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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:  Dimarts, 18 de febrer de 2016 
Hora:  De 19:00 a 20:28 
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial 
Sessió: 1/2016 
 
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 
 
*Els senyors Jordi Navarra, Jaume Montanuy i Ivan Castells, s’absenten de la sessió en els punts de 
l’ordre del dia que s’indicaran. 
   
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors (ordinària de 13 d’agost de 2015,  extraordinària 
de 24 de setembre de 2015 i ordinària de 24 de novembre de 2015).  

2. Informacions de l’Alcaldia. 
3. Relació de Decrets de l’Alcaldia. 
4. Gravació de les sessions del Ple municipal. 
5. Pla de dejeccions ramaderes LP01400 de ‘explotació “la Serra” amb marca oficial 669 AJ 

presentat pel Sr. Jaume Montanuy i Baró. Assabentat. 
6. Llicència urbanística, sol·licitada per la Sra. Mercè Navarra Moreno. Expedient 102/2015. 
7. Llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. Josep Boluña Castells. Expedient 105/2015. 
8. Llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. Jordi Navarra i Torres. Expedient 107/2015. 
9. Llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. Ivan Castells Montellà. Expedient 1/2016 
10. Llicència de connexió a la xarxa d’aigua sol·licitada pel Sr. Ivan Castells i Montellà a la 

parcel·la 357 del polígon 6 de Sant Esteve de la Sarga. Exp. 2/2016 
11. Subhasta de l’aprofitament de 600 tones de fusta d’aquest municipi, corresponent a l’exercici 

2016. Delegació en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació dels actes 
de publicació i la proposta d’adjudicació de la mateixa.  

12. Pressupost General de 2016. Aprovació inicial. 
13. Mocions, Precs i preguntes. 
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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 (ordinària de 13 d’agost de 2015,  
extraordinària de 24 de setembre de 2015 i ordinària de 24 de novembre de 2015) 
 
Es dóna compte de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors (ordinària de 13 d’agost de 
2015,  extraordinària de 24 de setembre de 2015 i ordinària de 24 de novembre de 2015), trameses 
prèviament a la convocatòria. 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar les actes de les sessions indicades, amb 
les correccions proposades pel regidor Sr. Ivan Castells en els seus correus electrònics de 23 de 
novembre de 2015 i de l’1 de desembre de 2015. 
 
Les intervencions dels regidors consten integres en la gravació del CD que consta 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 
consta a l’expedient del Ple. 
 

Número Data 
 

Extra. Decret 

40/2015 23-11-15 Designació de Representants de l'Administració i personal col·laborador a les 
Eleccions Generals de 2015 

41/2015 25-11-15 Relació de factures núm. 15/2015. 

42/2015 17-12-15 Relació de factures núm. 16/2015. 

43/2015 03-12-15 Contracte de subministrament d’una fotocopiadora per a l’Ajuntament. 
Adjudicació 

44/2015 17-12-15 Recuperació i abonament al personal de l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per 
cent dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de 
la paga extraordinària paga addicional de complement específic o pagues 
addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012 que es 
va suprimir per causa de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol 

45/2015 28-12-15 Relació de factures núm. 17/2015. 

46/2015 31-12-15 Relació de factures núm. 18/2015. 

 
4.- Gravació de les sessions del Ple municipal  
 
Vist que en el Ple de l’ajuntament de 24 de novembre de 2015 es va plantejar la possibilitat de 
procedir a les gravacions del Ple municipal, les quals ja es venien realitzant de manera informal, i 
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amb la finalitat d’evitar evitar desencontres en la redacció de les intervencions, així com facilitar la 
tasca de la seva redacció.  
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer.- Determinar la gravació de les sessions del Ple, les quals s’enregistraran en format digital, 
sense que es produeixin ni interrupcions, ni talls en la mateixa, ni es pugui procedir a la seva 
alteració mitjançant l’edició de la gravació de manera que s’inserti o suprimeixi el seu contingut.  
 
Segon.- Determinar que les actes del Plens en format text s’aprovaran, si s’escau, en extracte de 
conformitat amb el que disposa l’article 2 de l’Ordre GAP/570/2009, de 10 de desembre, i així es farà 
constar en l’encapçalament, en el seu format de text, i es trametran, i se’n farà difusió juntament amb 
la gravació d’audio.  
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que consta a 
l’expedient del Ple. 
 
*A les 19:45 hores s’absenta de la sessió el regidor Sr. Jaume Montanuy. 

 
5.- Pla de dejeccions ramaderes LP01400 de ‘explotació “la Serra” amb marca oficial 669 AJ 
presentat pel Sr. Jaume Montanuy i Baró. Assabentat. 
 
