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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:  Extraordinària 
Dia:  Dilluns, 8 d’agost de 2016 
Hora:  De 13:00 a 13:30 
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 3/2015 
 
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 
 
Ordre del dia: 
 

1. Calendari de festes locals per a l’any 2017. 
2. Adjudicació de l’obra “conservació i reforma del ferm en la carretera de Moror a Alzina” 
3. Adjudicació de l’obra “Conservació de la carretera de Sant Esteve de la Sarga” 
4. Modificació de crèdit núm. 1 que afecta el Pressupost de l'Administració General de l'entitat 

per a l'any 2016. 
 
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.- Calendari de festes locals per a l’any 2017. 

 
Vista l’Ordre EMO/137/2016, de 30 de maig, pel qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals 
a Catalunya per a l’any 2017. 
 
Atès que l’esmentada Ordre estableix que a proposta dels municipis, mitjançant una ordre del 
conseller seran fixades dues festes locals retribuïdes i no recuperables, les quals han de ser diferents 
a les festes oficials o als diumenges. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
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Primer.- Proposar a l’Honorable Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el 
següent calendari de festes locals per a l’any 2017, a Sant Esteve de la Sarga: 
 

Dia 15 de maig 

Dia 8 de setembre 

 

Segon.- Trametre còpia d'aquest acord a la Delegació de Lleida del Departament de treball de la 
Generalitat.” 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 

 
2.- Adjudicació de l’obra “conservació i reforma del ferm en la carretera de Moror a Alzina” 
 
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 €, aprovada inicialment pel Ple en sessió d’1 de juny de 2016 (Bop de Lleida 
núm. 115 de 16/06/2016). 
 
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.  
 
Aquesta actuació està prevista dins la convocatòria d’ajuts als ens locals en el programa d’Inversions 
Locals del Pla específic de la  Diputació de Lleida 2013-2016, amb un ajut de 28.652,62 euros. 
 
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. 
 
Vistos els articles 111, 112.2, 123,2 138 i Disposició Addicional Segona del  Reial Decret legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
que determinen la qualificació del contracte com a menor, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, que atribueix al Ple les contractacions de tota mena quan el seu import 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i 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.- Adjudicar el contracte menor de “conservació i reforma del ferm en la carretera de Moror a 
Alzina”, d’acord amb la memòria valorada aprovada, a l’empresa Pinater, SL, domiciliada a l’Av. 
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Victoriano Muñoz, 46, del Pont de Suert, amb NIF núm. B-25521774 per l’import de quaranta mil cinc-
cents setanta-vuit euros i tres cèntims (40.578,03 €).  
  
Segon.- Aprovar la despesa total d’aquesta contractació amb càrrec a la partida 210.01.453 del 
pressupost municipal per al 2016. 
 
Tercer.- Notificar la resolució adoptada a la empresa adjudicatària, per al seu coneixement i efectes,”  
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
3.- Adjudicació de l’obra “Conservació de la carretera de Sant Esteve de la Sarga” 
 
Vista la memòria valorada de les obres “Conservació de la carretera de Sant Esteve de la Sarga”, 
redactat per l’enginyer Sr. Eduard Fortuño Vives, amb un pressupost d'execució per contracta de 
58.965,72 €. 
 
Les obres definides en el projecte consisteixen en la reparació de flonjals i clots en la carretera, 
regularització del ferm en zones deteriorades, neteja amb motoanivelladora, així com neteja i 
restitució de cunetes malmeses, neteja interior de passos de carretera, arranjament d’accessos a 
nuclis i excavació per a rebaix en roca.  
 
Aquesta actuació està prevista que sigui finançada mitjançant fons propis de l’Ajuntament.  
 
El pressupost d’execució per contracta del projecte és 58.965,72  €, 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. 
 
Vistos els articles 111, 112.2, 123,2 138 i Disposició Addicional Segona del  Reial Decret legislatiu  
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
que determinen la qualificació del contracte com a menor, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, que atribueix al Ple les contractacions de tota mena quan el seu import 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i d’acord 
amb els articles 12.4 i 35 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda: 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada de les obres de “Conservació de la carretera de Sant Esteve 
de la Sarga”, redactada per l’enginyer Sr. Eduard Fortuño Vives, amb un pressupost d'execució per 
contracta de 58.965,72 €. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte menor de “Conservació de la carretera de Sant Esteve de la Sarga”, 
d’acord amb la memòria valorada aprovada, a l’empresa Pinater, SL, domiciliada a l’Av. Victoriano 
Muñoz, 46, del Pont de Suert, amb NIF núm. B-25521774 per l’import de cinquanta-vuit mil nou-cetns 
seixanta cinc euros i setanta-dos cèntims (58.965,72 €).  



