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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga 
 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter:  Extraordinària 
Dia:  Dilluns, 28 de setembre de 2015 
Hora:  De 14:00 a 14:28 
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 10/2015 
 
Hi assisteixen: 
Alcalde:  Jordi Navarra Torres  
Regidors/es:  Jaume Montanuy i Baró  

Francisco Mirabet Castells 
   Ivan Castells i Montellà * 

Montserrat Escolà i Morera 
 
Secretari:  Xavier Pascual i Santisteve 
 
*El regidor Sr. Ivan Castells s’incorpora a la sessió en el moment que s’indicarà. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació dels Estatuts i adhesió a l’Associació de municipis per la independència.  
2. Aprovació de la constitució de l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, així com els 

Estatuts. 
3. Adjudicació aprofitaments de caça 2015-2018. 
4. Aprovació del Compte General Anual de 2014 

 
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 dels Estatuts i adhesió a l’Associació de municipis per la independència  
 
El 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular que reclamava exercir 
el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en la que es 
preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins de la Unió 
Europea.  
 
Aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat, donant la possibilitat de votar 
per la independència de la nostra nació a més 900.000 catalans. El 10 d’abril del 2011, aquest procés 
es finalitzava amb la realització de la Consulta a Barcelona.  
 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit 
d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis del Principat de Catalunya 
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que va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, 
recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.  
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, 
qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el 
seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, 
social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de 
la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret 
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en 
aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i 
territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret 
d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”  
 
Tenint en compte l’article 1 del Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el règim de les 
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, que autoritza la 
constitució d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos Ajuntaments han constituït ja una 
associació de municipis que treballi per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra 
nació des de l’àmbit municipal: l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
Vistos els documents que integren l’expedient. 
 
De conformitat amb el que estableix l’article 15 del Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el 
règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent, 
article 114.3 d) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i resta de legislació de règim local concordant. 
 
El Ple, per majoria, amb quatre vots a favor (Jordi Navarra, Francisco Mirabet, Ivan Castells i 
Montserrat Escolà), i una abstenció (Jaume Montanuy), acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga a l’Associació de Municipis 
per la Independència constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació el text dels quals consta a l’expedient. 
 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords, i com a representant d’aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les 
facultats previstes en els Estatuts. 
 
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General d’Administració 
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 
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- La regidora Sra. Montserrat Escolà demana si es pot comunicar la celebració dels plens amb 
més antelació, doncs el ple extraordinari del passat 14 de setembre, convocat amb vint-i-
quatre hores d’antel·lació, considerem que no és justificable, tenint en compte que 
l’ajuntament tenia coneixement de la proposta del Geoparc com a mínim des del dia 28 
d’agost, i un recordatori de l’ajuntament de Tremp del dia nou de setembre.  

- El regidor Sr. Jaume Montanuy exposa que la celebració dels plens el dilluns per la tarda a ell 
no li va bé. 
 

* A les 14:10 hores s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Ivan Castells 
 
- El regidor Sr. Ivan Castells i la Sra. Montserrat Escolà plantegen la possibilitat de celebrar els 

plens ordinaris els dilluns al migdia o el divendres, i també creuen que una bona opció serien 
els dissabtes per afavorir la presència de veïns al ple. La resta de regidors rebutgen fer-los el 
dissabte.  

- Per l’alcalde l’hora podrà variar, però és mirarà d’avisar amb més temps, mentre que els plens 
extraordinaris ja s’avisaran quan s’hagin de celebrar. 
 

2.- Aprovació de la constitució de l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, així com 
els Estatuts 

 
Atès que la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
Persones Jurídiques, de conformitat amb el 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, l’article 2.6 de la Llei orgànica 
1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d’Associació i la Disposició Addicional Cinquena de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, reconeixen el dret de les entitats 
locals a constituir associacions. 
 
