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Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga 

Versió de l’acta en extracte de conformitat amb el que disposa l’article 2 de l’Ordre GAP/570/2009, de 
10 de desembre  

 
Identificació de la sessió 
 
Caràcter:  Ordinària 
Dia:  Dimecres, 1 de juny de 2016 
Hora:  De 19:00 a 21:16 
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 2/2016 
 
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 senyor Francisco Mirabet s’incorpora a la sessió en el moment que s’indicarà 
*El senyor Jaume Montanuy deixa la sessió en el punt de l’ordre del dia que s’indicarà. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (ordinària de 18 de febrer de 2016).  
2. Informacions de l’Alcaldia. 
3. Relació de Decrets de l’Alcaldia. 
4. Memòria valorada d'obres “obres de conservació i reforç del ferm en la carretera de Moror a 

Alzina”. Aprovació inicial i acceptació d’ajuts i normativa PUOSC. 
5. Comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’apicultura formulada per Iñaki Asensio Cerón. 

Assabentat. Expedient 7/2016. 
6. Llicència urbanística, sol·licitada per Josefa Ciutat Escolà. Expedient 18/2016. 
7. Llicència urbanística, sol·licitada per Ricard San José Sorroche. Expedient 19/2016. 
8. Llicència urbanística, sol·licitada per Fernando Castells Fillat. Expedient 22/2016. 
9. Llicència urbanística, sol·licitada per Jaume Bons Mauri. Expedient 30/2016. 
10. Llicència urbanística, sol·licitada per Ramon Sanuy Navarra. Expedient 32/2016. 
11. Llicència urbanística, sol·licitada per Eduar Wallon. Expedient 33/16  
12. Llicència urbanística, sol·licitada per Àngels Cairó Molins. Expedient 36/2016. 
13. Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga i el Consell Comarcal del 

Pallars Jussà per a la senyalització de la xarxa de senders per obtenir el reconeixement 
Geoparc per part de la UNESCO. 

14. Pla d’aprofitaments de pastures any 2016. Aprovació  
15. Sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions generals de 2016. 
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16. 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’acta de la sessió anterior (ordinària de 18 de febrer de 2016) 
 
Es dóna compte de l'esborrany de l’acta de la sessió anterior (ordinària de 18 de febrer de 2016), 
tramesa prèviament a la convocatòria. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar l’acta de la sessió indicada.  
 
Les intervencions dels regidors consten integres en la gravació del CD que figura a l’expedient del 
Ple. 
 
2.- Informacions de l’Alcaldia  
 
L’alcalde informa sobre les diferents gestions i actuacions que s’han produït, i aquesta informació, 
juntament amb la resta d’intervencions dels regidors consten integres en la gravació del CD que 
figura a l’expedient del Ple. 
 
* A les 20:05 s’incorpora a la sessió el regidor Sr. Francisco Mirabet. 
  
3.- Relació de Decrets de l’Alcaldia. 
 
Es dóna compte al Ple dels següents Decrets: 
 

Número Data 
 

Extra. Decret 

01/2016 29-02-16 Liquidació del pressupost de 2015 

02/2016 01-13-16 Relació de factures núm. 1/2016. 

03/2016 01-03-16 Alta al servei e.TAULER, Seu-e i espai de Transparència de l’Administració 
Oberta de Catalunya.  

04/2016 01-03-16 Relació de factures núm. 2/2016. 

05/2016 12-04-16 Sol·licitud d’ajut per a la compensació econòmica a favor dels ajuntaments 
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a 
l’exercici 2016. 

06/2016 14-04-16 Relació de factures núm. 3/2016. 

07/2016 26-04-16 Relació de factures núm. 4/2015. 

08/2016 08-05-16 Sol·licitud del club 4x4 Terres de Lleida, demanant autorització per realitzar 
una ruta de vehicles tot terreny, la qual transcorre parcialment per camins i 
pistes forestals del municipi. 

09/2016 09-05-16 Relació de factures núm. 5/2016. 
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10/2016 09-05-16 Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells, i per 
realització d’actes de campanya. Eleccions Generals de 2016. 

11/2016 18-05-16 Relació de factures núm. 5/2016. 

12/2016 25-05-16 Designació de Representants de l'Administració i personal col•laborador a les 
Eleccions Generals de 2016 

 
4.- Memòria valorada d'obres “obres de conservació i reforç del ferm en la carretera de Moror 
a Alzina”. Aprovació inicial i acceptació d’ajuts i normativa PUOSC. 
 
