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
Dijous, 2 d’octubre de 2014
De 19:15 a 21:01
Sala de sessions de la casa consistorial
5/2014

Hi assisteixen:
Alcalde:
Regidors/es:

Secretari:
Absents:

Jaume Montanuy i Baró
Francisco Mirabet Castells
Jordi Navarra Torres
Manel Cònsola Palau
Xavier Pascual i Santisteve
Josep Maria Castells Belart

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació d’actes de les sessions anteriors (ordinària de 7 de juliol de 2014)
Relació de Decrets de l’Alcaldia.
Aprovació del Compte General Anual de 2013.
Pla de desenvolupament sostenible del turisme “Montsec d’Ares-Nord” 2013-2020
Contracte d’arrendament de les àrees de caça. Adjudicació.
Licitació de l’aprofitament de tòfones de titularitat municipal. Montsec CUP núm. 207, 208, 209,
210 i 211. Adjudicació
7. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives i de l’expedient de contractació per a
l’execució de les obres del Projecte reduït de la instal·lació d’emissari de sanejament i fossa
sèptica al nucli de Beniure", per procediment obert a l’oferta econòmicament més avantatjosa
amb diversos criteris d'adjudicació.
8. Conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica informàtica per a la
Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga. Aprovació
9. Llicència urbanística, sol·licitada per Josep Boluña Castells. Expedient núm. 49/2014.
10. Informacions de l’Alcaldia.
11. Mocions, Precs i preguntes.
11.1 Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014

Desenvolupament de la sessió
El Sr. alcalde, declara obert l'acte, i proposa, amb caràcter d’urgència, incorporar a l’odre del dia dos
nous punts referents a: Ratificació del Decret de sol·licitud d’ajut al programa Leader, de
desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, per a l’anualitat 2014, per a “restauració del molí de
farina de Beniure i recuperació del seu entorn” i aprovació inicial de la memòria valorada, i a la
Llicència urbanística, sol·licitada pel Bisbat d’Urgell. Expedient 39/2014.
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Sotmès a votació, els membres presents del Ple, per unanimitat, acorden incorporar els punts núm.
10. Ratificació del Decret de sol·licitud d’ajut al programa Leader, de desenvolupament rural de
Catalunya 2007-2013, per a l’anualitat 2014, per a “restauració del molí de farina de Beniure i
recuperació del seu entorn” i aprovació inicial de la memòria valorada, i núm. 11. Llicència urbanística,
sol·licitada pel Bisbat d’Urgell. Expedient 39/2014. 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 7 de juliol de 2014)
Es dóna compte de l'esborrany de l’acta de la sessió anterior (ordinària de 7 de juliol de 2014),
tramesa prèviament a la convocatòria.
El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si tenen alguna observació a fer-hi. No es
formulen al·legacions i, el Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda aprovar l’acta de
la sessió anterior.
2.- 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

Data

10/2014

30-06-14

11/2014

30-06-14

12/2014

14-07-14

13/2014

14-07-14

14/2014

04-08-14

Extra. Decret
Projecte de recuperació de camí de ferradura tradicional al Montsec de Sant Esteve
de la Sarga, i ajut de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya.
Pla d’actuacions de conservació i manteniment de la xarxa veïnal i rural de camins
del Pallars Jussà.
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 2014.
Relació de factures núm. 02/2014. Aprovació

16/2014

Certificació 1/contractista de l’obra “Millora de l’abastament d’aigua potable a Moror”.
Aprovació
09-09-14 P Padrons fiscals municipals i llistes cobratòries de les taxes següents,
per a l’exercici de 2014
30-09-14
Aprovació de les línies fonamentals del pressupost de 2015

17/2014

01-10-14

15/2014

-

-

Sol·licitud d’ajut al programa Leader, de desenvolupament rural de Catalunya 20072013,per a l’anualitat 2014, per a “restauració del molí de farina de Beniure i
recuperació del seu entorn” i aprovació inicial de la memòria valorada.

El regidor Sr. Manel Consola pregunta sobre el Decret referent a la subvenció per a la
restauració del Molí de Beniure.
L’alcalde comenta que el Sr. Xavier Sanuy va proposar la cessió del Molí de Beniure a
l’Ajuntament per 15 anys, i ara es demana un ajut, dins del programa Leader, per a rehabilitarlo.
El Sr. Consola també planteja la necessitat de millorar el camí d’accés, i comenta que potser
seria interessant fer una cessió més llarga.
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-

L’alcalde exposa que la línia d’ajuts és per a la rehabilitació de patrimoni, i que ara es fa la
sol·licitud i ja es veurà si es concedeix, però que s’ha redactat una memòria valorada, i més
endavant, si es requereix, ja es desenvoluparà un projecte. L’alcalde afegeix que la única
condició del propietari va ser que ell i la seva família podessin visitar el molí sempre que ho
desitgessin, i informa que si s’atorga la subvenció el teulat actual anirà fora i quedarà com
estava antigament.

