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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:  Divendres, 19 de juliol de 2013 
Hora:  De 19:30 a 21:20 
Lloc:  sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 3/2013 
 
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 de 25 de març de 2013)  
2. Relació de Decrets de l’Alcaldia. 
3. Pla d’aprofitaments de pastures any 2013. Aprovació  
4. Licitació de l’arrendament de les àrees de caça. Aprovació de l’expedient. 
5. Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi natural de Sant Esteve de la Sarga. 

Aprovació inicial. 
6. Certificació 1/contractista i final de l’obra “Fossa sèptica depuradora a masia Marianet de 

Castellnou de Montsec”. Aprovació 
7. Certificació 1/contractista i final de l’obra “pavimentació d'un tram de la plaça del Molí Vell 

d'Alsina”. Aprovació 
8. Llicència urbanística, sol·licitada per José, Jaume i Mercè Bons Mauri. Expedient 28/2013. 
9. Llicència urbanística, sol·licitada per Isidoro Rubio Abalos. Expedient 36/2013. 
10. Llicència urbanística, sol·licitada per Ricardo Vicente Placed. Expedient 44/2013. 
11. Pressupost General de 2013. Aprovació inicial. 
12. Contracte menor per a  l’execució de l’obra “desembosc i densificció de biomassa als rodals 

A5a, A5b, A6a, A6b i A4c del Montsec de Moror”. Adjudicació. 
13. Informacions de l’Alcaldia.  
14. Mocions, precs i preguntes. 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
El Sr. alcalde, declara obert l'acte, i a continuació proposa, per urgència la inclusió d’un nou punt a 
l’ordre del dia dins de l’apartat mocions precs i preguntes “moció d’adhesió al pacte nacional pel dret 
a decidir”, així com la retirada de l’ordre del dia del punt 4. “Licitació de l’arrendament de les àrees de 
caça. Aprovació de l’expedient”. El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda la 
inclusió de la moció al punt mocions precs i preguntes, i la retirada de l’ordre del dia del punt 4.  
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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 25 de març de 2013)  
 
Es dóna compte de l'esborrany de l’acta de la sessió anterior, ordinària de 25 de març de 2013, 
tramesa prèviament a la convocatòria. 
 
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 

10/2013 25-03-13 Pròrroga del pressupost de 2012 
11/2013 18-04-13 Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida per a la gestió forestal 

sostenible 2013 
12/2013 06-05-13 Declaració de residu del vehicle Jeep Viasa, model sv 440, matrícula L-

068485. Núm. d’expedient 17/2003 
13/2013 07-05-13 Liquidació del pressupost 2012 
14/2013 26-05-13 Sol·licitud de devolució i cancel·lació de la fiança de les obres “d’abatament 

d’aigua, sanejament i pavimentació del carrer de les Eres de Castellnou 
15/2013 01-07-13 Sol·licitud de devolució i cancel·lació de la fiança de les obres “obres 

complementàries de l’obra d’abastament d’aigua, sanejament i pavimentació 
a Estorm” 

 
El Sr. Secretari informa, en relació a l’aprovació del Reial Decret legislatiu 8/2013, de 28 de juny, de 
mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques, que a data 31 de maig de 
2013, no consta en la comptabilitat municipal cap obligació pendent de pagament de les enumerades 
en l’article 3 del Reial decret Legislatiu, que estigui vençuda, i que sigui líquida i exigible, motiu pel 
qual no s’ha tramés la certificació que estableix l’article 9 del Reial Decret Legislatiu..  
 
3.- Pla d’aprofitaments de pastures any 2013. Aprov ació  
 
Vist que el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el Pla 
d'aprofitaments forestals i de pastures corresponent a l'exercici 2013, dins del qual s'hi inclouen els 
aprofitaments de pastures i llenyes als comunals de Sant Esteve de la Sarga següents: 
 

- CUP 207 Montsec 
- CUP 208 Montsec 
- CUP 209 Montsec 
- CUP 210 Montsec 
- CUP 211 Montsec 
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D'acord amb el que preveu el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de 
Patrimoni dels Ens Locals, i el sistema d'aprofitaments que des de temps immemorial es ve fent dels 
monts esmentats. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer.- Distribuir entre els veïns dels nuclis corresponents els aprofitaments de les pastures de les 
forests del CUP següents: 
 

