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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, 30 d’abril de 2014 
Hora:  De 19:00 a 19:48 
Lloc:  sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 3/2014 
 
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 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors (ordinària d’11 de febrer de 2014 i extraordinària 
urgent de 3 de març de 2014)  

2. Relació de Decrets de l’Alcaldia. 
3. Pla d’aprofitaments de pastures any 2014. Aprovació  
4. Llicència de divisió horitzontal sol·licitada per Josep Berga Vidal. Expedient 62/2013. 
5. Pròrroga de la llicència urbanística per a la rehabilitació d’edifici existent per a una escola taller 

amb habitatge a Beniure, instada per la Sra. Montserrat Escolà Morera. Expedient núm. 
1/2005. 

6. Llicència urbanística, sol·licitada per Josep M. Mauri Prior. Expedient 2/2014. 
7. Llicència urbanística, sol·licitada per Antonia Feliu Cirera. Expedient 5/2014. 
8. Comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’apicultura formulada per Josep Mirabet Bigorra. 

Exp. 9/2014 
9. Comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’apicultura formulada per Amaya Villar Calonge. 

Exp. 27/2014 
10. Projecte d'obres “Projecte reduït de la instal·lació d’emissari de sanejament i fossa sèptica al 

nucli de Beniure”. Aprovació inicial i acceptació d’ajuts i normativa PUOSC. 
11. Sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions al parlament Europeu 2014. 
12. Mocions, 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 d’11 de febrer de 2014 i 
extraordinària urgent de 3 de març de 2014)   
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Es dóna compte de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors (ordinària d’11 de febrer de 
2014 i extraordinària urgent de 3 de març de 2014), tramesa prèviament a la convocatòria. 
 
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si tenen alguna observació a fer-hi. El Sr. Manel 
Consola, esmenta que en la seva intervenció en el Ple d’11 de febrer, referent a la moció sobre la 
millora de l’accessibilitat a nuclis de l’Alt Pirineu i Aran, feia referència a l’espai de “l’Alt Pirineu i 
Aran”. No es formulen més al·legacions i, el Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda 
aprovar les actes de les sessions anteriors, amb la modificació esmentada. 
 
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 

37/2013 31-12-13 Relació de factures 30/2013 
01/2014 28-02-14 Liquidació del pressupost 2013 
02/2014 28-02-14 Pla pressupostari a mig termini 2015, 2016 i 2017 
03/2014 03-03-14 Sol·licitud formulada pel Sr. David Poca Cos, en representació del Grup Excursionista 

Madteam d’acampada al paratge conegut com Pla de la Pua  per a un grup d’unes 20 
persones. 

04/2014 03-03-14 Relació de factures núm. 01/2014. 
05/2014 22-03-14 Sol·licitud de l’Associació Promotora de la Circulació Responsable al Medi Ambient, 

sol·licitant autorització per circular 50 vehicles per camins i pistes forestals del 
municipi. 

06/2014 22-03-14 Sol·licitud de subvenció per a la gestió forestal sostenible 2014.  

 
L’alcalde exposa que el Decret d’Alcaldia 5/2014, fa referència a la denegació del permís sol·licitat 
per fer una marxa de vehicles, que ha formulat la mateixa entitat que ho va sol·licitar l’any passat. 
L’alcalde informa que el motiu de la denegació ha estat la manca de respecte per l’entorn que varen 
mostrar l’any passat, i el fet que ningú s’ha posat en contacte amb l’ajuntament. 
 
El regidor Sr. Jordi Navarra informa que hi ha hagut moviment de vehicles i quads per la pista de 
Beniure, malgrat la barrera, doncs algú l’ha deixat oberta. 
 
L’alcalde recorda que quan es va fer el tancament a dalt del Montsec, es va deixar l’altre costat obert 
i afegeix que les barreres tampoc estan ben col·locades, encara que de moment Medi Ambient no és 
partidari de canviar-les. 
 
Pel regidor Sr. Manel Consola s’ha de fer valer l’ordenança aprovada i si cal s’ha de trucar als agents 
rurals.  
 
L’alcalde proposa fer carnets  i una nova clau, així com demanar als agents rurals que en facin més 
vigilància, i comenta que potser l’any vinent el Departament d’Agricultura torna a arranjar la pista, i 
aleshores seria el moment de fer un tancament ben fet. 
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Pel Sr. Navarra el problema està en que la gent hi passa sense coneixement. 
 
