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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:  Dimarts, 11 de febrer de 2014 
Hora:  De 19:00 a 20:30 
Lloc:  sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 1/2014 
 
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 de 2 d’octubre de 2013 i extraordinària 
de 21 d’octubre de 2013)  

2. Relació de Decrets de l’Alcaldia. 
3. Pla Especial Urbanístic “la masieta de Montrebei”. Aprovació Provisional 
4. Llicència urbanística, sol·licitada per Josep Mirabet Bigorra. Expedient 35/2013. 
5. Llicència urbanística, sol·licitada per Maria Ariño Capdevila. Expedient 59/2013. 
6. Llicència urbanística, sol·licitada per Francesc Lloret Mirabet. Expedient 68/2013. 
7. Llicència urbanística, sol·licitada per Ramon Mauri Riu. Expedient 70/2013. 
8. Llicència de connexió a la xarxa municipal d’aigua potable sol·licitada per IPCENA. Expedient 

74/2013. 
9. Comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’apicultura formulada per Martin Rodríguez. 

Assabentat. 
10. Certificació 1/contractista de l’obra “fossa sèptica i pavimentació de camí a Alsamora”. 

Aprovació. 
11. Certificació 2 i final/contractista de l’obra “fossa sèptica i pavimentació de camí a Alsamora”. 

Aprovació 
12. Elecció de Jutge de Pau i substitut del municipi de Sant Esteve de la Sarga 
13. Conveni marc per a la coordinació la cooperació i la col·laboració entre el Consell Comarcal 

del Pallars Jussà i l’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga en matèria de serveis socials, 
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

14. Pressupost General de 2014. Aprovació inicial. 
15. Informacions de l’Alcaldia.  
16. Mocions, Precs i preguntes. 

16.1 Moció en defensa de les escoles municipals de Música. 
16.2 Moció per a la millora de l’accessibilitat a nuclis de l’Alt Pirineu i Aran. 
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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 2 d’octubre de 2013 i 
extraordinària de 21 d’octubre de 2013)   
 
Es dóna compte de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors (ordinària de 2 d’octubre de 
2013 i extraordinària de 21 d’octubre 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 les actes 
de les sessions anteriors. 
 
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 

24/2013 24-09-13 Aprovació del marc pressupostari a mig termini, per als exercicis (2014, 2015 i 2016) 
25/2013 24-09-13 Aprovació dels padrons fiscals 
26/2013 24-09-13 Contracte menor per a l’execució de l’obra “recuperació de camins de ferradura 

tradicionals al Montsec”. Adjudicació. 
27/2013 10-10-13 Aprovació de la factura COOP052/2013/6/AB de la Xarxa Integral de Professionals i 

Usuaris. 
28/2013 14-10-13 Sol·licitud de l’Associació Promotora de la Circulació Responsable al Medi Ambient, 

sol·licitant autorització per circular 40 vehicles per camins i pistes forestals del 
municipi. 

29/2013 14-10-13 Autorització al Sr. Walter Alegria per tal de realitzar una intervenció arqueològica al 
jaciment de Sant Martí de les Tombetes.  

30/2013 15-10-13 Relació de factures núm. 02/2013. Aprovació 

31/2013 11-11-13 Ajuts econòmics a  representants dels veïns de sant esteve de la Sarga com a 
aportació municipal a les activitats de festa major de 2012 

32/2013 14-11-13 Aprovació de les factures FRA-72 i FRA-74 de la mercantil Agroserveis Germans 
Fité  

33/2013 14-11-13 Renúncia a part de l’execució del tractament i desembosc de 1.417 m3 i de 1.646,36 
m3 de biomassa forestal a la seva densificació en el punt de reunió del desembosc 

34/2013 14-11-13 Sol·licitud de  devolució i cancel·lació e la fiança definitiva d’obres “pavimentació 
d’accessos a Moror” 

35/2013 28-11-13 Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida, per al finançament de l’actuació de 
millora de l’abastament d’aigua potable a Moror.  

36/2013 10-12-13 Autorització al Centre Excursionista de Lleida per a senyalitzar el sender de Gran 
Recorregut GR-3, al seu pas per Sant Esteve de la Sarga. 

 
3.- Pla Especial Urbanístic “la masieta de Montrebe i”. Aprovació Provisional  
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Vist que la Fundació CatalunyaCaixa, com a propietària de la finca coneguda com “la masieta” de 
Mont-Rebei va sol·licitar l’aprovació del Pla Especial Urbanístic d’ordenació del centre d’Informació 
de la “masieta” de Mont-Rebei, el qual té per objectiu la reconstrucció de l’edificació existent que serà 
el centre d’informació de la masieta de Mont-Rebei, així com l’ordenació i els accessos i dels 
aparcaments de vehicles dels visitants que hi accedeixen.  
 
