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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:  Dimecres, 2 d’octubre de 2013 
Hora:  De 20:00 a 21:16 
Lloc:  sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 4/2013 
 
Hi assisteixen: 
Alcalde:  Jaume Montanuy i Baró 
Regidors/es:  Josep Maria Castells Belart  

Francisco Mirabet Castells * 
Jordi Navarra Torres * 
Manel Consola Palau 

 
Secretari:  Xavier Pascual i Santisteve 
 
*Els regidors Srs. Jordi Navarra i Francisco Mirabet s’incorporen a la sessió en el moment que 
s’indicarà 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors (ordinària de 17 de juliol de 2013)  
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia. 
3. Informacions d’Intervenció 
4. Aprovació del Compte General Anual de 2012. 
5. Calendari de festes locals per a l’any 2014. 
6. Llicència urbanística, sol·licitada per Francesc Mirabet Castells. Expedient 67/2011. 
7. Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Distribución Eléctrica, SL. Expedient 32/2013. 
8. Llicència urbanística, sol·licitada per Ricard Sanjosé Sarroche.. Expedient 52/2013. 
9. Llicència urbanística, sol·licitada per IPCENA. Expedient 49/2013. 
10. Adjudicació cotos. 
11. Informacions de l’Alcaldia.  
12. 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 es prenen 
els acords següents: 
 
1.- Aprovació d’actes de les sessions anteriors (or dinària de 17 de juliol de 2013)  
 
Es dóna compte de l'esborrany de l’acta de la sessió anterior, ordinària de 17 de juliol 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 

17/2013 22-07-13 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. 
Classificació de les proposicions presentades. 

18/2013 22-07-13 Contracte menor per a l’execució de l’obra “d’aclarida de millora i estassada de 
sotabosc als rodals A5a, A5b, A6a, A6b i A4c del Montsec de Moror”. Adjudicació. 

19/2013 28-12-12 Anul·lació de liquidació per taxa de subministrament d’aigua potable a Jaume Solé 
Fillat 

20/2013 02-08-13 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. 
Adjudicació. 

21/2013 02-08-13 Relació de factures 1r semestre de 2013 

22/2013 02-08-13 Gestió dels aprofitaments de pastures 2013 

23/2013 24-09-13 Aprovació de la factura FRA-64 de la mercantil Germans Fité, SL. 

 
En aquest punt l’alcaldia informa que per part de l’Associació “Guara Aventuras”, i mitjançant el 
Consell Comarcal, s’ha presentat una sol·licitud per tal de realitzar una excursió d’uns 40 vehicles pel 
municipi, i demana el seu parer als regidors presents.  
 
*En aquest moment s’incorpora el regidor Sr. Jordi Navarra 
 
El regidor Sr. Manel Consola opina que no haurien de passar tants vehicles per la carretera, doncs 
precisament, fa poc es va aprovar l’ordenança d’accés motoritzat al medi natural del municipi per 
evitar això, i a més a més si s’autoritza s’obre una via nova.  
 
El regidor Sr. Jordi Navarra es del parer que s’ha d’autoritzar però respectant les normes, i sense fer 
malbé el camí, tot i que està amb el que digui la majoria, però en cas que hi hagi un mal ús, o es 
produeixin danys, o es malmeti trossos particulars, que no s’autoritzi mes.  
 
Al  regidor Sr. Josep M. Castells li és indiferent el pas dels vehicles, i sotmès a votació resulta que 
tres membres hi estan d’acord (Montanuy, Navarra i Castells) i un en contra (Consola).    
 
3.- Informacions d’Intervenció  
 
El Sr. Secretari informa, en relació a l’obligació de trametre l’execució trimestral del pressupost, que 
s’ha iniciat durant aquest segon trimestre de 2013, que s’ha tramés aquesta informació per mitjans 
telemàtics al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
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Així mateix s’informa que també s’ha tramés els marcs pressupostaris per l’escenari 2014, 2015 i 
2016, per mitjans telemàtics, els quals preveuen el compliment de l’estabilitat pressupostària i la regla 
de la despesa.  
 