3.- Pla d’aprofitaments de pastures any 2014. 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 2014, 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 

 
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; 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 230,04 € 
- CUP 208 Montsec (Alsina) a Francesc Mirabet Castells per import de 130,43 € 
- CUP 209 Montsec (Castellnou) a Josep Ma Martí Garcia per import de 109,09 € 
- CUP 210 Montsec (Moror) a Francesc Mirabet Castells per import de 189,72 € 
- CUP 211 Montsec (Sant Esteve) a Jordi Navarra Ardiaca per import de 22,29 € 

 
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 s’han produït intervencions. 
 
4.- Llicència de divisió horitzontal sol·licitada p er Josep Berga Vidal. Expedient 62/2013.  
 
“Vist l’expedient Exp. 62/2013, mitjançat el qual es sol·licita llicència de divisió horitzontal  de la finca 
registral núm. 1959 del Registre de la propietat de Tremp, inscrita al tom 852, llibre 27, i foli 171, i al 
tom 1232, llibre 32, i foli 192, coneguda com casa Mariano del del nucli d’Alsina, amb referència 
cadastral núm. 8615504CG1681N0001SJ, per part del ASr. Josep Berga Vidal, d’acord amb la 
documentació aportada. 
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La sol·licitud presentada pretén dividir un edifici existent situat a Alsina conegut com Casa Mariano al 
municipi de Sant Esteve de la Sarga amb les següents noves entitats amb les corresponents 
superfícies construïdes: 
 

Entitat Situació Identificació Ús Sup. Construïda 
(SEC) 

Sup. Construïda 
(Amb EC)  Total entitat  

1 PB Baixos Aparcament 90,00 m2 110,00 m2 110,00 m2 

2 P1 1r Habitatge 90,00 m2 110,00 m2 110,00 m2 

3 P2 2n Habitatge 83,00 m2 103,30 m2 103,30 m2 

4 ALTELL A Sense ús 39,00 m2 53,60 m2 53,60 m2 

5 ALTELL B Sense ús 44,80 m2 44,80 m2 44,80 m2 

 
      346,80 m2 421,70 m2 421,70 m2 

 
Elements comuns 74,9 m2 

Total amb elements comuns 421,70 m2 

 
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 al 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 .- Atorgar a Josep Berga Vidal llicència per a la creació de cinc noves entitats independents 
(un local d’aparcament en planta baixa, un habitatge en planta primera, un habitatge en planta 
segona i dos altells en planta tercera), amb el quadre de superfícies construïdes indicat en els 
antecedents, i d’acord amb el document tècnic apartat pel sol·licitant,  ja que no contradiu el que es 
preveu a l’article 218 del Decret Legislatiu 1/2010, i sempre que es tingui en compte els següents 
condicions: 

 
a. L’autorització de la llicència comportarà la corresponent declaració d’alteració dels béns de 

naturalesa urbana al Cadastre. 
 

b.  S’aportarà una còpia de l’escriptura amb el nou règim de divisió horitzontal. 
    

Segon.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència es concedeix salvant el dret de tercers i el 
dret de propietat, i d’acord amb la documentació per ell aportada.. 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
5.- Pròrroga de la llicència urbanística per a la r ehabilitació d’edifici existent per a una escola 
taller amb habitatge a Beniure,  instada per la Sra . Montserrat Escolà Morera. Expedient núm. 
1/2005. 
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El Sr. Josep Escolà Lladós el 28 de gener de 2005 (registre d’entrada núm. 1/2005) va sol·licitar una 
llicència d’obres per a la rehabilitació d’edifici existent per a una escola taller amb habitatge a 
Beniure, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Pilar Vilanova i Segú, visat el 31/12/2004 
amb el núm. 2004503209 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.  
 
Per acord del Ple de 25 de febrer de 2005, s’acordà atorgar llicència  per a la rehabilitació d’edifici 
existent per a una escola taller amb habitatge a Beniure, amb les condicions que hi consten.  
 
Vist que la Sra. Montserrat Escolà Morera va sol·licitar llicència urbanística per “reempendre casa a 
Beniure” el 25 de setembre de 2009 (registre d’entrada núm. 443 de 25 de setembre de 2009). 
 
Vist que el Sr. Francesc Colet el 16 d’agost de 2013 (registre d’entrada núm. 260) comunica 
l’assignació de nom de casa Oreneta a la casa que estan construint a Beniure, i hi sol·licita 
l’empadronament.  
 
Mitjançant notificació de 8 d’octubre de 2013 es requereix el Sr. Colet per tal que completi la 
documentació referent a la finalització de les obres i a l’atorgament de llicència de primera ocupació.  
 