Atès que aquest Municipi té la intenció de constituir una associació, junt amb els municipis de Baix 
Pallars, la Torre de Capdella, Sarroca de Bellera, Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, 
Salàs de Pallars, Talarn, Abella de la Conca, Coll de Nargó, Isona i Conca Dellà, Tremp, Gavet, 
Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, Àger, Camarasa i Vilanova de Meià, i els Consells 
Comarcals del Pallars Jussà i de la Noguera amb l’objecte de promoure i impulsar polítiques de 
desenvolupament local sostenibles en el territori del Geoparc Conca de Tremp - Montsec, 
coordinades amb tots els sectors implicats i recolzant-se especialment en els seus valors geològics, 
naturals i culturals. El desenvolupament d’accions i l’execució d’activitats ha de permetre que els 
seus efectes siguin en benefici de les persones que habiten aquest territori. 
 
Atès que en data 15 de setembre de 2015 es van constituir els representants de l’Ajuntament, i els 
representants de les els municipis de Baix Pallars, la Torre de Capdella, Sarroca de Bellera, 
Senterada, la Pobla de Segur, Conca de Dalt, Salàs de Pallars, Talarn, Abella de la Conca, Coll de 
Nargó, Isona i Conca Dellà, Tremp, Gavet, Llimiana, Castell de Mur, Sant Esteve de la Sarga, Àger, 

Camarasa i Vilanova de Meià, i els Consells Comarcals del Pallars Jussà i de la Noguera, tot 
acordant constituir l’Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec, així com aprovar els 
Estatuts que la regiran. 
 
Atès que s’ha rebut un exemplar dels Estatuts per a la seva ratificació, de conformitat amb allò que 
estableixen els articles 52.2.b, 114.3.d del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
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Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya d’acord amb els articles 22.2.b) i 
47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.  
 
El Ple per unanimitat dels seus membres; acorda:  
 
Primer.- Aprovar la constitució de l’Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec de conformitat 
amb l’Acta Fundacional de data 15 de setembre de 2015, així com els Estatuts que la regeixen en els 
termes aprovats prèviament en la citada sessió constitutiva i que consten com a annex a l’acta. 
 
Segon.- Designar a en Jaume Montanuy i Baró, com a representant titular, i a en Jordi Navarra i 
Torres, com a representant substitut, de la Corporació en els òrgans de govern de l’Associació. El/la 
representant substitut/ta només hi assistirà en cas de la no assistència del titular i en substitució 
d’aquest. 
 
Tercer.- Remetre aquest acord a l’Associació Geoparc Conca de Tremp - Montsec, als efectes 
oportuns. 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 

- El regidor Sr. Ivan Castells pregunta per la proposta de representant. 
- L’alcalde explica que s’ha proposat al regidor Sr. Jaume Montanuy perquè està Tremp i li serà 

més fàcil assistir a les assemblees. 
- El Sr. Ivan Castells i la Sra. Montserrat Escolà manifesten que no estan d’acord amb la 

proposta del Sr. Montanuy com a representant per la manca de confiança que li tenen.  
 
3.- Adjudicació aprofitaments de caça 2015-2018 
 
Vist que les darreres tres temporades, s’ha apreciat que els danys generats pels senglars han 
augmentat considerablement, i que s’han realitzat contactes amb diverses colles de caçadors amb 
l’objectiu de poder adjudicar el contracte a alguna colla de caçadors relativament nombrosa i que 
tingui disponibilitat per realitzar el major nombre de caceres i així reduir els danys causats, tot d’acord 
amb els plans d’aprofitament cinegètic aprovats i que regeixen els aprofitaments.  
 
Vist que el 27 de febrer de 2015 es va reunir el Consell del Coto de Sant Esteve de la Sarga, i es va  
mostrar favorable a l’adjudicació dels aprofitaments de caça a la Societat de caçadors de Tremp, 
determinant el preu de l’adjudicació així com la seva durada . 
 