- CUP 207 Montsec (Alsamora) a Jordi Navarra Ardiaca per import de 174,60 € 
- CUP 208 Montsec (Alsina) a Francesc Mirabet Castells per import de 112,75 € 
- CUP 209 Montsec (Castellnou) a Josep Ma Martí Garcia per import de 98,90 € 
- CUP 210 Montsec (Moror) a Francesc Mirabet Castells per import de 144,00 € 
- CUP 211 Montsec (Sant Esteve) a Jordi Navarra Ardiaca per import de 20,21 € 

 
Segon.-   Establir, que els adjudicataris pagaran el 15% dels imports esmentats d’acord amb els plecs 
de condicions elaborades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
natural, i que regulen els aprofitaments, que els preus dels aprofitaments són els indicats, 
condicionant la vigència i execució d'aquest acord a què els sol·licitants realitzin l'ingrés dels preus 
dels aprofitaments, afectant la quantitat  al fons de millores. 
 
Tercer.- Ordenar l’emissió dels certificats d’aquests aprofitaments als interessats" 
 
En aquest punt no es produeixen intervencions. 
 
4.- Ordenança reguladora de l’accés motoritzat al m edi natural de Sant Esteve de la Sarga. 
Aprovació inicial.  
 
El municipi de Sant Esteve de la Sarga, disposa en l’actualitat d’un nombre important de pistes i 
camins transitables per vehicles, i al mateix temps disposa d’uns recursos naturals que cal conservar 
i preservar de l’accés massiu i indiscriminat de visitants.  
 
En els darrers anys s’han produït al municipi diversos episodis d’accés motoritzat al medi natural per 
part de grups organitzats (4x4, quads, motos) sense que aquests mostressin cap mena de respecte 
per l’entorn natural per on han passat, multiplicant-se l’abocament de deixalles, ni tampoc per les 
infraestructures, pistes o camins, per on han transitat, deixant-les en alguns casos en situacions que 
les fan pràcticament impracticables.  
 
Així mateix també s’ha constatat un notable augment de visitants, que aprofitant les pistes i camis 
practicables s’endinsen en el medi generant una sobre explotació de l’entorn, especialment en 
temporada de bolets.  
 
Conscients que la principal riquesa del municipi és el seu medi natural, i amb l’objectiu de preservar-
lo com un dels més importants elements d’identitat de Sant Esteve de la Sarga, i també com un dels 
elements turístics més destacables, es considera que amb la limitació de l’accés motoritzat a aquest 
medi es podrà contribuir a evitar la seva degradació, així com a allunyar actituds incíviques, i protegir 
i reservar les infraestructures pe ral seu ús principal que són els treballs agrícoles i forestals.  
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Vista que l’Alcaldia per provisió de 6 de juny de 2013 va incoar l’expedient per a la redacció i 
aprovació de l’ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi natural de Sant Esteve de la 
Sarga, i vist l'avantprojecte d'ordenança municipal reguladora de l'activitat esmentada. 
 
Vist el que preveuen els articles 4.1, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local, l'article 237 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 els articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny de Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer.- Aprovar  inicialment l’ordenança reguladora de l’accés motoritzat al medi natural de Sant 
Esteve de la Sarga 
 
Segon.- Sotmetre  aquest acord i l'ordenança aprovada a informació pública mitjançant anunci que 
s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, 
pel termini de trenta dies, per a la formulació de reclamacions, al·legacions i suggeriments. 
 
Tercer.-  Determinar  que aquest acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu si no es formulen 
reclamacions, al·legacions o suggeriments durant el tràmit d'informació pública, procedint-se 
posteriorment a la publicació del seu text íntegre en el butlletí oficial de la Província de Lleida." 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- L’alcalde exposa els motius de la redacció d’aquesta ordenança, i en especial el risc que hi 
hagi empreses que vulguin emprar les pistes del municipi per organitzar rutes 4x4, doncs ja 
es va sol·licitar, a través del consell comarcal, la realització d’una d’aquestes rutes que al final 
no es va fer, amb el problema del deteriorament de les pistes. 

- El regidor Sr. Jordi Navarra demana que es modifiqui la barrera del Montsec. 
- L’alcalde exposa que amb l’ordenança també es vol portar un major control de les claus, amb 

una llista i unes claus numerades, a més a més d’un carnet. 
 