4.- Aprovació del Compte General Anual de 2012  
 
Vist i revisat el Compte General Anual de 2012, 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 31/12/2012:    Import € 
ACTIU: 
Immobilitzat material               378.680,43,- 
Immobilitzat immaterial             0,00,- 
Inversions en infraestructura i béns d’ús general          1.275.102,26,- 
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                 306.261,54,- 
Tresoreria                   18.752,88,- 
Ajustos per periodificació             0,00.- 
Resultats pendents d’aplicació                          0,00,- 
Total actiu              1.978.797,11,- 

      Comptes d’ordre                           0,00,- 

 
PASSIU: 
Patrimoni i reserves      413.459,81,- 
Resultats de l’exercici      243.070,58,- 
Deutes a llarg termini          13.720,47,- 
Deutes a curt termini      166.228,82,- 
Partides pendents d’aplicació                0,00,- 
Ajustos per periodificació                0,00,- 
Total passiu                       1.978.797,11.- 

      Comptes d’ordre                  0.00,- 

 
-Compte de resultats a 31/12/2012:    Import € 
Ingressos d’explotació                  378.750,84,- 
Despeses explotació                    135.484,61,- 
Marge explotació                   243.266,23,- 
Despeses financeres                      0,00,- 
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Resultats corrents de l’exercici      243.266,23,- 
Resultats extraordinaris             -225,00,- 
Resultats de l’exercici      243.070,58  - 

 
-Liquidació del pressupost:     Import € 
Drets reconeguts nets                 383.031,43,- 
Obligacions reconegudes netes                327.695,07,- 
Drets pendents de cobrar (ex. corrent)    68.584,04,- 
Obligacions pendents de pagar (ex. corrent)                 63.578,07,- 
Resultat pressupostari ajustat                       55.336,36,- 
 
-Romanent de crèdit a 31/12/2012:    Import € 
Pressupost definitiu      644.381,14,- 
Obligacions reconegudes netes    327.695,07,- 
Romanent de crèdit      316.686,07,- 
Crèdits d’incorporació                    0,00,- 
Crèdits no incorporables                    0,00,- 
 
-Romanent de tresoreria a 31/12/2012:   Import € 
Drets pendents de cobrar a final de l’exercici   312.421,25,- 
Obligacions pendents de pagament a final de l’exercici  165.807,62,- 
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici                  18.752,88,- 
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finança- 
ment finalista                0,00,- 
Romanent de tresoreria per despeses generals                   165.366,51,- 
Romanent de tresoreria total                          165.366,51,- 

 
Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de 18 de juliol 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. 133 de 25 de 
juliol, 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 2012, segons els resums citats anteriorment. 
 
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 s’han produït les següents intervencions: 
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- Per indicació de l’Alcaldia el Sr. Secretari-interventor exposa les magnituds més destacades 
dels comptes de l’exercici de 2012. 

 
5.- Calendari de festes locals per a l’any 2014  
 
Vista l’Ordre EMO/202/2013, de 22 d’agost, pel qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals 
a Catalunya per a l’any 2014. 
 
Atès que l’esmentada Ordre estableix que a proposta dels municipis, mitjançant una ordre del 
conseller seran fixades dues festes locals retribuïdes i no recuperables, les quals han de ser diferents 
a les festes oficials o als diumenges. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda: 
 
Primer.- Proposar  a l’Honorable Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 
següent calendari de festes locals per a l’any 2014, a Sant Esteve de la Sarga: 
 

Dia 14 de maig 
Dia 8 de setembre 

 
Segon.-  Trametre còpia d'aquest acord a la Delegació de Lleida del Departament de treball de la 
Generalitat.” 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
6.- Llicència urbanística, sol·licitada per Frances c Mirabet Castells. Expedient 67/2011.  
 
Vist l’expedient 67/2011 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Francisco Mirabet Castells, 
per a “construcció d’un cobert”. 
 
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 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 unanimitat dels seus membre presents; acorda; 
 
Primer .- Concedir llicència urbanística a Francisco Mirabet Castells, per a “construcció d’un cobert”, 
segons expedient 67/2011, 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 1.100,00 €, i aprovar les quantitats següents en 
concepte dels diferents tributs locals, en aplicació de les ordenances fiscals vigents: 
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1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obr es: 
Base imposable:     1.100,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     60,00 €  

 
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 sol·licitades. 
 