Vist que la mateixa Fundació CatalunyaCaixa va sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat 
la redacció del document de referència mediambiental que inclou l’informe territorial i urbanístic sobre 
l’avanç del Pla, el qual ha estat tramés a l’ajuntament el 22 d’octubre de 2012 
 
Vist que la Fundació CatalunyaCaixa el 31 de gener de 2013, va presentat el Pla Especial Urbanístic, 
l’estudi de sostenibilitat ambiental i l’estudi d’integració paisatgística.  
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga l’1 de febrer de 2013 va aprovar 
inicialment el Pla Especial Urbanístic sotmetent-lo a informació pública al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament, a la pàgina web municipal, al BOP de Lleida núm. 66 de 19 d’abril de 2013 i al diari la 
manyana del 18 d’abril de 2013, per un període de 45 dies, juntament amb l’informe de sostenibilitat 
ambiental i l’estudi d’integració i impacte paisatgístic, i simultàniament es va sol·lcitar informes als 
següents organismes i institutcions: 
 

- Departament de Cultura, 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural, 
- Departament de Territori i Sostenibilitat (ACA, Planificació territorial i paisatge, Institut 

Geològic, Servei de Planificació de l’entorn natural). 
- IPCENA 
- Direcció general de Turisme. 
- Secretaria de Joventut. 
- Direcció general de Protecció Civil. 

 
Vistos els informes rebuts, i vista la memòria ambiental presentada per la Fundació CatalunyaCaixa a 
la qual la Direcció General de Polítiques Ambientals li va donar conformitat per resolució de 17 
d’octubre de 2013, i en especial vist l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de 17 
d’octubre de 2013 i l’informe elaborat per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i la 
resolució del Subdirector General d’Avaluació Ambiental. 
 
Vista la documentació tramesa el 4 de novembre de 2013 per la Fundació CatalunyaCaixa. 
 
D’acord amb l’article 86.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, referent a 
l’avaluació ambiental de determinats plans i programes, i el que s’estableix en l’article 115 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, 
referent al procediment d’avaluació ambiental dels plans urbanístics 
 
D’acord amb el previst al 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, pel que fa a les competències dels òrgans municipals en 
matèria de planejament urbanístic i d’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret 
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 
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22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, l’òrgan competent per a 
l’aprovació provisional del present pla especial és el Ple municipal. 
  
El Ple, per unanimitat dels seus cinc membres de dret, acorda: 
  
Primer.- Aprovar provisionalment  el pla especial de Pla Especial Urbanístic d’ordenació del centre 
d’Informació de la “masieta” de Mont-Rebei, promogut per la Fundació Catalunya Caixa, i redactat 
per “La Llena” serveis i projectes ambientals l’octubre de 2013, i signat per l’ambientòleg Toni Costa 
Pedrós, que inclou l’informe de sostenibilitat ambiental refós, la memòria ambiental del Pla, i l’estudi 
d’integració i impacte paisatgístic redactat per l’arquitecte Martí Franch Batllori amb el seu annex. 
  
Segon.- Trametre  el pla especial, degudament diligenciat, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de 
Lleida, per tal que si s’escau, l’aprovi definitivament." 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
4.- Llicència urbanística, sol·licitada per Josep Mirab et Bigorra. Expedient 35/2013.  
 
Vist l’expedient 35/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Josep Mirabet Bigorra, per a “pujar 
parets de l’era i fer una porta” a casa Masieta d’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 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 Mirabet Bigorra, per a “pujar parets de l’era i fer una 
porta” a casa Masieta d’Alsamora, segons expedient 35/2013. 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 500 €, 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:     500 € 
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.  
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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. 
 
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. 
 
5.- Llicència urbanística, sol·licitada per Maria Ariño  Capdevila. Expedient 59/2013.  
 
Vist l’expedient 59/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Maria Ariño Capdevila, per a obres 
consistents en “rehabilitació de la coberta de casa Lloret de Moror” a Casa Lloret de Moror. 
 
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 Maria Ariño Capdevila, per a obres consistents en “rehabilitació 
de la coberta de casa Lloret de Moror” a Casa Lloret de Moror. 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 2.830,00 €, 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:     2.830,00 € 
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 augment de la superfície ni del volum construït de l’edifici, ni 
tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació. 
 