Vist el “Pla de dejeccions ramaderes individual d’una explotació ramadera situada a Sant Esteve de 
la Sarga”, redactat per l’enginyer tècnic agrícola Jordi Vidal Molins i promogut pel Sr. Jaume 
Montanuy i Baró, per a una explotació de 1400 places de bestiar oví i caprí, amb la identificació 
LP01400 de l‘explotació “la Serra” amb marca oficial 669 AJ.  
 
Vist l’informe favorable del Departament d’Agricultura, ramaderia, Pesca i Alimentació que classifica 
l’explotació com a Annex III d’acord amb l’establert en la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats.  
 
Vista 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 presents, acorda: 
 
Primer.- Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia previst a l’article 51 de la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, realitzat pel Sr. Jaume 
Montanuy i Baró en relació amb el Pla de dejeccions ramaderes individual d’una explotació ramadera 
situada a Sant Esteve de la Sarga”, redactat per l’enginyer tècnic agrícola Jordi Vidal Molins, amb la 
identificació LP01400 de l‘explotació “la Serra” amb marca oficial 669 AJ. 
 

Segon.- Notificar aquest acord als interessats.  

 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que consta a 
l’expedient del Ple. 
 



            
 
           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 

*A les 19:50 es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Jaume Montanuy. 

 
6.- Llicència urbanística, sol·licitada per la Sra. Mercè Navarra Moreno. Expedient 102/2015. 
 
Vist l’expedient 102/2015 de sol·licitud de llicència urbanística instat per la Sra. Mercè Navarra 
Moreno, per a “rehabilitar la coberta de l’edifici en testera destinat a magatzem” al paller de casa 
Lladós, al nucli de Sant Esteve de la Sarga, d’acord amb el projecte de “rehabilitació de coberta en 
edifici en testera destinat a magatzem”, redactat per l‘arquitecte Sra. Maria Boix i Goday, visat al 
col·legi d’aparelladors de Lleida amb el núm. 201500977/01 el 16/10/2015.  
 
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. Municipis de l'Alt Pirineu (DOGC de 21/04/2015) 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda; 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres a la Sra. Mercè Navarra Moreno, per a “rehabilitar la coberta de 
l’edifici en testera destinat a magatzem” al paller de casa Lladós, al nucli de Sant Esteve de la Sarga, 
d’acord amb el projecte de “rehabilitació de coberta en edifici en testera destinat a magatzem”, 
redactat per l‘arquitecte Sra. Maria Boix i Goday, visat al col·legi d’aparelladors de Lleida amb el núm. 
201500977/01 el 16/10/2015, segons expedient 102/2015.   
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 15.585,74 €, 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:     15.585,74 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària:      311,71 € 

 
Tercer.- Assabentar la sol·licitant que el cromatisme de les façanes ha d’atendre’s al que es disposa 
a la fitxa normativa de l’edificació com a porció dominant (tons terres, intensitats mitges, textures 
mates) de les Normes de planejament urbanístic. Municipis de l'Alt Pirineu (DOGC de 21/04/2015).  
 
Quart.- Assabentar la sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades, que  no comporten en cap cas augment de la superfície ni del volum construït de 
l’edifici, i que 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 i que únicament es permet realitzar 
les obres sol·licitades. 
 
Cinquè.- Informar la 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 pròrroga.” 
  
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que consta a 
l’expedient del Ple. 
 
7.- Llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. Josep Boluña Castells. Expedient 105/2015. 
 
Vist l’expedient 105/2015 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Sr. Josep Boluña Castells, 
per a “rejuntar paret de pedra” a casa Boluña 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. Municipis de l'Alt Pirineu (DOGC de 21/04/2015) 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda; 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres al Sr. Josep Boluña Castells, per a “rejuntar paret de pedra” a 
casa Boluña de Moror, segons expedient 105/2015.   
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 3.920,00 €, 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:     3.920,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària:      78,40 € 

 
Tercer.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades, que no comporten en cap cas augment de la superfície ni del volum construït de l’edifici, 
i que 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 i que únicament es permet realitzar 
les obres sol·licitades. 
 
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 pròrroga.” 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que consta a 
l’expedient del Ple. 
 
*A les 19:52 hores s’absenta de la sessió el Sr. Alcalde, presidint la sessió el Tinent d’Alcalde, Sr. Jaume 
Montanuy.  

 
8.- Llicència urbanística, sol·licitada pel Sr. Jordi Navarra i Torres. Expedient 107/2015. 
 
