 
compensació, per l’estella que treu del bosc. 

- L’alcalde recorda que hi ha signat un acord de custòdia del territori, i no es discuteix el tema 
del Montsec, sinó que el que ara es discuteix és una llicència d’obres, la qual, si és legal no 
es pot denegar, i l’informe tècnic així ho senyala. 

- El Sr. Navarra comenta que ja es parlarà a l’apartat de precs i preguntes. 
- El regidor Sr. Cònsola exposa que en cap cas hi havia clàusules condicionants en les 

llicències, i que es recomana no iniciar les obres, cosa que ja s’ha fet.  
 
2.- Ratificació del Decret 24/2013, de 24 de setemb re, d’aprovació del marc pressupostari a 
mig termini, per als exercicis (2014, 2015 i 2016)  
 
Vist l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del marc pressupostari a mig termini, coherent amb 
els objectius d’estabilitat pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa. 
 
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a 
mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de 
deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, 
entre altres paràmetres: 
 

a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions públiques. 
 
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució 
tendencial. 
 
c) Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses. 

 
Anàlogament, l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determinava 
l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs pressupostaris. 
 
De conformitat al que estableix la normativa en vigor, s’ha elaborat el marc pressupostari prenent 
com a base el pressupost liquidat de l’exercici n-1 i el pressupost aprovat de l’exercici n, elaborant 
una previsió per als exercicis n+1, n+2 i n+3, juntament amb l’informe d’intervenció on es detallen les 
hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. 
 
Alhora, es considera aquest marc pressupostari alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.  
 
Vist que l’Alcaldia, per motius d’urgència, va dictar el Decret núm. 222/2013, d’1 d’octubre, 
d’aprovació del marc pressupostari a mig termini, per als exercicis (2014, 2015 i 2016).  
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Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF) i l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda: 
 
Primer.- Ratificar el Decret 24/2013, de 24 de setembre, d’aprovació del marc pressupostari a mig 
termini, per als exercicis (2014, 2015 i 2016). 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
3.- Conveni marc de col·laboració entre el Departam ent de Governació i Administracions 
Públiques, en nom de l’Administració de la Generali tat de Catalunya, el Consorci Localret, 
l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga i el Consor ci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la  interoperabilitat dels sistemes 
d’informació de les administracions catalanes. Adhe sió  
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb l’article 67del Decret 
68/2004, de 20 de gener, té atribuïdes, entre altres funcions, les relacionades amb el 
desenvolupament de l’administració electrònica i l’impuls al projecte Administració Oberta de 
Catalunya.  
 
En el desenvolupament d’aquestes tasques, el Departament de Governació i Administracions 
Públiques ha constatat la necessitat d’impulsar la col·laboració amb altres administracions i entitats 
per establir els mecanismes i el marc legal i organitzatiu que permeti l’intercanvi telemàtic, tant de les 
dades com de la documentació necessàries per a la tramitació d’expedients, així com la col·laboració 
d’aquestes institucions en la prestació de determinats serveis, amb la finalitat bàsica d’evitar que els 
ciutadans, les empreses i les organitzacions aportin documents en suport paper i dades que ja estan 
en poder de les mateixes administracions o altres institucions i hagin de fer desplaçaments 
innecessaris per dur a terme tràmits amb les administracions públiques.  
 
El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb aquestes funcions, dirigeix 
el desenvolupament i la gestió de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), 
que permet l’intercanvi entre els departaments de la Generalitat de Catalunya de les dades i 
certificats electrònics relatius als ciutadans, les empreses i les organitzacions. 
 
Aquest servei del Consorci AOC permet l'intercanvi de dades i documentació entre administracions 
d’acord amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal; és una eina que estalvia 
desplaçaments innecessaris als ciutadans, empreses i organitzacions quan tramiten amb les 
administracions públiques ja que les administracions poden consultar-se les dades de les que 
disposen.  
 
Vist el que disposen els articles 303 al 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya i vist l'article 191 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 el que disposa l'article 22.2 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
bases de règim local. 
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El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer.- Aprovar  l’adhesió al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci 
Localret, l’Ajuntament de sant Esteve de la Sarga i el Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya per a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les 
administracions catalanes 
 
Segon.- Trametre  certificació d'aquest acord al Consorci Administració Oberta Electrònica de 
Catalunya i a la Direcció General de l'Administració Local. 
 