El Sr. Francesc Colet mitjançant escrit de 22 d’octubre de 2013  (registre d’entrada núm. 311 de 
25/10/2013) comunica que les obres que el projecte d’escola taller va quedar aturat, i que “les obres 
del paller són rehabilitació per poder viure algun dia com edifici , quan acabem la obra, que de 
moment estem rehabilitant”. Així mateix exposa que les obres s’estan executant d’acord plànols i 
llicència d’obra de rehabilitació sol·licitada l’any 2010. 
 
Mitjançant notificació de 18 de novembre de 2013 es requereix el Sr. Colet per tal que en cas de no 
prosseguir les obres de l’expedient 1/2005 de “rehabilitació d’edifici existent per escola taller amb 
habitatge per a monitors”, que presentés un escrit de renúncia o desistiment de la llicència, tenint 
present que el 2009 la Sra. Montserrat Escolà havia sol·licitat la represa de les obres de casa a 
Beniure, les quals fan referència a les obres contemplades en l’expedient 1/2005. Així mateix se 
l’informa que no consta a Beniure la realització d’altres obres de rehabilitació ni construcció 
d’habitatge. 
 
Per escrit de 15 de gener de 2014 (registre d’entrada núm. 17) la Sra. Montserrat Escolà exposa que 
necessita més temps per finalitzar les obres que està executant a Beniure, i demana una pròrroga de 
l’obra del projecte iniciat a Beniure el 2010. 
 
Mitjançant notificació de 13 de febrer de 2014 es requereix la Sra. Escolà per tal que identifiqui 
l’expedient d’atorgament de llicència respecte del qual sol·licita la pròrroga. 
 
La Sra. Montserrat Escolà Morera, l’1 de març de 2014, (registre d’entrada núm. 70/2014) sol·licita 
una nova pròrroga de la llicència atorgada per acord del Ple de 25 de febrer de 2005 per a l’execució 
de les obres per a la rehabilitació d’edifici existent per a una escola taller amb habitatge a Beniure, 
d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte Pilar Vilanova i Segú, visat el 31/12/2004 amb el 
núm. 2004503209 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, per poder finalitzar la construcció de 
l’edifici. 
 
Vist el que preveu la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació 
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme de 
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Catalunya, les persones titulars de llicències d’obres que hagin caducat a partir de l’1 de gener de 
2008, i que hagin incorregut en les circumstàncies especificades per l’apartat 1 de la disposició 
transitòria, poden sol·licitar-ne la rehabilitació i la pròrroga. 
 
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. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda: 
 
Primer.- Atorgar  a Montserrat Escolà Morera una pròrroga per a l’acabament de les obres de la 
llicència atorgada pel Ple de 25 de febrer de 2005, a Josep Escolà Lladós, per a l’execució de les 
obres per a la rehabilitació d’edifici existent per a una escola taller amb habitatge a Beniure, d’acord 
amb el projecte redactat per l’arquitecte Pilar Vilanova i Segú, visat el 31/12/2004 amb el núm. 
2004503209 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, d’acord amb la documentació tècnica que 
consta en l’expedient, i amb subjecció als condicionants que consten en l’atorgament.  
 
Segon.- Determinar  que el termini màxim de pròrroga de la llicència d’obres serà el 31 de desembre 
de 2014 en què les obres hauran d’estar acabades d’acord amb el que preveu l’apartat 4 de la 
disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei 
d’urbanisme, aprovat pel decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
6.- Llicència urbanística, sol·licitada per Josep M. Ma uri Prior. Expedient 2/2014.  
 
Vist l’expedient 2/2014 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Josep M. Mauri Prior, per a “fer 
obres als teulats dels pallers i dels conillers consistents en desmuntar el teulat i treure runa, fer cèrcol 
perimetral, col·locació de bigues de fusta laminada, construir teulat a base de taula de fusta, onduline, 
teules noves per canal i aprofitant les existents per cumbreres, fer canal i baixant, i fer alguna petita obra 
de consolidació a Cal Viudo d’Alsina. 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal. I vist que s’ha aportat assumeix de la direcció de l’obra. 
 
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 membres; acorda; 
 
Primer .- Concedir llicència urbanística a Josep M. Mauri Prior, per a “fer obres als teulats dels pallers i 
dels conillers consistents en desmuntar el teulat i treure runa, fer cèrcol perimetral, col·locació de bigues 
de fusta laminada, construir teulat a base de taula de fusta, onduline, teules noves per canal i aprofitant 
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les existents per cumbreres, fer canal i baixant, i fer alguna petita obra de consolidació a Cal Viudo 
d’Alsina, segons expedient 02/2014.  
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 10.545,00 €, 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:     10.545,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     210,9 €  

 
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, que no comporten en cap cas un augment de la superfície ni el volum construït de l’edifici. 
Tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació, en el cas d’estar afectat algun element 
estructural, caldrà la presentació del full d’assumirà la 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. 
 