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. 
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En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
6.- Llicència urbanística, sol·licitada per Francesc Ll oret Mirabet. Expedient 68/2013.  
 
Vist l’expedient 68/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Francesc Lloret Mirabet, per a 
“refer la teulada de casa i dels pallers”, a casa Roqueta 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 Francesc Lloret Mirabet, per a “refer la teulada de casa i dels 
pallers”, a casa Roqueta d’Alsina, 
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 680,00 €, 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:     680,00 € 
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 augment de la superfície ni del volum construït de l’edifici, ni 
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 Ramon Mauri  Riu. Expedient 70/2013.  
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Vist l’expedient 70/2013 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Ramon Mauri Riu, per a “rejuntat 
de paret de pedra en façana i repàs de goteres a la teulada” a Cal Pere Antoni de Castellnou de Montsec. 
 
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 Ramon Mauri Riu, per a “rejuntat de paret de pedra en façana i 
repàs de goteres a la teulada” a Cal Pere Antoni de Castellnou de Montsec, segons expedient 70/2013, 
amb la següent condició: 
 

- Abans de l’inici de les obres cal presentar fotografies de l’estat actual de les zones de la casa que 
es veuran afectades per la reparació 

 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 32.225,00 €, 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:     32.225,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     644,5 €  

 
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.- Llicència de connexió a la xarxa d’aigua sol·li citada per l’entitat IPCENA per cobert a la 
parcel·la 269 del polígon 3 de Sant Esteve de la Sa rga. Exp 74/2013  
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Vista la Sol·licitud de connexió a la xarxa municipal de subministrament d’aigua potable realitzada pel 
Sr. Joan Vazquez i Mendieta, en representació de l’entitat IPCENA per al subministrament a la 
parcel·la 269 del polígon 3 a Sant Esteve de la Sarga. 
 
Vist que la petició de subministrament d’aigua potable fa referència a una finca que s’ha de classificar 
urbanísticament com a sòl no urbanitzable, i que l’article 62 d ela Llei municipal i de règim local de 
Catalunya determina que els municipis han de prestar el servei de “abastament domiciliari d’aigua 
potable”, i que no consta l’autorització per a cap edificació amb la condició de domicili, i que a més a 
més l’article 51 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya estableix que l’obtenció dels subministraments necessaris en les 
edificacions en sòl no urbanitzable són a càrrec de les persones interessades. Així mateix la 
canonada que passa relativament a prop de la parcel·la 269 del polígon 3 forma part de la xarxa 
d’abastament en alta, i per tant no es pot permetre cap connexió a la xarxa prèvia als dipòsits 
reguladors doncs podrien comprometre l’abastiment dels dipòsits.    
 
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. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer .- Desestimar la sol·licitud de connexió a la xarxa en alta d’aigua potable formulada per Joan 
Vazquez i Mendieta, en representació d’IPCENA a la parcel·la 269 del polígon 3 de Sant esteve de la 
Sarga pels motius esmentats en els antecedents.  
 
Segon .- Notificar aquest acord als interessats 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions.  
 
9.- Comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’ap icultura formulada per Martin Rodríguez. 
Assabentat.  
 
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Martin Rodríguez amb NIE X4619888Q i amb domicili a efectes 
de notificacions al carrer Pacífic, casa B5 de Segur de Calafell, on comunica l’inici de l’activitat 
d’explotació apícola al voltant de casa Jovellar de Sant Esteve de la Sarga, amb la instal·lació en 
diferents parcel·les rústiques de 350 arnes.  
 
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: 
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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. Martin Rodríguez per a 
exercir d’explotació apícola al voltant de casa Jovellar de Sant Esteve de la Sarga, amb la instal·lació 
en diferents parcel·les rústiques de 350 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.- Certificació 1/contractista de l’obra “fossa s èptica i pavimentació de camí a Alsamora ”. 
Aprovació  
 
Examinada la documentació que es detalla, referent a l’obra “fossa sèptica i pavimentació de camí 
a Alsamora ”, amb el núm. 2012 /743, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, 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, acorda: 
 
Primer : Aprovar la certificació número 1/contractista, per un import de 31.681,56 € 
 
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. 
 
11.- Certificació 2 i final/contractista de l’obra “fossa sèptica i pavimentació de camí a 
Alsamora”. Aprovació  
 
Examinada la documentació que es detalla, referent a l’obra “fossa sèptica i pavimentació de camí 
a Alsamora ”, amb el núm. 2012 /743, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, 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, acorda: 
 
Primer : Aprovar la certificació número 2 i final/contractista, per un import de 38.216,19 € 
 
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. 
 