5.- Certificació 1/contractista i final de l’obra “ Fossa sèptica depuradora a masia Marianet de 
Castellnou de Montsec”. Aprovació  
 
Examinada la documentació que es detalla, referent a l’obra “Fossa sèptica depuradora a masia 
Marianet de Castellnou de Montsec”, i fent ús de les atribucions que l’article 52.2.n 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, atribueixen al Ple de la corporació. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer : Aprovar la certificació número 1/contractista, per un import de 35.416,60 € 
 
Segon : Trametre còpia de la certificació aprovada a les entitats que col·laboren en el finançament de 
l’actuació.” 
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.  
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
6.- Certificació 1/contractista i final de l’obra “ pavimentació d'un tram de la plaça del Molí Vell 
d'Alsina”. Aprovació  
 
Examinada la documentació que es detalla, referent a l’obra “pavimentació d'un tram de la plaça del 
Molí Vell d'Alsina”, i fent ús de les atribucions que l’article 52.2.n 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, atribueixen al 
Ple de la corporació. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer : Aprovar la certificació número 1/contractista, per un import de 69.322,39 €, que inclou la 
quantitat de 2.864,56 € en concepte d’augment de l’iva del 16% (segons projecte) al 21% actual  
 
Segon : Trametre còpia de la certificació aprovada a les entitats que col·laboren en el finançament de 
l’actuació.” 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
7.- Llicència urbanística, sol·licitada per José, J aume i Mercè Bons Mauri. Expedient 28/2013.  
 
Vist l’expedient 28/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Jose, Jaume i Mercè Bons 
Mauri, per a “reparació de paret i canvi de filat a l’era nova de cal Gravat” a sant esteve de la Sarga 
 
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 Jose, Jaume i Mercè Bons Mauri, per a “reparació de paret i 
canvi de filat a l’era nova de cal Gravat”, de Sant Esteve de la Sarga, segons expedient 28/2013, 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 230,00 €, 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:     350,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
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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 que no comporten, en cap cas, augment de la superfície ni del volum construït. 
 
La llicència no permet substituir cap biga o element de sustentació, en el cas d’estar afectat algun 
element estructural, caldrà la presentació del full d’assumeix de direcció d’un arquitecte o aparellador. 
 
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 Isidoro  Rubio Abalos. Expedient 36/2013.  
 
Vist l’expedient 36/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Isidoro Rubio Abalos, per a 
“fer una bassa subterrània a Alsamora, i ocupar temporalment i parcialment la cuneta de la carretera 
amb una mànega” 
 
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 Isidoro Rubio Abalos, per a “fer una bassa subterrània a 
Alsamora, i ocupar temporalment i parcialment la cuneta de la carretera amb una mànega”, segons 
expedient 36/2013, 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 200,00 €, 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: 
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Base imposable:     200,00 € 
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 si l’aigua prové d’escorrenties procedents d’altres finques serà 
necessari obtenir l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord amb l’article 103.3 de les 
Normes de planejament per als municipis sense planejament (DOGC 38096 de 17/05/2012, referent 
a les Normes de planejament urbanístic dels municipis de l’Alt Pirineu i Aran).  
 
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. Jordi Navarra comenta que hi ha hagut polèmica pel fet que, al construir la 
carretera es va tallar el curs d’una font, que ara desaigua per la cuneta. 

- L’alcalde comenta que se lli ha de demanar al Sr. Rubio que faci una arqueta, de tal manera 
que l’aigua sobrant segueixi el mateix curs que fins ara. 

- El regidor Sr Manel Consola destaca la importància de canalitzar l’aigua sobrera amb 
l’objectiu de treure-la de la carretera, i evitar la degradació d’aquesta. 

 
9.- Llicència urbanística, sol·licitada per Ricardo  Vicente Placed. Expedient 44/2013.  
 
Vist l’expedient 44/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Ricardo Vicente Placed, per a 
“reparació de teulat” a Alsamora. 
 
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. 
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El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer .- Concedir llicència urbanística a Ricardo Vicente Placed, per a “reparació de teulat” a 
Alsamora, segons expedient 44/2013, 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 1.490,72 €, 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:     1.490,72 € 
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 que no comporten, en cap cas, augment de la superfície ni del volum construït. 
 