Atès que cal incloure aquests aprofitaments en el Pla de 2016 i següents per tal de poder obtenir les 
llicències oportunes i regular així la riquesa cinegètica de les forests d’utilitat pública de propietat 
d’aquest municipi mitjançant contracte de cessió amb la societat de caçadors de Tremp. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Secció de Boscos i Gestió de la Biodiversitat de la Delegació Territorial de 
Medi Ambient a Lleida la inclusió en el Pla d’aprofitaments de l’any 2016 dels aprofitaments de caça 
de les forests d’utilitat pública CUP 207 Montsec (Alsamora), CUP 208 Montsec (Alsina), CUP 209 
Montsec (Castellnou), CUP 210 Montsec (Moror), CUP 211 Montsec (Sant Esteve), de propietat 
d’aquest Ajuntament amb una durada de quatre anys (2015 a 2018). 
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Segon.- Adjudicar en favor de la pròpia administració titular, l’Ajuntament de Sant Esteve de la 
Sarga, els aprofitaments de caça per a les properes 4 temporades, de les forests municipals 
indicades en el punt anterior. 
 
Tercer.- Aprovar la cessió dels aprofitaments de caça citats a l’apartat primer a la Societat de 
Caçadors de Tremp, amb CIF G-25349598, representada pel Sr. Josep Porta Juanchich, pel preu de 
9.000,00 € anuals revisables, per tal que s’incloguin en l’APC núm. L-10389, els aprofitaments de la 
forest CUP 207 Montsec (Alsamora), CUP 208 Montsec (Alsina), CUP 209 Montsec (Castellnou), 
CUP 210 Montsec (Moror), i CUP 211 Montsec (Sant Esteve), i l’aprofitament de l’APC núm. L10390, 
ambdues de titularitat de l’ajuntament, i d’acord amb l’esborrany de contracte que figura en 
l’expedient.”  
 
Quart.- Facultar l’alcaldia de l’Ajuntament, tant àmpliament com en dret sigui menester, per tal de 
formalitzar el present acord, i especialment per a la signatura del contracte.” 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 

- El Sr. Alcalde exposa que ara caldrà signar el contracte amb els caçadors, i que encara resta 
pendent cobrar l’anualitat passada. 

- El Sr. Ivan Castells manifesta que va enviar un correu per tal que se li enviés la proposta de 
contracte, però que no l’ha rebuda, i recorda que en la reunió de la Junta es va quedar en un 
preu, un termini, i una clàusula de desistiment mutu, la idea de la qual és que si qualsevol de 
les dues parts vol trencar el contracte, és suficient que avisi la campanya anterior  sense cap 
penalització per ningú.  

- Per indicació de l’alcalde el Sr. Secretari llegeix l’esborrany del contracte que figura a 
l’expedient, i es proposa millorar el redactat dels supòsits d’extinció del contracte.  

- L’alcalde recorda que prèviament a l’adjudicació es va parlar d’aquesta i de les condicions en 
la Junta de Propietaris (Consell del Coto). El regidor Sr. Francisco Mirabet afegeix que es van 
buscar altres colles de caçadors però no se’n vam trobar.  

 
4.- Aprovació del Compte General Anual de 2014 
 

Vist i revisat el Compte General Anual de 2014, que inclou el de l’administració general de l’entitat 
local de Sant Esteve de la Sarga, juntament amb els justificants i llibres de comptabilitat, del contingut 
del qual ha informat el secretari-interventor. 
 