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. 
 
7.- Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Dist ribución Eléctrica, SL. Expedient 32/2013  
 
Vist l’expedient 32/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Endesa Distribución Elèctrica, SL, 
per a “reforma de línia aèria de baixa tensió a Alsina”. 
 
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; 
 
Primer .- Concedir llicència urbanística a Endesa Distribución Elèctrica, SL, per a “reforma de línia aèria de 
baixa tensió a Alsina”, segons expedient 32/2013, 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 1.268,03 €, 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:     1.268,03 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     60,00 €  
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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 
sol·licitades. 
 
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. 
 
8.- Llicència urbanística, sol·licitada per Ricard Sanjosé Sarroche. Expedient 52/2013  
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- L’alcalde exposa que es va incloure aquest punt en l’ordre del dia, a l’espera que pogués 
arribar l’informe de l’arquitecte municipal, però aquest no ha arribat i per tant proposa 
postposar el debat i l’aprovació, si s’escau, de la llicència, i deixar-la pendent damunt de la 
taula fins que arribi l’informe tècnic.  

 
9.- Llicència urbanística, sol·licitada per IPCENA.  Expedient 49/2013.  
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- L’alcalde exposa que es va incloure aquest punt en l’ordre del dia, a l’espera que pogués 
arribar l’informe de l’arquitecte municipal, però aquest no ha arribat i per tant proposa 
postposar el debat i l’aprovació, si s’escau, de la llicència, i deixar-la pendent damunt de la 
taula fins que arribi l’informe tècnic.  

 
10.- Adjudicació cotos  
 
En relació a aquest punt l’alcalde informa que s’havia preparat la licitació dels aprofitaments de caça, 
però que en la darrera reunió dels representants del coto es va acordar que per premura de temps 
aquest exercici no e procediria a adjudicar els aprofitaments per subhasta, sinó que es fes una 
adjudicació directa a les dues colles de caçadors amb les quals es va contactar, i els quals es 
repartirien els dos aprofitaments.  
 
Així doncs, el ple per unanimitat dels seus membres presents acorda adjudicar directament els 
aprofitaments de caça per a la temporada 2013-2014 a les dues colles amb les quals s’ha contactat, i 
de les quals actuen com a portaveus el Sr. Pla i el Sr. Boloni, amb les condicions fixades en l’exercici 
anterior, i amb la condició que aportin un calendari de cacera, i que si algun caçador d’una colla no 
compleix amb la normativa el responsable serà el titular de l’aprofitament i que si no cacen o es 
produeixen danys es podrà buscar una nova colla.  
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En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- L’alcalde informa que es va parlar de partir l’adjudicació des de Beniure, però que la colla que 
havia de caçar a Sant Esteve s’ha quedat el coto de Boumort, i que per tant hi ha el dubte de 
si caçaran o no.  

- El regidor Sr. Jordi Navarra informa que sí que han anat a caçar però amb poc èxit i que han 
caçat poc. 

- L’alcalde recorda que l’objectiu és caçar senglars i per aquest motiu el preu de l’aprofitament 
és baixa.  

- Pel Sr. Jordi Navarra com a mínim han de venir, i que facin el que puguin, però en qualsevol 
cas si només van a caçar dos cops al mes no servirà per reduir la població de senglars i evitar 
danys, i per tant han de venir a caçar sovint, doncs al seu parer són bons caçadors però els hi 
falta gent.  

- El regidor Sr. Josep M. Castells esmenta que no pot tornar a succeir com l’any passat, que no 
es va caçar i es van fer malbé molts sembrats, i que a la part de Moror només han caçat un 
dia. 

- Pel regidor Sr. Manel Consola és important que es fixi un calendari de caça amb els caçadors 
per evitar el dubte de si acudiran o no.  

- L’alcalde afegeix que es va parlar amb les dues colles pel tema dels cabirols, doncs s’ha 
constatat que se n’han matat molts, amb poca disposició d’anelles, i per tant si algú infringeix 
les normes sobre l’ús dels precintes es resoldrà els contractes, així com també en el cas de 
les llebres.  