Vista la memòria valorada de l’obra “obres de conservació i reforma del ferm en la carretera de Moror 
a Alzina”, redactat per l’enginyer Sr. Eduard Fortuño Vives, amb un pressupost d'execució per 
contracta de 40.578,03 €. 
 
El pressupost d’execució per contracta del projecte és 40.578,03 €, posat en relació amb els 
ingressos ordinaris del pressupost municipal del 2016, 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 
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 reparació de flonjals i clots en la carretera, 
regularització del ferm en zones deteriorades, pavimentació d’un tram de 650 metres i 3,5 m 
d’amplada amb paviment de mescla bituminosa. Així mateix també es preveu neteja i restitució de 
cunetes, neteja interior de passos de carretera i excavació per a rebaix en roca.  
 
D’acord amb el text refós de les bases reguladores i d’execució el Programa d’Inversions Locals del 
Pla Específic de la Diputació de Lleida 2013-2016.  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la memòria valorada de les obres “obres de conservació i reforma del 
ferm en la carretera de Moror a Alzina”, redactat per l’enginyer Sr. Eduard Fortuño Vives, amb un 
pressupost d'execució per contracta de 40.578,03 €. 
 
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. 
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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 a la Diputació de Lleida.” 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
5.- Comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’apicultura formulada per Iñaki Asensio Cerón. 
Assabentat. 
 
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. Iñaki Asensio Cerón amb DNI 25192694N i amb domicili a 
efectes de notificacions a Casa de la Roca, d’Espluga de la Serra, on comunica l’inici de l’activitat 
d’explotació apícola a la parcel·la 316 del Polígon 1 de Sant Esteve de la Sarga, amb la instal·lació 
de 15 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: 
 
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. Iñaki Asensio Cerón per a 
exercir d’explotació apícola a la parcel·la 316 del Polígon 1 de Sant Esteve de la Sarga, amb la 
instal·lació de 15 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.  
  
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
6.- Llicència urbanística, sol·licitada per Josefa Ciutat Escolà. Expedient 18/2016. 
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Vist l’expedient 18/2016 de sol·licitud de llicència urbanística instat per la Sra. Josefa Ciutat Escolà,per a 
obres consistents en “reforma de paller”, d’acord amb el projecte de “rehabilitació de magatzem amb 
reconstrucció de coberta en “la Masia” Alzina”, redactat el febrer de 2016 per l’arquitecte tècnic Sr. 
Joaquim José Obiols.  
 
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 de l’alt Pirineu: Sant Esteve de la Sarga. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda; 
 
Primer.- Concedir llicència urbanística a la Sra. Josefa Ciutat Escolà, amb DNI núm. 40778821H, per a 
l’execució de les obres consistents en “reforma de paller”, d’acord amb el projecte de “rehabilitació de 
magatzem amb reconstrucció de coberta en “la Masia” Alzina”, redactat el febrer de 2016 per l’arquitecte 
tècnic Sr. Joaquim José Obiols, segons expedient 18/2016, i sotmès a les condicions següents: 
 

- Cal aportar el full d’assumeix de la direcció tècnica, signat i visat pel corresponent col·legi 
professional, o declaració jurada actualitzada, de competència i habilitació professional per part 
del tècnic director de les obres.   

 

Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 33.128,27 €, i aprovar les quantitats següents en 
concepte dels diferents tributs locals, en aplicació de les ordenances fiscals vigents, amb la 
bonificació establerta per l’exercici d’activitats econòmiques, condicionada al manteniment de 
l’activitat durant un període de 5 anys: 
 

1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
Base imposable:     33.128,27 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     60,00 € 

 

Tercer.- Assabentar la sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades que no comporten en cap cas augment de superfície ni volum construït de l’edifici, ni 
tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació; i 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.  
 
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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Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
  
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
7.- Llicència urbanística, sol·licitada per Ricard San José Sorroche. Expedient 19/2016. 
 
Vist l’expedient 19/2016 de sol·licitud de llicència urbanística i d’activitat instat pel Sr. Ricard San  
José Sorrache, amb NIF 40952059F, per a realitzar les obres de “construcció d’un cobert agrícola a 
Sant Esteve de la Sarga“, d’acord amb el projecte bàsic i executiu de “construcció d’un cobert 
agrícola a Sant Esteve de la Sarga, redactat per l’arquitecte Jaume Fitó i Poch, el març de 2016, visat 
el 28 d’abril de 2016 al Col·legi d’arquitectes de Catalunya, amb núm. 2016500287, situat al polígon 4 
parcel·la 382, al nucli d’Alzina, al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga 
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal. 
 