Vist l’expedient 107/2015 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Sr. Jordi Navarra i Torres, 
per a “instal·lar una sitja al cobert de baix” a la parcel·la 316 del polígon 3 de finques rústiques del 
municipi 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, el Pla Territorial parcial de l’Alt 
Pirineu i Aran, i les Normes de planejament urbanístic. Municipis de l'Alt Pirineu (DOGC de 
21/04/2015) 
 
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda; 
 
Primer.- Concedir llicència d’obres al Sr. Jordi Navarra i Torres, per a “instal·lar una sitja al cobert de 
baix” a la parcel·la 316 del polígon 3 de finques rústiques del municipi de Sant Esteve de la Sarga, 
segons expedient 107/2015, amb la condició següent: 
 

- L’alçada total de la sitja ha de ser inferior a 10 metres.   
 
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 3.300,00 €, 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:     3.300,00 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     60,00 € 
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Tercer.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet executar les obres 
sol·licitades, que no comporten en cap cas augment de la superfície ni del volum construït de l’edifici, 
i que 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 i que únicament es permet realitzar 
les obres sol·licitades. 
 
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 pròrroga.” 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que consta a 
l’expedient del Ple. 
 
*A les 19:53 es reincorpora a la sessió el Sr. Alcalde. 
*A les 19:53 s’absenta de la sessió el regidor Sr. Ivan Castells 

 
9.- Llicència urbanística, sol·licitada per Ivan Castells Montellà. Expedient 1/2016. 
 
Vist l’expedient 1/2016 de sol·licitud de llicència urbanística i d’activitat instat pel Sr. Ivan Castells 
Montellà, amb NIF 43748617H, per a realitzar les obres de “construcció d’una nova explotació bobina 
d’engreix amb capacitat per 100 vedells d’engreix, situada al polígon 6 parcel·la 357 del terme 
municipal de Sant Esteve de la Sarga“, d’acord amb el projecte bàsic i executiu de construcció d’una 
nova explotació bobina d’engreix amb capacitat per 100 vedells d’engreix, situada al polígon 6 
parcel·la 357 del terme municipal de Sant Esteve de la Sarga, redactat per l’enginyer tècnic agrícola 
Sr. Sergi Gros Navés, el gener de 2016, visat el 21 de gener de 2016 al Col·legi Oficial d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles de Lleida, amb núm. 4-0057, i la documentació complementària presentada el 3 de 
febrer.  
 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal. 
 
Vist que l’activitat d’explotació ramadera de vacum intensiva amb capacitat per a 100 vedells 
d’engreix es troba classificada dins de l’Annex III, Grup 11, Categoria 1.d) de la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i per tant sotmesa al règim de 
comunicació prèvia. 
 
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 
18/02/20159, DOGC núm. 6.618); i vista la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
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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 presents; acorda; 
 
Primer.- Concedir llicència urbanística al Sr. Ivan Castells Montellà, amb NIF 43748617H, per a 
realitzar les obres de “construcció d’una nova explotació bobina d’engreix amb capacitat per 100 
vedells d’engreix, situada al polígon 6 parcel·la 357 del terme municipal de Sant Esteve de la Sarga“, 
d’acord amb el projecte bàsic i executiu de construcció d’una nova explotació bobina d’engreix amb 
capacitat per 100 vedells d’engreix, situada al polígon 6 parcel·la 357 del terme municipal de Sant 
Esteve de la Sarga, redactat per l’enginyer tècnic agrícola Sr. Sergi Gros Navés, el gener de 2016, 
visat el 21 de gener de 2016 al Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Lleida, amb núm. 4-
0057, i la documentació complementària presentada el 3 de febrer, d’acord amb les següents 
condicions: 
 

- L’alçada total de la sitja ha de ser inferior a 10 metres.  
 
Segon.- Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia previst a la Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, realitzat Sr. Ivan Castells Montellà, amb 
NIF 43748617H per a exercir l’activitat d’explotació ramadera bobina d’engreix amb capacitat per 100 
vedells, al polígon 6 parcel·la 357 del terme municipal de Sant Esteve de la Sarga. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
inscriure l’activitat en al Registre municipal d’activitats. 
 
Quart.- 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. 
 
Sisè.- Estimar el pressupost de les obres en 93.695,08 €, 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:     93.695,08 € 
Tarifa:              2% sobre la base imposable 
Quota tributària mínima:     60,00 € 
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Setè.- Notificar aquesta resolució als interessats.  
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que consta a 
l’expedient del Ple. 
 