7.- Llicència urbanística, sol·licitada per Antonia Fel iu Cirera. Expedient 5/2014.  
 
Vist l’expedient 2/2014 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Antònia Feliu Cirera, per a “reparar 
rajoles malmeses a la terrassa” a casa Tomàs d’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 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 membres; acorda; 
 
Primer .- Concedir llicència urbanística a llicència urbanística instat per Antònia Feliu Cirera, per a 
“reparar rajoles malmeses a la terrassa” a casa Tomàs d’Alsina, segons expedient 05/2014.  
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 250,00 €, 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:     250,00 € 
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, que no comporten en cap cas un augment de la superfície ni el volum construït de l’edifici. 
Tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació, en el cas d’estar afectat algun element 
estructural, caldrà la presentació del full d’assumirà la 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.- Comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’ap icultura formulada per Josep Mirabet 
Bigorra. Exp. 9/2014  
 
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Josep Mirabet Bigorra amb NIF 780054468J i amb domicili a 
efectes de notificacions a l’apartat de correus 38 de Tremp, on comunica l’inici de l’activitat 
d’explotació apícola a la parcel·la 174 de l Polígon 1 de Sant Esteve de la Sarga, amb la instal·lació 
de  50arnes.  
 
Vist que la sol·licitud no preveu la realització de cap obra ni cap afectació als serveis públics, i que La 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats determina que una 
explotació d’explotació apícola, no esta sotmesa a cap dels règims previstos en la llei indicada, 
restant doncs sotmesa al que preveu l’article 84 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
bases de règim local. 
 
Vist el Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (article 21.1,j); així com les ordenances fiscals vigents.  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer.- Donar per complimentat  el tràmit de comunicació prèvia previst a l’article 84 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, realitzat pel Sr. Josep Mirabet Bigorra per a 
exercir d’explotació apícola a la parcel·la 174 de l Polígon 1 de Sant Esteve de la Sarga, amb la 
instal·lació de 50 arnes.  
 
Segon.- Comunicar  aquest acord a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia , 
Pesca, Alimentació i Medi Natural  i Inscriure  l’activitat en al Registre municipal d’activitats. 
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Tercer.- Notificar  aquesta resolució als interessats.”  
 
En aquest punt no s’han produït intervencions.  
 
9.- Comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’ap icultura formulada per Amaya Villar Calonge.  
Exp. 27/2014 
 
Vista la sol·licitud formulada per la Sra. Amaya Villar Calonge amb NIF 25484055A i amb domicili a 
efectes de notificacions al carrer Albelda, 5, 3r, 1a de tamarit de Llitera, on comunica l’inici de 
l’activitat d’explotació apícola a les parcel·les 43, 44 i 46 del Polígon 1 de Sant Esteve de la Sarga, 
amb la instal·lació de  50arnes.  
 
Vist que la sol·licitud no preveu la realització de cap obra ni cap afectació als serveis públics, i que La 
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats determina que una 
explotació d’explotació apícola, no esta sotmesa a cap dels règims previstos en la llei indicada, 
restant doncs sotmesa al que preveu l’article 84 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
bases de règim local. 
 
Vist el Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local (article 21.1,j); així com les ordenances fiscals vigents.  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer.- Donar per complimentat  el tràmit de comunicació prèvia previst a l’article 84 bis de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, realitzat per la Sra. Amaya Villar Calonge 
per a exercir d’explotació apícola a les parcel·les 43, 44 i 46  del Polígon 1 de Sant Esteve de la 
Sarga, amb la instal·lació de 50 arnes.  
 
Segon.- Comunicar  aquest acord a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia , 
Pesca, Alimentació i Medi Natural  i Inscriure  l’activitat en al Registre municipal d’activitats. 
 
Tercer.- Notificar  aquesta resolució als interessats.  
  
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
10.- Projecte d'obres “Projecte reduït de la instal ·lació d’emissari de sanejament i fossa 
sèptica al nucli de Beniure”. Aprovació inicial i a cceptació d’ajuts i normativa PUOSC.  
 
Vist el projecte d'obres titulat "Projecte reduït de la instal·lació d’emissari de sanejament i fossa 
sèptica al nucli de Beniure ", redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Lleida, amb un 
pressupost d'execució per contracta de 66.017,79 €. 
 
El pressupost d’execució per contracta del projecte és 66.017,79 €, posat en relació amb els 
ingressos ordinaris del pressupost municipal del 2014, 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 
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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. 
 