12.- Elecció de Jutge de Pau i substitut del munici pi de Sant Esteve de la Sarga  
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La Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el 12 de setembre de 2013 
(registre d’entrada núm. 285 de 1/010/13) ha ordenat l’inici dels tràmits per a la proposta de 
nomenament del Jutge de Pau del municipi de Sant Esteve de la Sarga i del seu substitut, ja que els 
mandats dels actuals càrrecs estaven pròxims a  acabar. 
 
L’Alcaldia, per provisió d’1 d’octubre de 2013, inicià el tràmit de presentació d’instàncies mitjançant la 
publicació d’edicte en el Butlletí Oficial de la província de Lleida. L’edicte esmentat fou publicat al 
BOP de Lleida núm. 191 del 17 d’octubre de 2013, atorgant un termini de 20 dies per a la presentació 
de candidatures als càrrecs de referència. 
 
Simultàniament es va trametre l’edicte al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Tremp per tal que 
se’n disposés la seva publicació al seu taulell d’anuncis, i es va exposar en el taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament 
 
Durant aquest termini no s’han presentat candidats. 
 
Vist l’informe de la Secretaria i el que preveuen els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/85 del 
Poder Judicial i el Reglament 3/95, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 
 
El ple, per unanimitat dels seus membres; acorda: 
 
Primer.- Elegir Jutge de Pau d’aquest municipi la Sra. Lourdes Castells Castells, per  reunir les 
condicions i capacitats necessàries per al càrrec. 
 
Segon.- Elegir substitut del Jutge de Pau del municipi el Sr. Manuel Navarra Lladós, per considerar 
que reuneix les condicions i capacitats necessàries per al càrrec. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als elegits, per tal que manifestin l’acceptació dels càrrecs, si 
s’escau. 
 
Quart.- Proposar el nomenament de Jutge de Pau i substitut a la Sala de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Tremp. 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- L’alcalde informa que el Sr. Roman Castells, jutge de pau actual, ho vol deixar, i considera 
que una bona substituta podria ser la Sra. Lourdes Castells, la qual comptaria amb tot el 
suport del Roman. També es comenta que es parlarà amb el jutge de pau suplent Sr. Manel 
Navarra, per comentar-li aquesta possibilitat i seguir comptant amb ell com a jutge suplent. 

 
13.- Conveni marc per a la coordinació la cooperaci ó i la col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Sant E steve de la Sarga en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar soci al i polítiques d’igualtat.  
 
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, disposa que correspon als municipis 
crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats, d’acord amb la  cartera de 
serveis socials i el pla estratègic corresponent, i preveu també en l’apartat 2 del mateix article, que 
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siguin les comarques les encarregades de suplir els municipis de menys de vint mil habitants en la 
titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests municipis.  
 
Tal i com s’estableix en la mateixa llei, l’Administració de la Generalitat i els ens locals col·laboren en 
l’aplicació de les polítiques de serveis socials, d’acord amb les competències respectives, mitjançant 
els instruments que s’estableixen a la legislació general de règim local i procediment administratiu i la 
legislació de règim local. En la Llei es determina com a instrument de col·laboració els convenis 
quadriennals de coordinació i cooperació interadministratives que la Generalitat ha d’establir amb els 
en locals, les comarques i els municipis de més de vint mil habitants a fi de garantir la 
coresponsabilitat en la prestació dels serveis socials.  
 
La Llei de serveis socials afirma que els municipis i els altres ens locals poden exercir competències 
pròpies de l’Administració de la Generalitat per via de la delegació, d’encàrrec de gestió o de 
fórmules de gestió conjunta, sens perjudici de les competències que les lleis els atribueixen, de la 
mateixa manera que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú, estableix que la realització d’activitats de caràcter 
material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret 
públic pot ser encarregada a altres òrgans o entitats de la mateixa administració o d’una altra 
diferent, per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per dur-la a terme. 
 
Que d’acord amb aquestes directrius legislatives, el Departament de Benestar Social i Família i el 
Consell Comarcal, varen signar en data 17 de maig de 2012 un Contracte Programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al 
benestar social i les polítiques d’igualtat per al període 2012-2015, on s’establien els criteris, les 
condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el Contracte 
Programa.  
 