Vist que la competència per a l’atorgament de llicències correspon al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Esteve de la Sarga, per delegació de l’alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4/2005, de nou de 
febrer. 
 
D’acord amb el que s’estableix en 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 l’article 109 de les Normes de 
planejament urbanístic. Municipis de l'Alt Pirineu: Sant Esteve de la Sarga (aprovades el 18/02/2015, 
DOGC núm. 6.618); 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.- Concedir llicència urbanística al Sr. Ricard San José Sarroche, amb NIF 40952059F, per a 
realitzar les obres de “construcció d’un cobert agrícola a Sant Esteve de la Sarga“, d’acord amb el 
projecte bàsic i executiu de “construcció d’un cobert agrícola a Sant Esteve de la Sarga, redactat per 
l’arquitecte Jaume Fitó i Poch, el març de 2016, visat el 28 d’abril de 2016 al Col·legi d’arquitectes de 
Catalunya, amb núm. 2016500287, situat al polígon 4 parcel·la 382, al nucli d’Alzina.  
 
Segon.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades, i 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.  
 
Cinquè.- Informar el sol·licitant que d’acord amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el termini per a començar 
les obres és d’un any i el termini per acabar-les, és de tres, sens perjudici de la petició de pròrrogues. 
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Sisè.- Estimar el pressupost de les obres en 15.650,00 €, i aprovar les quantitats següents en 
concepte dels diferents tributs locals, en aplicació de les ordenances fiscals vigents, amb la 
bonificació establerta per l’exercici d’activitats econòmiques, condicionada al manteniment de 
l’activitat durant un període de 5 anys: 
 

1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
Base imposable:     15.650,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     60,00 € 

 
Setè.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
8.- Llicència urbanística, sol·licitada per Fernando Castells Fillat. Expedient 22/2016. 
 
Vist l’expedient 22/2016 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Sr. Fernando Castells Fillat, 
amb NIF 40819933Q, per a realitzar les obres de “repàs de teulats, consistent en la substitució i 
fixació de teules i cairons, capterrament de parets i revisió de canals”, a cal Mònic d’Estorm.  
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal. 
 
Vist que la competència per a l’atorgament de llicències correspon al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Esteve de la Sarga, per delegació de l’alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4/2005, de nou de 
febrer. 
 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i el que s’estableix en les Normes de 
planejament urbanístic. Municipis de l'Alt Pirineu: Sant Esteve de la Sarga (aprovades el 18/02/2015, 
DOGC núm. 6.618).  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda; 
 
Primer.- Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia establert a l’article 187.bis del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, per a l’execució de les obres de “repàs de teulats, consistent en la substitució i fixació de 
teules i cairons, capterrament de parets i revisió de canals”, a cal Mònic d’Estorm”, a cal Mònic 
d’Estorm, realitzat pel Sr. Fernando Castells Fillat, d’acord amb la documentació que figura en 
l’expedient 22/206.  
 
Segon.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades que no comporten en cap cas augment de superfície ni volum construït de l’edifici ni 
tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació, i 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 
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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.  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Estimar el pressupost de les obres en 2.000,00 €, 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 obres: 
Base imposable:     2.000,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     60,00 € 

 
Setè.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
9.- Llicència urbanística, sol·licitada per Jaume Bons Mauri. Expedient 30/2016. 
 
Vist l’expedient 30/2016 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Sr. Jaume Bons Mauri, amb 
NIF 36477348S, per a realitzar les obres de “reparació de desperfectes a finestres i balcó”, a cal 
Gravat del nucli de Sant Esteve de la Sarga.  
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal. 
 
Vist que la competència per a l’atorgament de llicències correspon al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Esteve de la Sarga, per delegació de l’alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4/2005, de nou de 
febrer. 
 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i el que s’estableix en les Normes de 
planejament urbanístic. Municipis de l'Alt Pirineu: Sant Esteve de la Sarga (aprovades el 18/02/2015, 
DOGC núm. 6.618).  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda; 
 
Primer.- Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia establert a l’article 187.bis del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, per a l’execució de les obres de “reparació de desperfectes a finestres i balcó”, a cal 
Gravat del nucli de Sant Esteve de la Sarga, realitzat pel Sr. Jaume Bons Mauri, d’acord amb la 
documentació que figura en l’expedient 30/206.  
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Segon.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades que no comporten en cap cas augment de superfície ni volum construït de l’edifici ni 
tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació, i 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.  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Estimar el pressupost de les obres en 400 €, 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 obres: 
Base imposable:     400,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     60,00 € 

 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats.  
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
10.- Llicència urbanística, sol·licitada per Ramon Sanuy Navarra. Expedient 32/2016. 
 