Les obres definides en el projecte consisteixen en la instal·lació d’un equip digestiu d’aigües residuals 
, així com també una nova zona a pavimentar, en un primer tram, i la reforma i millora de les aigües 
pluvials de la part alta de Beniure.  
 
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; acorda: 
 
Primer.- Desistir de la tramitació i arxivar el pro jecte  d'obres  titulat  "Emissari de sanejament i 
fossa sèptica a Beniure", redactat pels serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per 
contracta de 66.017,80 €, i aprovat inicialment per acord del Ple de 24 d’octubre de 2011. 
 
Segon.- Aprovar inicialment  el projecte de les obres " Projecte reduït de la instal·lació d’emissari de 
sanejament i fossa sèptica al nucli de Beniure ", redactat pels serveis tècnics de la Diputació de 
Lleida, amb un pressupost d'execució per contracta de 66.017,79 €. 
 
Tercer.- Sotmetre  el projecte a informació pública per termini de trenta dies, mitjançant anuncis al 
BOP de Lleida, i taulell d'anuncis de l'Ajuntament, durant els quals es pot examinar i formular-hi 
al·legacions. 
 
Quart.- Determinar  que el projecte esdevindrà aprovat definitivament si no es formulen al·legacions 
durant el termini d’informació pública. 
 
Cinquè.-  Acceptar  les ajudes incloses en el programa esmentat per finançar les obres descrites i 
acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Sisè.-  Considerar  que aquesta corporació té garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres esmentades s'executin amb normalitat i designar els Serveis tècnics de la Diputació 
de Lleida, com a directors facultatius de les obres. 
 
Setè.- Comprometre's  a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui 
abans de l'inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Vuitè.-   Declarar  que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com 
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l'inici i execució de l'obra, 
així com de la seva posada en servei. 
 
Novè .- Trametre  aquest acord al Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb còpia del projecte aprovat inicialment.” 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
11.- Sorteig de membres de les meses electorals per  a les eleccions al parlament Europeu 
2014. 
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Realitzat el sorteig mitjançant l’aplicació informàtica “conoce”, subministrada per l’Oficina del Cens 
Electoral, el seu resultat és el següent: 
 
SECCIÓ 001 MESA U 
 
Càrrec Nom Cognoms  
    
President Titular: JOSEP  ESCOLA MORERA 

1r. suplent del President: GEMMA  CASTELLS MONTELLA 

2n suplent del President: ROBERT  BERGUA RIUS 

    
Vocal 1r titular: LIDIA  BERGUA CANELLES 

1r suplent del Vocal 1r: JOSE JAVIER  ARDIACA SALAZAR 

2n suplent del vocal 1r: ANGELA  GARCIA MASIP 

    
Vocal 2n titular: FRANCISCO  RUIZ JURADO 

1r suplent del Vocal 2n: MARIA NIEVES  MUÑOZ GARCIA 

2n suplent del Vocal 2n: MANUEL  PEREZ AGUILA 

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

- El regidor Sr. Jordi Navarra pregunta com està la reunió prevista amb el President de la 
Diputació, i com està el tema de l’Ajuntament a Sant Esteve 

- L’alcalde informa que fa uns 12 dies es va parlar amb el diputat Sr. Xavier Pont i està pendent 
que li doni hora el President que ja no pot tardar molt. Sobre les obres al local de Sant Esteve 
s’està pendent de la resposta del Director del PUOSC a Lleida Sr. Jordi Curco, el qual va 
comentar que s’estaria uns dies en dir alguna cosa perquè estava prevista la substitució del 
Secretari General del Departament a Barcelona.  
 

- L’alcalde informa que es va demanar de celebrar les eleccions a l local de l’ajuntament a 
Tremp però l’INE va dir que no es podia fer, i per això potser es podria mirar de fer a cal 
Roviró o a casa Agustí.  
El Sr. Navarra comenta que casa Roviró podria ser una opció, com també casa Parrenc, però 
que casa Agustí potser és petit.  
 

- El regidor Sr. Manel Consola opina que potser es podria mirar de llogar una carpa, i que el 
millor seria emprar algun espai públic com una plaça instal·lant-hi serveis portàtils, o un 
contenidor d’obres.  
 

- L’alcalde informa que està apunt de vèncer el contracte de les tòfones amb el Sr. Isidoro 
Rubio, i que hi ha les opcions de prorrogar-lo o de treure-ho de nou a subhasta. Els regidors 
per consens acorden convocar una nova licitació. 
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El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 19:48 hores de la qual, com a secretari, n’estenc 
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 