El resum del Compte General Anual és el següent: 

 
Compte General de l’administració general de la pròpia entitat (Ajuntament): 

 
-Balanç de situació a 31/12/2014:    Import € 
ACTIU: 
Immobilitzat material              370.804,07,- 
Immobilitzat immaterial             0,00,- 
Inversions en infraestructura i béns d’ús general         1.515.221,22,- 
Inversions gestionades                   0,00,- 
Patrimoni públic del sòl              0,00,- 
Inversions financeres permanents             0,00,- 
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Deutors no pressupostaris a llarg termini            0,00,- 
Existències                0,00,- 
Deutors                 223.259,00,- 
Tresoreria                 112.484,14,- 
Ajustos per periodificació             0,00.- 
Resultats pendents d’aplicació                       0,00,- 
Total actiu              2.221.768,43,- 

      Comptes d’ordre               0,00,- 
 

PASSIU: 
Patrimoni i reserves      413.459,81,- 
Resultats de l’exercici     185.376,89,- 
Deutes a llarg termini           4.196,98,- 
Deutes a curt termini     106.064,67,- 
Partides pendents d’aplicació               0,00,- 
Ajustos per periodificació                0,00,- 
Total passiu               2.221.768,43.- 

      Comptes d’ordre                              0,00,- 
 

-Compte de resultats a 31/12/2014:   Import € 
Ingressos d’explotació                  356.886,31,- 
Despeses explotació                   210.767,80,- 
Marge explotació                   146.118,51,- 
Despeses financeres                111,13,- 
Resultats corrents de l’exercici        131.214,17,- 
Resultats extraordinaris          51.866,17,- 
Resultats de l’exercici                185.376,89  - 

 
-Liquidació del pressupost:    Import € 
Drets reconeguts nets                 355.841,38,- 
Obligacions reconegudes netes                318.683,49,- 
Drets pendents de cobrar (ex. corrent)               119.099,88,- 
Obligacions pendents de pagar (ex. corrent)                 56.399,95,- 
Resultat pressupostari ajustat                  37.157,89,- 
 
-Romanent de crèdit a 31/12/2014:    Import € 
Pressupost definitiu       414.134,49,- 
Obligacions reconegudes netes     318.683,49,- 
Romanent de crèdit           95.451,00,- 
Crèdits d’incorporació                   0,00,- 
Crèdits no incorporables                    0,00,- 
 
-Romanent de tresoreria a 31/12/2014:   Import € 
Drets pendents de cobrar a final de l’exercici   230.175,85,- 
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Obligacions pendents de pagament a final de l’exercici   76.601,35,- 
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici  112.484,14,- 
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finança- 
ment finalista                0,00,- 
Romanent de tresoreria per despeses generals             259.141,79,- 
Romanent de tresoreria total               259.141,79,- 

 
Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de 13 d’agost de 2015. 
 
Atès que els Comptes Generals referits han estat exposats al públic, mitjançant la publicació 
d'edictes al  taulell d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província núm. 158 de 18 
d’agost, i que durant el termini de quinze dies i vuit més no s'han presentat objeccions ni 
observacions. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 208 i seg. Del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel 
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, 
 
El Ple, per majoria, amb tres vots a favor (Jordi Navarra, Jaume Montanuy, Francisco Mirabet,), i 
dues abstenció (Ivan Castells i Montserrat Escolà), acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Compte General Anual municipal de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga,  
corresponent a l'exercici de 2014, segons els resums citats anteriorment. 
 
Segon.- Trametre'n un exemplar, juntament amb l'expedient de la seva aprovació a la  Sindicatura 
de Comptes de Catalunya, a la Delegació Territorial d’Hisenda, mitjançant les aplicacions 
informàtiques corresponents, als efectes oportuns." 
 
En aquest punt s’han produït les següents intervencions: 

- La regidora Sra. Montserrat Escolà manifesta que li manca informació, i li faltaria veure el 
detall però li falta temps, però ja ho farà. 

- El regidor Sr. Ivan Castells esmenta que hi ha coses amb les que no estava d’acord, per 
concepte, i per tant com que a més no formaven part de l’anterior consistori, s’abstenen. I que 
comptablement segur que està bé, doncs ho deu haver realitzat un comptable.   

 
El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 14:28 hores de la qual, com a secretari, n’estenc 
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
 
 