Vist l’expedient 32/2016 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Sr. Josep Escolà Lladós, per 
ordre del Sr. Ramon Sanuy Navarra,  per a realitzar les obres de “reparar goteres de la teulada”, a 
casa Roquero de Beniure.  
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal. 
 
Vist que la competència per a l’atorgament de llicències correspon al Ple de l’Ajuntament de Sant 
Esteve de la Sarga, per delegació de l’alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4/2005, de nou de 
febrer. 
 
D’acord amb el que s’estableix en l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i el que s’estableix en les Normes de 
planejament urbanístic. Municipis de l'Alt Pirineu: Sant Esteve de la Sarga (aprovades el 18/02/2015, 
DOGC núm. 6.618).  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda; 
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Primer.- Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia establert a l’article 187.bis del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, per a l’execució de les obres de “Reparar Goteres de la teulada”, a casa Roquero de 
Beniure, realitzat pel Sr. Ramon Sanuy Navarra, d’acord amb la documentació que figura en 
l’expedient 22/206.  
 
Segon.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades que no comporten en cap cas augment de superfície ni volum construït de l’edifici ni 
tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació, i 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.  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Estimar el pressupost de les obres en 9.000,00 €, 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 obres: 
Base imposable:     9.000,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     180,00 € 

 
Setè.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
11.- Llicència urbanística, sol·licitada per Eduar Wallon Laposte. Expedient 33/2016. 
 
Vist l’expedient 33/2016 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Sr. Eduar Wallon Laposte, per 
a obres consistents en “reconstrucció de teulada, rejuntat de paret, anivellat del terra i neteja de pati i 
retirada de runes”, d’acord amb el projecte de “rehabilitació de coberta en edifici en testera destinat a 
magatzem”, redactat el maig de 2016 per l’arquitecte tècnic Sr. Albert Altisent Tirbió.  
 
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. 
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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 de l’alt Pirineu: Sant Esteve de la Sarga. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda; 
 
Primer.- Concedir llicència urbanística a la Sra. Josefa Ciutat Escolà, amb DNI núm. 40778821H, 
per a l’execució de les obres consistents en “reconstrucció de teulada, rejuntat de paret, anivellat del 
terra i neteja de pati i retirada de runes”, d’acord amb el projecte de “rehabilitació de coberta en edifici 
en testera destinat a magatzem”, redactat el maig de 2016 per l’arquitecte tècnic Sr. Albert Altisent 
Tirbió, segons expedient 33/2016, i sotmès a les condicions següents: 
 

- Cal que la planta de la coberta reformada del plànol 3 sigui igual a la planta de la coberta de 
l’estat actual del plànol 2.  

 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 13.050,00 €, i aprovar les quantitats següents en 
concepte dels diferents tributs locals, en aplicació de les ordenances fiscals vigents, amb la 
bonificació establerta per l’exercici d’activitats econòmiques, condicionada al manteniment de 
l’activitat durant un període de 5 anys: 
 

1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 
Base imposable:     13.050,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     261,00 € 

 
Tercer.- Assabentar la sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades que no comporten en cap cas augment de superfície ni volum construït de l’edifici, ni 
tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació; i 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.  
 
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. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
12.- Llicència urbanística, sol·licitada per Àngels Cairó Molins. Expedient 36/2016. 
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Vist l’expedient 36/2016 de sol·licitud de llicència urbanística instat per la Sra. Àngels cairó Molins, 
amb NIF 39161842H, per a realitzar les obres de “substitució de paviment de la terrassa”, a casa 
Sanat 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 l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i el que s’estableix en les Normes de 
planejament urbanístic. Municipis de l'Alt Pirineu: Sant Esteve de la Sarga (aprovades el 18/02/2015, 
DOGC núm. 6.618).  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda; 
 
Primer.- Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia establert a l’article 187.bis del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de 
Catalunya, per a l’execució de les obres de “substitució de paviment de la terrassa”, a casa Sanat de 
Moror, realitzat per la Sra. Àngels Cairó Molins, d’acord amb la documentació que figura en 
l’expedient 36/206.  
 
