AJUNTAMENT
DE
SANT ESTEVE DE LA SARGA

Acta de la sessió del Ple de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga
Identificació de la sessió
Caràcter:
Dia:
Hora:
Lloc:
Sessió:

Ordinària
Dimarts, 24 de novembre de 2015
De 19:00 a 20:40
Sala de sessions de la casa consistorial
11/2015

Hi assisteixen:
Alcalde:
Regidors/es:

Secretari:

Jordi Navarra Torres
Jaume Montanuy i Baró
Francisco Mirabet Castells
Ivan Castells i Montellà
Montserrat Escolà i Morera
Xavier Pascual i Santisteve

Ordre del dia:
1. Aprovació d’actes de les sessions anteriors (ordinària de 13 d’agost de 2015, extraordinària
de 2 de setembre de 2015, extraordinària urgent de 14 de setembre de 2015 i extraordinària
de 24 de setembre de 2015).
2. Informacions de l’Alcaldia.
3. Relació de Decrets de l’Alcaldia.
4. Llicència urbanística, sol·licitada per Josefa Cirera Ricard. Expedient 65/2015.
5. Llicència urbanística, sol·licitada per Lorenzo Juan de Dios Pérez. Expedient 79/2015.
6. Llicència urbanística, sol·licitada per Jesús Vallés Calvo. Expedient 80/2015.
7. Llicència urbanística, sol·licitada per Isidoro Rubio Abalos. Expedient 99/2015.
8. Modificació de crèdit núm. 1 que afecta el Pressupost de l'Administració General de l'entitat
per a l'any 2015.
9. Sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals de 2015.
10. 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’actes de les sessions anteriors (ordinària de 13 d’agost de 2015, extraordinària
de 2 de setembre de 2015, extraordinària urgent de 14 de setembre de 2015 i extraordinària de
24 de setembre de 2015)
Es dóna compte de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors (ordinària de 13 d’agost de
2015, extraordinària de 2 de setembre de 2015, extraordinària urgent de 14 de setembre de 2015 i
extraordinària de 24 de setembre de 2015), trameses prèviament a la convocatòria.
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El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda aprovar l’acta de la sessió extraordinària de 2 de
setembre de 2015, i de l’extraordinària urgent de 14 de setembre de 2015, i deixar pendents l’acta de
la sessió ordinària de 13 d’agost de 2015, i de la sessió extraordinària de 24 de setembre 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.
3.- Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia
Per indicació de la Presidència, el Sr. Secretari informa dels Decrets que s’han dictat des de la
passada sessió ordinària del Ple municipal.
Número
26/2015
27/2015

Data

Extra. Decret

03-08-15 Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells, i per
realització d’actes de campanya. Eleccions al Parlament de Catalunya 2015.
25-08-15 Relació de factures núm. 9/2015

30/2015

31-08-15 Pla d’actuacions de conservació i manteniment de la xarxa veïnal i rural de
camins del Pallars Jussà.
31-08-15 Designació de Representants de l'Administració i personal col·laborador a les
Eleccions al Parlament de Catalunya de 2015
1-09-15 Línies fonamentals del pressupost de 2013

31/2015

1-09-15

32/2015

29-09-15 Padrons fiscals municipals i llistes cobratòries

33/2015

29-09-15 Relació de factures núm. 11/2015. Aprovació

34/2015

29-09-15 Destinació del Fons de Cooperació Local de Catalunya, tram supramunicipal.

35/2015

1-10-15

36/2015

25-10-15 Relació de factures núm. 13/2015

37/2015

1-11-15

Relació de factures núm. 14/2015

38/2015

4-11-15

39/2015

5-11-15

Reserva de llocs especials per a la col·locació gratuïta de cartells, i per
realització d’actes de campanya. Eleccions Generals de 2015.
Cost serveis públics 2014

28/2015
29/2015

Relació de factures núm. 10/2015

Relació de factures núm. 12/2015. Aprovació

4.- Llicència urbanística, sol·licitada per Josefa Cirera Ricard. Expedient 65/2015.
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“Vist l’expedient 65/2015 de sol·licitud de llicència urbanística instat per la Sra. Josefa Cirera Ricard,
on desmana per a obres de conservació, reconstrucció i ampliació de planta baixa, reconstrucció
parcial i ampliació de primera planta, i de construcció de la planta sota coberta a casa Peraire
d’Alzina.
Vist l’informe desfavorable de l’arquitecte municipal, doncs les obres proposades es desenvolupen en
una parcel·la qualificada con a no edificable.
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.- Desestimar la sol·licitud de llicència urbanística formulada per la Sra. Josefa Cirera
Ricard, per a “per a obres de conservació, reconstrucció i ampliació de planta baixa, reconstrucció
parcial i ampliació de primera planta, i de construcció de la planta sota coberta a casa Peraire
d’Alzina, segons expedient 65/2015, en no ajustar-se a les previsions del planejament municipal,
doncs la parcel·la on es demana realitzar les obres està qualificada coma no edificable.
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.
5.- Llicència urbanística, sol·licitada per Lorenzo Juan de Dios Pérez. Expedient 79/2015.
Vist l’expedient 79/2015 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Sr. Lorenzo Juan de Dios Pérez,
per a “posar una finestra 80 x 80” a cal Carlos d’Alsamora.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal.
Vist que la competència per a l’atorgament de llicències correspon al Ple de l’Ajuntament de Sant Esteve
de la Sarga, per delegació de l’alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 4/2005, de nou de febrer.