La llicència no permet substituir cap biga o element de sustentació, en el cas d’estar afectat algun 
element estructural, caldrà la presentació del full d’assumeix de direcció d’un arquitecte o aparellador. 
 
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. 
 
10.- Pressupost General de 2013. Aprovació inicial  
 
Vist el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2013, elaborat segons indica el Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
les bases d’execució, la relació de llocs de treball, i la resta de documentació preceptiva. 
 
Vist el que preveuen el 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 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, de 
desenvolupament de la llei d’hisendes locals. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer.- Aprovar  el límit de despesa no financera que es situa en 539.358,75 €. 
 
Segon.- Aprovar  inicialment el Pressupost general de l’any 2013 per un import total de 513.024,98 € 
corresponen al pressupost de l’administració general de l’entitat local, tant en ingressos com en 
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despeses, així com les Bases d’execució, la Relació de Llocs de Treball i la resta de documents 
preceptius. 
 
Tercer.- Exposar-los al públic pel termini de 15 dies, mitjançant edicte al BOP de Lleida i al taulell 
d’anuncis de l’Ajuntament, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar 
reclamacions davant del Ple 
 
Quart.- Determinar que si durant el termini de 15 dies no es presenten reclamacions, el pressupost 
esdevindrà definitivament aprovat." 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- Per indicació de l’Alcaldia el Sr. Secretari exposa el contingut dels pressupostos desglossant 
succintament el seu contingut tant de despeses com d’ingressos i destacant les partides més 
important. Així mateix s’informa del límit de despesa. 

 
11.- Contracte menor per a l’execució de l’obra “de sembosc i densificció de biomassa als 
rodals A5a, A5b, A6a, A6b i A4c del Montsec de Moro r”. Adjudicació.  
 
Vista l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de juny (DOGC núm. 6147 - 12/06/2012) per la qual es convoquen 
per a l'any 2012 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinats a 
la gestió forestal, la recuperació del potencial forestal i prevenció d'incendis, la diversificació de 
l'economia rural i transformació i la comercialització dels productes forestals.  
 
Vist que L’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, juntament amb el de Castell de Mur, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’entitat ecologista IPCENA, van signar un acord de custòdia del Territori 
de la finca Els Brugals, la qual, compren de manera conjunta, els boscos denominats Els Brugals 
coneguts administrativament com Montsec grup Brugal (CUP L-232) i Montsec de Moror  (C.U.P. L-
210), catalogats com a monts d'Utilitat Pública.  
 
Vist que l’Ajuntament ja ha realitzat actuacions de gestió forestal a la zona del Brugals durant 
l’exercici 2012 i 2011, per a les quals la Generalitat va aprovar atorgar ajuts dins la convocatòria dels 
ajuts a la gestió forestal sostenible de 2010 i 2011.  
 
Per a l’exercici de 2013 ses va preveure la realització d’actuacions de tractament i desembosc de 
biomassa forestal i de densificació de biomassa. Aquesta despesa fa referència a la despesa 
imputable al capítol 4 de la convocatòria de subvencions per a la gestió forestal sostenible. 
 
Atès que el Ple en sessió de 26 de juliol de 2012 va ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 11/2012, de 10 
de juliol, relatiu a la sol·licitud d’ajuts per a la gestió forestal sostenible 2012.  
 
Atès que la Direcció General de del Medi natural i Biodiversitat va resoldre atorgar un ajut a 
l’Ajuntmaent de sant esteved e la sarga (expedients LL4025601812 i LL6025001912) per import de 
28.044,00 €  
 
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 171.619, que inicialment estarà 
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finançada al 100% mitjançant una subvenció del Departament d’agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural per import de 28.044,00 € (sense iva).  
 
Vista la “memòria justificativa i pressupost de la viabilitat d’aplicar tractaments de millora al Montsec 
de Moror per tal de reduir el risc d’incendi i afavorir el desenvolupament rural” que es concreta en 
actuacions en els  rodals A5a, A5b, A6a, A6b i A4c del Montsec de Moror al terme municipal de Sant 
Esteve de la Sarga”, i que l’actuació té un pressupost de 28.044,00 euros, sense iva. 
 
El desenvolupament del projecte serà coordinat per l’entitat IPCENA, dins de l’acord de custòdia del 
territori per a la gestió forestal dels Brugals per tal de reduir el risc d’incendi i afavorir el 
desenvolupament rural.  
 