Segon.- Assabentar la sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades que no comporten en cap cas augment de superfície ni volum construït de l’edifici, ni 
tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació; i 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.  
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Estimar el pressupost de les obres en 4.500,00 €, 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 obres: 
Base imposable:     4.500,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     90,00 € 

 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als interessats. 
 



            
 
           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 

Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
13.- Marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga i el Consell Comarcal 
del Pallars Jussà per a la senyalització de la xarxa de senders per obtenir el reconeixement 
Geoparc per part de la UNESCO. 
 
Segons l’article 25 i següents del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, correspon a la comarca, la competència, 
entre d’altres, de cooperar amb els municipis en l’establiment dels serveis necessaris per al 
desenvolupament del territori. 
 
El Consell Comarcal del Pallars Jussà, ha demanat ajuts per, progressivament, endegar la 
“Senyalització de la xarxa de senders per obtenir el reconeixement Geoparc Conca de Tremp-
Montsec, per part de la UNESCO“. 
 
El Geoparc és un territori que implementa un model de desenvolupament reconegut per la UNESCO, 
basat en la gestió sostenible d’un patrimoni geològic, paleontològic, miner, arqueològic i astronòmic 
excepcional, i àmbit territorial del Geoparc Conca de Tremp-Montsec avarca tots els municipis de la 
comarca. 
 
Així mateix el Consell Comarcal iniciarà en breu altres actuacions de senyalització de la xarxa de 
senders del Pallars Jussà. 
 
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. 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer.- Establir un marc de col·laboració interadministrativa entre l’Ajuntament de Sant Esteve de 
la Sarga i el Consell Comarcal per un assumpte o activitat d’interès comú com és l’execució de la 
“Senyalització de la xarxa de senders per obtenir el reconeixement Geoparc Conca de Tremp-
Montsec, per part de la UNESCO“. 
 
Segon.- Aprovar que el Consell Comarcal contractarà i executarà els treballs necessaris per dur a 
terme la “Senyalització de la xarxa de senders per obtenir el reconeixement Geoparc Conca de 
Tremp-Montsec, per part de la UNESCO“ . 
 
Tercer.- Posar a disposició del Consell Comarcal els espais necessaris per a l'execució de les 
actuacions en la xarxa comarcal de senders que transcorren pel terme municipal, i solucionar 
qualsevol incidència que en aquest sentit es plantegi. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde, Sr. Jordi Navarra i Torres, per a la signatura de tota la documentació que 
sigui necessària per a dur a terme aquest acord, inclosa la formalització, en nom i representació 
d’aquest Ajuntament. 
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Cinquè.- Trametre certificat d’aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Jussà i a la Direcció 
General d’Administració Local. 
 
Sisè.- Publicar aquest acord al BOPL. 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
14.- Pla d’aprofitaments de pastures any 2016. Aprovació  
 
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 2016, 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, per al proper exercici 2016, 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 a Ivan Castells Montellà, a Jaume 

Montanuy i Baró i a Carlos Montanuy i Baró 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. 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
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* A les 21:01 deixa la sessió el regidor Sr. Jaume Montanuy 
 
15.- Sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions Generals de 2016. 
 
Realitzat el sorteig el seu resultat és el següent: 
 
SECCIÓ 001 MESA U 
 
President Titular:  NAVARRA CORTASA VALLDEFLORS (U0070) 
Vocal 1r titular:  LLORENS NAVARRA DOLORES  (U0053) 
Vocal 2n titular:  ERTA ENSEÑAT MARIA ROSA  (U0036) 
 
1r. suplent del President: PUJOL MOLINS FRANCISCO   (U0086) 
2n suplent del President. MIRABET CASTELLS JOSE   (U0060) 
 
1r suplent del Vocal 1r: CONSOLA PALAU MANEL              (U0029) 
2n suplent del vocal 1r: VILLANUEVA CAMPILLO FLORENTINO (U0113) 
 
1r suplent del Vocal 2n: CASTELLS CASTELLS LOURDES    (U0020) 
2n suplent del Vocal 2n: HERRERUELA SERRANO JESUS  (U0050) 
 
16.- Mocions, Precs i preguntes 
 
No s’han presentat mocions, ni s’ha formulat cap prec.  
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
El Sr. Alcalde la dóna per acabada a les 21:16 hores de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta 
acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 