            
 
           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 

  
Tercer.- Aprovar la despesa total d’aquesta contractació amb càrrec a la partida 210.00.453 del 
pressupost municipal per al 2016. 
 
Quart.- Notificar la resolució adoptada a la empresa adjudicatària, per al seu coneixement i efectes.”  
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
4.- Modificació de crèdit núm. 1 que afecta el Pressupost de l'Administració General de l'entitat 
per a l'any 2016. 
 
Atesa la necessitat d’ajustar els crèdits pressupostaris disponibles, sens perjudici del nivell de 
vinculació jurídica entre les diferents partides del pressupost, dono inici a l’expedient de modificació 
de crèdit número 1 del pressupost de 2016, de conformitat  amb el que disposen els articles 179 i 180 
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 i l’article 37 del Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril, fent la següent proposta 
de transferències de crèdit: 
 
Segons les operacions comptables del pressupost de l’exercici de 2016, i en atenció a les necessitats 
que es deriven d’obres i serveis de la corporació, i atesa la informació d’Intervenció, estimo que és 
convenient procedir a la tramitació d’expedient de modificació de crèdit dins el pressupost, a fi i 
efecte de poder atendre les obligacions que es preveu s’originaran i que són d’una necessitat i 
urgència reconegudes, com són: 
 
-Insuficient dotació de les partides pressupostàries que s’assenyalen a l’apartat a) 
 
Examinats els crèdits de què es disposa al pressupost, tenint en compte les obligacions reconegudes 
i liquidades fins al dia d’avui, les necessitats de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit poden 
xifrar-se comptablement en les quantitats següents: 
 
a) Atencions dotades insuficientment: 
 

Partida Suplement de Crèdit Prev. Inicial Augment  Despesa Prev. final 

210.00.453 Infraestructures i béns naturals: Carreteres 12.000,00 46.965,72 58.965,72 

210.00.454 
Infraestructures i béns naturals: Camins 
veïnals 15.000,00 3.000,00 18.000,00 

    27.000,00 49.965,72 76.965,72 

 
Per tal d’atendre les obligacions citades, i de conformitat amb el que es preveu a les bases 
d’execució del pressupost es pot recórrer a efectuar les modificacions de crèdit entre les partides 
següents: 
 

Partida Reduccions de partides Previsió inicial Reducció Previsió final 

619.00.1532 
Altres inversions en reposició en infraestructura: 
Arranjament de la Plaça de Sant Esteve 40.000,00 40.000,00 0,00 

  40.000,00 40.000,00 0,00 
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De conformitat amb el que s’exposa, l’expedient pot quedat anivellat tal com s’indica a continuació: 
 
- Import de les obligacions: 
 Suplements de crèdit........................  49.965,72 € 

Menors ingressos................. ..........  40.000,00 € 
 
- Procedència dels fons: 
    Romanent de tresoreria..................    9.965,72 € 
 
Per la Secretaria i la Intervenció s’han emès els informes preceptius. 
 
Les transferències proposades afecten diferents polítiques de despesa i no afecten els crèdits 
extraordinaris atorgats en l’exercici. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades 
mitjançant suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a 
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat 
objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 
 
Actualment no hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar, 
que impedeixi la modificació. 
 
Atès el que estableix l’article 41 del Reial Decret 500/1990, i la base setena del pressupost municipal 
per a l'exercici 2015. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost de 2016, suplements 
de crèdit, per mitjà de transferències de crèdit entre partides de despeses i reducció de despeses, tal 
com s'ha exposat anteriorment. 
 
Segon.- Exposar al públic l'expedient pel termini  de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte publicat 
en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida.  En cas que no es presentin 
reclamacions, l’acord serà definitiu i es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat, 
publicant-se el resum a nivell de capítols del Pressupost amb la modificació aprovada." 

 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que figura a 
l’expedient del Ple. 
 
El Sr. Alcalde dóna per acabada la sessió a les 13:30 hores de la qual, com a secretari, n’estenc 
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 
 
 