Que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als ajuntaments que formen 
part de l’àmbit territorial d’actuació d’aquest consell comarcal, ja sigui per formar part de l’àrea bàsica 
de serveis socials o per haver exercit delegació de competències a favor del Consell Comarcal.  
 
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,  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, i 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. 
 
Amb la finalitat de poder incidir positivament en la gestió i el finançament  dels serveis socials i 
d’acord amb la proposta de conveni que consta a l’expedient i que concreta la col·laboració entre 
ambdues entitats.  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer.-  Aprovar el Conveni marc per a la coordinació la cooperació i la col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament de Sant Esteve de la Sarga en matèria de serveis 
socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.  
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Segon.- Facultar  l’alcalde, Sr. Jaume Montanuy i Baró, per a la signatura de tota la documentació 
que sigui necessària per a dur a terme aquest acord, inclosa la formalització. 
 
Quart.-  Trametre  certificació d’aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Jussà i a la Direcció 
General de l'Administració Local.” 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
 

- Per part dels regidors Sr. Jordi Navarra i Francesc Mirabet es comenta que el servei de 
teleassistència que es presta a través del Consell Comarcal, deixa que desitjar, doncs a la 
pràctica hi ha problemes de cobertura. 

 
14.- Pressupost General de 2014. Aprovació inicial  
 
Vist el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2014, 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, acorda; 
 
Primer.- Aprovar  el límit de despesa no financera que es situa en 391.239,78 €. 
 
Segon.- Aprovar  inicialment el Pressupost general de l’any 2014 per un import total de 364.498,30 € 
corresponen al pressupost de l’administració general de l’entitat local, tant en ingressos com en 
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 les magnituds més destacades del 
pressupost d’ingressos i del de despeses, i informa que es compleix amb la normativa sobre 
estabilitat pressupostària i també es compleix la regla de la despesa. 

 
15.- Informacions de l’Alcaldia  
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
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- L’alcalde informa que s’ha parlat amb el Delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aram Sr. Albert 
Alins i se li ha fet arribar, com al·legació al PUOSC, una memòria valorada de l’arranjament 
de l’edifici del local a Sant Esteve. 

- L’alcalde comenta que el dia 20 de febrer visitarà el municipi el diputat provincial Sr. Xavier 
Fontalva, que és el responsable del conveni signat entre la Diputació de Lleida i l’entitat “La 
Caixa” per a millorar l’estassada del Montsec, concretament als Brugals d’Alsina, amb un 
pressupost de 25.000 €. A la reunió també hi anirà la tècnica del Departament d’Agricultura 
Sra. Mertixell Domingo, però l’execució de l’actuació inicialment sembla que es preveu que ho 
executi la pròpia Diputació.  

- Sobre el tema de la neteja forestal també s’informa que el Consell Comarcal i el Departament 
d’Agricultura busquen que la qüestió de la biomassa es desenvolupi conjuntament a tota la 
comarca, i en aquest sentit han proposat una reunió amb tots els alcaldes, per exposar la 
proposta. 
 

16.- Mocions, precs i preguntes.  
 
16.1.- Moció en defensa de les escoles municipals d e música  

 
Atès que en els darrers anys, ha estat possible consolidar a Catalunya els ensenyaments musicals 
públics, gràcies a una aliança entre l’administració local i la Generalitat de Catalunya, ja que l’any 
1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament amb els municipis com a reconeixement de 
l’esforç de l’administració local per establir l’oferta pública d’aquests ensenyaments i paulatinament, 
es va anar creant una xarxa d’escoles de música a diferents indrets del territori amb l’objectiu de 
socialitzar l’accés a la cultura. 

 
Atès que al 2008 es va dissenyar un nou model de finançament amb el mateix objectiu: facilitar 
l’accés de la població a la música per contribuir així a l’educació integral de les persones, a la 
formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el territori.  
 
Tanmateix, el sosteniment d’aquests centres educatius s’està veient greument afectat des del curs 
2010-2011 a causa d’un descens molt considerable en l’aportació del Departament d’Ensenyament, 
que ha passat dels 600 als 230 €/alumne en edat d’escolarització, i de l’impagament dels recursos 
compromesos, encara que ostensiblement disminuïts. Aquest fet ha provocat el tancament o la 
privatització d’escoles municipals de música,o bé l’augment del dèficit en l’administració local i 
l’increment de quotes a l’alumnat en aquells casos en què continuen en funcionament. 

 
Atès que la demarcació de Lleida compta amb una trentena d’escoles o aules municipals de música, 
gairebé 500 professors i més de 5.600 alumnes. En el cas de Tremp, l’Escola Municipal de Música va 
començar a funcionar l’any 2000 i, actualment,té 190 alumnes i 10 professors. 