Tercer.-  Facultar  l'Alcaldia tant amplament com en dret sigui possible, per a què dugui a terme els 
actes conduents a l'execució d'aquest acord." 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- El regidor Sr. Jordi Navarra exposa que s’hauria de mirar de fer alguna cosa als nuclis. 
- L’alcalde comenta que es es va parlar de l’antena de Castellnou amb el Delegat del Govern, 

però no hi va fer res, i per tant ara s’ha d’anar a la Conselleria a veure que diuen, doncs en 
principi es va preveure tres antenes, i de moment no n’hi ha cap, tot i que una estava 
pressupostada, però sembla que no hi ha diners, i per això de moment no s’executa. La única 
solució és anar a veure al Conseller. 

 
4.- Moció de suport al català de la Franja  
 
“Davant de la derogació de la Llei 10/2009, de llengües d’Aragó, que reconeixia el castellà, el català i 
l’aragonès com a llengües pròpies d’Aragó. 
 
Davant l’aprovació amb els vots del Partit Aragonès Regionalista i del Partit Popular de la nova Llei 
d’ús, protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies que estableix que el 
castellà és la llengua oficial d’Aragó, arrabassa el nom al català i a l’aragonès per passar  a 
anomenar-los LAPAO (Llengua Aragonesa Pròpia de l’Àrea Oriental) i LAPAPYP (Llengua 
Aragonesa Pròpia de l’Àrea Pirenaica i Prepirenaica), respectivament, i elimina la normalització de 
l’ús del català. 
 
Atès que la comunitat acadèmica internacional ha manifestat de manera unànime que la llengua 
parlada a les comarques de l’anomenada Franja de Ponent és el català. 
  
Atès que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, promoguda pel Consell d’Europa i ratificada per 
Espanya, obliga a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions territorial 
polítiques o administratives. 
  
Atès que la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonès, art. 4, diu que el català, 
llengua minoritària d’Aragó, és una riquesa cultural pròpia i serà especialment protegida per 
l’Administració. 
 
Atès que el Reial Decret 3118/1976, del 26 de novembre, reconeix l’autoritat lingüística de la llengua 
catalana de l’ Institut d’Estudis Catalans. 
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Atès que la llengua catalana, amb les seves diferents variants, ha estat històricament el vehicle 
d’entesa i de comunicació entre les persones i institucions dels territoris de la Franja i de Lleida que 
la tenen com a pròpia. 
  
Atès que disset ajuntaments de la Franja van reclamar fa 30 anys mesures per protegir i fomentar el 
català als municipis catalanoparlants d’administració aragonesa en l’anomenada Declaració de 
Mequinensa, recentment renovada. 
  
Amb el respecte degut al Govern d’Aragó i a les institucions aragoneses i a les seves competències,  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:  
 
Primer.-  Demanar al Govern d’Aragó que respecti la denominació científica internacional de la 
llengua parlada a la Franja, el català, com riquesa patrimonial cultural a protegir i fomentar. 
  
Segon.-  Demanar al Govern d’Aragó que implementi l’ensenyament obligatori del català en els 
centres educatius dels municipis de la Franja, per respecte als drets lingüístics dels parlants i per 
garantir-ne el coneixement i la supervivència. 
  
Tercer.-  Demanar al Govern d’Aragó que reconegui l’Institut d’Estudis Catalans com a autoritat 
acadèmica competent de la llengua catalana, tal com ja es reconeix jurídicament en una norma 
estatal.  
 
Quart.-  Fer arribar aquests acords al Govern d’Aragó, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de 
Lleida, a l’Institut d’Estudis Catalans i als ajuntaments  de Vilaller, el Pont de Suert, Tremp, Montanui, 
Bonansa, Sopeira, Areny, el Pont de Montanyana i Viacamp.” 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- L’alcalde comenta que la moció ha estat tramesa per l’Ajuntament de Tremp. 
 
El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 20:23 hores de la qual, com a secretari, n’estenc 
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 