- El regidor Sr. Navarra recorda que s’ha d’incorporar als contractes el tema de les caceres 
nocturnes, doncs persones que ho van fer l’any passat, ara han canviat i cacen amb l’altra 
colla que té l’arrendament.  

- L’alcalde explica que això haurà de figurar en els contractes, i que si algú d’una colla no 
compleix la normativa o allò estipulat, el responsable serà el titular del dret d’arrendament.  

- Pel regidor Sr. Consola, això ja està incorporat al contracte,i quan succeeixin aquests fets 
s’han de prendre decisions fulminants, i posar-hi ordre i fer el calendari. 

- L’alcalde està d’acord en fer un calendari, però ara se sap que hi ha dues colles i, tot i això, si 
hi ha danys, s’ha de procedir com l’any passar i requerir-los o buscar nova gent.  

- Pel Sr. Navarra hi hauria d’haver una única colla.  
- L’alcalde exposa que ara les colles són petites, i no hi ha tants caçadors, i per aquest motiu 

se’ls dóna la facilitat del preu, però reconeix que no hi ha moltes altres solucions, i comenta 
que li sembla be la idea d’establir un calendari. 

- El regidor Sr. Consola esmenta que si la situació és dolenta es podria fer que els dies lliures 
del calendari aprovat hi puguin anar altres colles.  

- L’alcalde comenta que ja es parlarà amb les colles i que se’ls demanarà la presentació del 
calendari, amb la clàusula que si hi ha danys, o cacen més o es buscarà una altra colla.  

 
11.- Informacions de l’Alcaldia  
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
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- L’alcalde informa que s’han arranjat diversos camins del municipi amb el finançament de la 
Generalitat i la Diputació de Lleida, i que per a donar-los a conèixer, l’últim cap de setmana 
d’octubre s’hi farà una caminada popular. 

- L’alcalde també informa que un veí del nucli de Sant Esteve que té una aixeta en una paret 
pública, li ha proposat de treure-la, i que es faci una presa d’aigua una mica més avall.  
 

13.- Precs i preguntes.  
 
No s’ha presentat cap moció, i no es formulen precs. 
 
Es formulen les següents preguntes: 
 

- El regidor Sr. Jordi Navarra comenta que la carretera està en molt mal estat. 
- L’alcalde recorda que fa un temps, amb els recursos del Pla de camins del Consell Comarcal  

es podien anar realitzant pedaços, però ara la subvenció ja no hi és, i per això s’ha demanat a 
la Diputació, que ha fet un projecte de la carretera, que realitzi un arranjament dels forats, 
responent que de cara al 2014 es mirarà de tapar els sots.  

- El regidor Sr. Manel Cònsola exposa que s’ha valorat econòmicament el tram de Moror a 
Alsina, però com que hi ha el projecte redactat per la Generalitat, ja aprovat, la Diputació de 
Lleida no l’executarà si hi ha un altre projecte aprovat per la Generalitat, i que és difícil que 
algú es gasti mig milió d’euros en un tram de cinc quilòmetres d’Alsina a Sant Esteve que està 
pendent de pressupost de Regsa. Pel Sr. Consola diners no n’hi ha, però si que hi ha una 
afectació a la carretera, i que el millor seria llaurar-la. 
 

*A les 21:00 s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Francisco Mirabet. 
 
- L’alcalde comenta que el Consell Comarcal disposava de recursos, i que s’ha d’anar a plorar, i 

per tant es tornarà a demanar a la Diputació que faci un arranjament dels forats. 
- El regidor Sr. Jordi Navarra destaca que cada dia la carretera està pitjor i que s’hi ha de 

passar a diari.  
- L’alcalde comenta que per emprendre l’obra o bé s’han de tenir els diners, o bé anar a 

demanar-los, i ara és difícil que els donin, tot i que es seguirà demanant, però de moment 
s’intenta pagar-ho tot, i no és partidari d’endeutar-se, doncs ara és un moment difícil.  

- Pel Sr. Navarra cal establir prioritats.  
- Per finalitzar el debat el regidor Sr. Cònsola proposa que els regidors facin pressió als seus 

partits polítics per a què votin a favor del Pla Nacional de Seguretat d’Incendis en el 
Parlament de Catalunya.  

 
El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 21:16 hores de la qual, com a secretari, n’estenc 
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 