 
Atès que la Generalitat de Catalunya preveu una partida de 0 € per a les escoles municipals de 
música en l’avantprojecte de pressupostos per a l’any 2014.  

 
Davant d’aquest fet, volem manifestar la utilitat pública d’aquest servei i reclamar el manteniment del 
compromís de la Generalitat de Catalunya per fer-ne possible la viabilitat.  

 
Qualsevol retallada social, i més especialment aquelles que s’estan aplicant en el món de l’educació, 
és negativa perquè fomenta l’exclusió i la desigualtat socials. L’educació musical és un component 



            
 
           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 

bàsic en l’educació de l’individu, perquè conté valors educatius com les activitats en grup, el foment 
del sentit de col·laboració, el respecte per les capacitats dels altres i la responsabilitat de fer el paper 
assignat, així com la satisfacció de compartir emocions amb els companys. 

 
Per tot això, el Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 

 
Primer.-  Demanar al Departament d’Ensenyament que continuï mantenint el suport econòmic a les 
escoles municipals de música, almenys en els nivells mantinguts fins ara. 

 
Segon.-  Instar al Departament d’Ensenyament a fer una planificació de futur per al finançament en 
els propers anys, que garanteixi la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música.  

 
Tercer.-  Comunicar l’acord a l’Ajuntament de Tremp, a l’Associació d’Escoles de Música de 
Catalunya (ACEM), al Departament d’Ensenyament i als grups parlamentaris representats al 
Parlament de Catalunya. 
 
En aquest punt no s’han produït intervencions. 
 
16.2.- Moció per a la millora de l’accessibilitat a  nuclis de l’Alt Pirineu i Aran  
 
L’Alt Pirineu i Aran, composat per 6 comarques (Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà i Vall d’Aran), 77 municipis i 596 nuclis de població , amb una superfície total de més 
5700 km2 i una població de 76.000 habitants , evidencia unes característiques singulars que es 
poden resumir en molta superfície, poca població i molt dispersa. 
 
Les infraestructures viàries són bàsiques per la realització de qualsevol activitat humana en el territori 
i el seu estat i qualitat defineixen la qualitat de vida dels nuclis que en depenen i en són les garants 
de la viabilitat de la VIDA en les zones rurals. 
 
Les característiques geogràfiques i topogràfiques de l’Alt Pirineu fan que el nivell de recursos 
necessaris per al manteniment i millora d’aquestes infraestructures hagi de ser superior a la d’altres 
zones del país.  
 
Alguns dels accessos als nuclis no estan asfaltats i hi passa, a més del trànsit habitual, el servei de 
transport escolar en període lectiu. 
 
La manca de inversions i de recursos pel manteniment dels accessos fa que la pressió social vers els 
ajuntaments es vegi incrementada i que aquesta dinàmica comporti una tendència al despoblament 
dels nuclis més petit o allunyats 
. 
Els pressupostos en infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l’Alt Pirineu dels darrers anys 
han provocat un greuge als habitants d’aquest territori i un sentiment d’oblit. 
 
De conformitat amb el que preveuen l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local (LRBRL). 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
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Primer.-  Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’activació URGENT dels Plans que han permès el 
finançament de les obres de conservació i millora de les infraestructures viàries a l’Alt Pirineu 
incorporant les inversions no realitzades en els darrers anys. 
 
Segon.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Lleida que agrupin en un Pla 
Específic de Camins Rurals per l’Alt Pirineu tots els recursos dels altres plans de la Generalitat i els 
provinents de la Diputació de Lleida i Girona i n’adeqüi el muntat per realitzar les inversions 
necessàries per equiparar els accessos als nuclis dels municipis de l’Alt Pirineu a la resta de 
Catalunya  i en una a única convocatòria. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al President de la 
Diputació de Lleida i de Girona, al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, al Conseller 
del DAAM, a la Consellera del Departament Governació, al Delegat del Govern per l’Alt Pirineu i als 
portaveus dels grups parlamentaris.” 
 
En aquest punt no s’han produït les següents intervencions: 
 

- El regidor Sr. Manel Consola troba a faltar que, enlloc d’un pla tant ambiciós, s’hauria de ser 
més específic, doncs la proposta de moció abasta tot l’Alt Pirineu i Aran. 

 
No es formulen precs, i no es formulen preguntes. 
 
El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 20:30 hores de la qual, com a secretari, n’estenc 
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 