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 €. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda: 
 
Primer.-  Adjudicar a l’empresa Agroserveis Germans Fité, amb CIF núm. B-25663600, el contracte 
menor d’obres consistent en “desembosc i densificció de biomassa als rodals A5a, A5b, A6a, A6b i 
A4c del Montsec de Moror”, pel preu de 28.044,00 euros (vint-i-vuit mil quaranta-quatre euros), iva no 
inclòs.  
Segon .- Aprovar la despesa total d’aquesta contractació amb càrrec a la partida 171.619 del 
pressupost municipal per al 2012, prorrogat. 
 
Tercer.-  Notificar la resolució adoptada a la empresa adjudicatària, per al seu coneixement i efectes.” 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
12.- Informacions de l’Alcaldia  
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- L’alcalde recorda, que es va rebre una carta de dissolució del Consorci del Montsec on no 
s’incloïa al municipi de Sant Esteve de la Sarga en la Comissió de Seguiment del Montsec, i 
que es va realitzar un acord del Ple per sol·licitar la inclusió del municipi en la Comissió, la 
qual finalment ha estat acceptada.  
 

13.- Precs i preguntes.  
 
Per part del grup municipal de CIU s’ha presentat la següent moció: 
 
13.1 “Moció d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir  
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El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’auto 
governar-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 futur polític de Catalunya 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 de data 27 de 
setembre de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, 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. 
 
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, el Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda: 
 
Primer.-  Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir, constatant la necessitat que s’hi sumin el 
màxim d’institucions, administracions, entitats civils, cíviques, ciutadanes, culturals, econòmiques, 
sindicals, empresarials i forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir.  
 
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.-  Inscriure l’adhesió de la corporació al web www.dretadecidir.cat 
 
Quart.-  Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya,  i 
fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del municipi. 
 
No es formulen precs 
 
Es formulen les següents preguntes: 
 



            
 
           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 

- El regidor Sr. Francisco Mirabet pregunta com està el tema de les antenes de 
telecomunicacions doncs darrerament la cobertura telefònica amb l’empresa Orange no 
funciona correctament.  

- El regidor Sr. Jordi Navarra esmenta que ell va trucar a l’empresa per comunicar la queixa i li 
van manifestar que havien canviat una antena i que el problema estava resolt. 

- Sobre l’antena de Castellnou, l’alcalde recorda que ja disposa de llicència d’obres i que es va 
enviar una carta a la delegació del Govern, però no han dit res, i per tant es mirarà de parlar 
amb la Conselleria. 

- Sobre l’avaria d’Orange el Sr. Navarra demana que s’hi truqui des de l’ajuntament. 
 

- El regidor Sr. Manel Consola planteja la necessitat de realitzar una poda al voltant de la 
carretera, i que aquesta arribi fins a Alsamora. 

- L’alcalde li demana que se n’ocupi, i comenta que a Alsamora darrera d’una tanca no s’ha de 
tallar els matolls i vegetació per què és una propietat privada, encara que quan s’hi vagi es 
valori que s’ha de fer. 

- El regidor Sr. Mirabet recorda qeu també s’han de fer els enllaços als pobles. 
- El Sr. Consola esmenta que en els darrers exercicis s’ha pressupostat Alsina, sant Esteve, la 

Clua, Alsamora i Castellnou. 
 

- El Sr. Manel Consola planteja que als nuclis de Beniure i Castellnou han plantejat queixes 
respecte  la qualitat de l’aigua, i per tant recomana que es realitzi la neteja dels dos dipòsits. 

- L’alcalde comenta que per netejar els dipòsits és millor fer-ho a l’hivern, que és quan hi ha 
més aigua i menys consumidors, dons amb la neteja els usuaris han de passar un parell de 
dies sense aigua, i hauran de ser conscients d’aquest inconvenient. 
 

- El regidor Sr. Francisco Mirabet fa palesa la necessitat de netejar les fosses sèptiques, doncs 
creu que algunes estan obturades. 

- L’alcalde afegeix que s’ha de buscar algú que les netegi amb l’oportuna llicència per fer-ho i 
per portar els residus a la depuradora. 

- El regidor Sr. Navarra adverteix del perill que hi pot haver en els tapes de les fosses, docns 
algunes poden estar molt malament.  

 
El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 21:20 hores de la qual, com a secretari, n’estenc 
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 