D’acord amb el que s’estableix en els articles 49 i 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, i les Normes de planejament
urbanístic. 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. Lorenzo Juan de Dios Pérez, per a “posar una finestra 80 x 80”
a Cal Carlos d’Alsamora, segons expedient 79/2015, condicionat a:
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-

Les mides finals de l’obertura executada han de ser verticals, en cas de ser quadrades, com la
mida de la fusteria proposada, (80 x 80), caldrà justificar-ho d’acord al que es disposa a la fitxa
normativa de l’edificació i a l’article 59 de les Normes de planejament urbanístic. Municipis de
l'Alt Pirineu.

Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 200,00 €, 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:
200,00 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària mínima:
60,00 €
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.
6.- Llicència urbanística, sol·licitada per Jesús Vallés Calvo. Expedient 80/2015.
“Vist l’expedient 80/2015 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Sr. Jesús Vallés Calvo, per a
“reforma de cuina” a Casa Capdevila 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 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. Jesús Vallés Calvo, per a “reforma de cuina” a Casa Capdevila
d’Estorm, segons expedient 80/2015.
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Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 2.925,00 €, 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:
800,00 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària mínima:
60,00 €
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.
7.- Llicència urbanística, sol·licitada per Isidoro Rubio Abalos. Expedient 99/2015.
“Vist l’expedient 99/2015 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Sr. Isidoro Rubio Abalos, per a
“arreglar teules” a Ca la Rosa 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 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. Isidoro Rubio Abalos, per a “arreglar teules” a Ca la Rosa de
Beniure, segons expedient 99/2015.
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 1.580,00 €, 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:
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Base imposable:
Tarifa:
Quota tributària mínima:

800,00 €
2% sobre la base imposable
60,00 €

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.
8.- Modificació de crèdit núm. 1 que afecta el Pressupost de l'Administració General de l'entitat
per a l'any 2015.
"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 2015, 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 2015, 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

Infraestructures i bens naturals: accés als
210.00.1531 nuclis

Prev. Inicial

15.000,00

Augment Despesa

11.000,00

Prev. final

26.000,00

CASA CONSISTORIAL. 25632 SANT ESTEVE DE LA SARGA. Telf. 973-653377 Fax. 973-653378
ajuntament@santesteve.ddl.net

AJUNTAMENT
DE
SANT ESTEVE DE LA SARGA
Infraestructures i bens naturals: aigua i
210.00.161 clavegueram
227.06.920 Estudis i treballs tècnics

8.000,00
14.000,00
37.000,00

19.000,00
4.000,00
34.000,00

27.000,00
18.000,00
71.000,00

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

761.00

Menors ingressos

previsió inicial

Leader- Restauració del Moli de Farina de
Beniure

Augment ingrés

60.800,00

Partida

Reduccions de partides

336.619.00
210.165.00

Restauració del Moli de farina de Beniure
Reparacions enllumenat públic

Previsió inicial

91.960,00
7.000,00
98.960,00

60.800,00
60.800,00

Reducció

91.960,00
2.840,00
94.800,00

Previsió final

0,00
0,00

Previsió final

0,00
4.160,00
4.160,00

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........................
- Procedència dels fons:
Menors ingressos................. ..........
Reduccions.....................................

34.000,00 €
60.800,00 €
94.800,00 €

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 2015, suplements
de crèdit, per mitjà de transferències de crèdit entre partides de despeses i reducció d’ingressos, tal
com s'ha exposat anteriorment.
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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 consta a
l’expedient del Ple.
9.- Sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions a les Corts Generals de
2015.
Realitzat el sorteig el seu resultat és el següent:
SECCIÓ 001 MESA U
President Titular:
Vocal 1r titular:
Vocal 2n titular:

Bargalló Gasol, Rosa
Vallés Oltra, Ignasi
Peruchet Castells, Joan

(U0007)
(U0116)
(U0086)

1r. suplent del President:
2n suplent del President.

Bergua Rius, Robert
Serulla Llorenç, Albert

(U0015)
(U0107)

1r suplent del Vocal 1r:
2n suplent del vocal 1r:

Serulla Romeu, Josep Maria
Navarra Cortassa, Valldeflors

(U0109)
(U0076)

1r suplent del Vocal 2n:
2n suplent del Vocal 2n:

Cortassa Martínez, Evodi
Mirabet Castells, Francisco

(U0038)
(U0065)

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 20:40 hores de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta
acta del contingut de la qual dono fe i certifico.
El secretari

L’alcalde
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