* A les 19:55 es reincorpora a la sessió el regidor Sr. Ivan Castells 

 
10.- Llicència de connexió a la xarxa d’aigua sol·licitada pel Sr. Ivan Castells i Montellà a la 
parcel·la 357 del polígon 6 de Sant Esteve de la Sarga. Exp. 2/2016 
 
Vista la Sol·licitud de connexió a la xarxa municipal de subministrament d’aigua potable realitzada pel 
Sr. Ivan Castells i Montellà, per al subministrament a la parcel·la 357 del polígon 6 a Sant Esteve de 
la Sarga. 
 
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.- Atorgar llicència de connexió a la xarxa d’aigua potable al Sr. Ivan Castells i Montellà, per al 
subministrament a la parcel·la 357 del polígon 6 a Sant Esteve de la Sarga. 
 
Segon.- Informar la sol·licitant que, l’autorització, s’atorga únicament en quan a les competències 
municipals fa referència, salvant el dret de propietat i drets a tercers, i és independent a qualsevol 
altra que en sigui necessària. 
 
Tercer.- Assabentar al sol·licitant que s’incorporarà al padró cobratori, servint aquest acte com a 
notificació de la inclusió en el corresponent padró fiscal.” 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que consta a 
l’expedient del Ple. 
 
11.- Subhasta de l’aprofitament de 600 tones de fusta d’aquest municipi, corresponent a 
l’exercici 2016. Delegació en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
dels actes de publicació i la proposta d’adjudicació de la mateixa.  
 
Ates el sistema formulat per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de 
Catalunya i el Consell Comarcal del Pallars Jussà, de concentrar les subhastes de la fusta de les 
forests d’utilitat pública de la comarca en el mateix dia i lloc, de manera que es faci una sola 
publicació i es concentrin el màxim d’empreses interessades. 
 
Vist el Conveni tipus de gestió entre el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i 
Medi Natural i l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga per tal de realitzar la gestió forestal a les 
forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forests de titularitat del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
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Atès que el municipi de Sant Esteve de la Sarga es troba inclòs en el Pla d’aprofitaments de 2016, 
amb el següent aprofitament de fusta : 
 

Municipi Sant Esteve de la Sarga 

Nom de la forest 
Montsec de Sant Esteve i Montsec 
d’Alsamora 

Núm. catàleg utilitat pública (CUP)  L-211 i L-207.  

Núm. de forest consorciada L-3.106 iL-3.099 

Superfície aprofitament (ha) 30 

Volum fusta (tones) 600 

Tipus de tallada 

Eliminació del pinastre i el xiprer fent 
tallades arreu per bosquets o 
eliminant-lo peu a peu si està barrejat 
amb la pinassa, i primera aclarida 
de millora a les pinedes de pinassa. 

Modalitat d’alienació 
En peu, amb escorça i liquidació final a 
resultes de la quantia real obtinguda 

Tipus d’adjudicació Subhasta 

Preu unitari (sense IVA)  3 €/m3 

Preu índex 2.250,00 € 

 
Vist el Plec de condicions tecnicofacultatives particulars per regular l’execució d’aprofitaments de 
fusta a les forests gestionades pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
 
Atès que els Plecs de condicions econòmiques de les licitacions, sempre que no s’oposin al Plec de 
condicions facultatives, són competència de les Entitats propietàries. 
 
De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i d’acord amb l’establert en 43/2003, de 21 de 
novembre, de forests. Vist l’article 25.1c) del Text refós de la Llei d’organització comarcal de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i resta de legislació autonòmica i 
de règim local concordant. 
 
El Ple per unanimitat dels seus membres, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de condicions econòmiques i administratives particulars que regularà 
l’adjudicació definitiva i el successiu aprofitament de la fusta. 
 
Segon.- Delegar en el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca Alimentació i Medi Natural els 
actes de publicació de la subhasta de l’aprofitament de 600 tones de fusta d’aquest municipi, 
corresponent a l’exercici 2016, així com la proposta d’adjudicació de la mateixa, a verificar 
conjuntament amb la resta d’aprofitaments de la comarca. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
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Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que consta a 
l’expedient del Ple. 
 
12.- Pressupost General de 2016. Aprovació inicial 
 
Vist el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2016, 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 presents; acorda; 
 
Primer.- Aprovar el límit de despesa no financera que es situa en 189.749,13 €. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost general de l’any 2016 per un import total de 258.899,48 € 
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." 
 
Les intervencions dels regidors en aquest punt consten integres en la gravació del CD que consta a 
l’expedient del Ple. 
 
10.- 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 consta a 
l’expedient del Ple. 
 
El Sr. Alcalde la dóna per acabada a les 20:28 hores de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta 
acta del contingut de la qual dono fe i certifico.  
 
El secretari       L’alcalde 
 
 
 