3.- Aprovació del Compte General Anual de 2013
Vist i revisat el Compte General Anual de 2013, que inclou el de l’administració general de l’entitat
local de Sant Esteve de la Sarga, juntament amb els justificants i llibres de comptabilitat, del contingut
del qual ha informat el secretari-interventor.
El resum del Compte General Anual és el següent:
Compte General de l’administració general de la pròpia entitat (Ajuntament):
-Balanç de situació a 31/12/2013:

Import €

ACTIU:
Immobilitzat material
Immobilitzat immaterial
Inversions en infraestructura i béns d’ús general
Inversions gestionades
Patrimoni públic del sòl
Inversions financeres permanents
Deutors no pressupostaris a llarg termini
Existències
Deutors
Tresoreria
Ajustos per periodificació
Resultats pendents d’aplicació
Total actiu
Comptes d’ordre

378.680,43,0,00,1.407.416,66,0,00,0,00,0,00,0,00,0,00,261.122,43,16.133,58,0,00.0,00,2.063.353,10,0,00,-

PASSIU:
Patrimoni i reserves
Resultats de l’exercici
Deutes a llarg termini
Deutes a curt termini
Partides pendents d’aplicació
Ajustos per periodificació
Total passiu
Comptes d’ordre

413.459,81,152.322,86,6.117,75,106.064,67,0,00,0,00,2.063.353,10.0.00,-

-Compte de resultats a 31/12/2013:
Ingressos d’explotació
Despeses explotació

Import €
298.079,93,150.679,51,-
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Marge explotació
Despeses financeres
Resultats corrents de l’exercici
Resultats extraordinaris
Resultats de l’exercici

147.400,42,130,07,147.270,35,5.052,12,152.322,86-

-Liquidació del pressupost:
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Drets pendents de cobrar (ex. corrent)
Obligacions pendents de pagar (ex. corrent)
Resultat pressupostari ajustat

Import €
294.068,36,283.123,98,108.671,71,28.788,12,10.944,38,-

-Romanent de crèdit a 31/12/2013:
Pressupost definitiu
Obligacions reconegudes netes
Romanent de crèdit
Crèdits d’incorporació
Crèdits no incorporables

Import €
513.024,98,283.123,98,229.901,00,0,00,0,00,-

-Romanent de tresoreria a 31/12/2013:
Drets pendents de cobrar a final de l’exercici
Obligacions pendents de pagament a final de l’exercici
Fons líquids a la tresoreria a final de l’exercici
Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament finalista
Romanent de tresoreria per despeses generals
Romanent de tresoreria total

Import €
261.122,43,95.893,00,16.133,58,0,00,181.363,01,181.363,01,-

Vist l'informe favorable de la Comissió Especial de Comptes de 10 de juliol de 2014.
Atès que els Comptes Generals referits han estat exposats al públic, mitjançant la publicació
d'edictes al taulell d'anuncis de l'Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província núm. 137 de 18 de
juliol, i que durant el termini de quinze dies i vuit més no s'han presentat objeccions ni observacions.
D’acord amb el que disposa l’article 208 i seg. Del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General Anual municipal de l'Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga,
corresponent a l'exercici de 2013, segons els resums citats anteriorment.
Segon.- Trametre'n un exemplar, juntament amb l'expedient de la seva aprovació a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, a la Delegació Territorial d’Hisenda, mitjançant les aplicacions informàtiques
corresponents, als efectes oportuns.

En aquest punt no s’han produït intervencions.
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4.- Pla de desenvolupament sostenible del turisme “Montsec d’Ares-Nord” 2013-2020
Vista la iniciativa sommontsec, desenvolupada amb el suport del Consorci del Montsec, la qual es
proposa, entre altres objectius, consolidar el Montsec com a lloc de referència en turisme astronòmic
i de coneixement, tot impulsant la declaració de destinació turística Starlight, certificada per la
Unesco, definir els productes turístics en que s’haurà de basar la promoció turística i recolzar el
llançament de la marca Montsec, així com debatre entorn de la oportunitat o no d’iniciar un procés
cap a la declaració de parc natural i propiciar la coordinació i professionalització de tot el sector.
Considerant que la marca turística Montsec, inclou una unitat natural repartida entre diversos
municipis, comarques i comunitats autònomes, i tenint present que el municipi de Sant Esteve de la
Sarga, territorialment representa una part molt important del Montsec, i que aquesta unitat natural té
un important potencial de creixement cultural, mediambiental i de lleure, que ha de complementar-se
amb la proposta feta per sommontsec.
Atès que sommontsec vol ser un pla de tots, buscant la complicitat dels agents econòmics del territori
i també de persones i entitats que s’estimen el Montsec, i que volen que continuï sent un esclat de
natura, i, al mateix temps, un lloc ple d’oportunitats, especialment per al jovent amb iniciativa.
Vist el Pla de desenvolupament sostenible del turisme “Montsec d’Ares-Nord” 2013-2020, redactat
pels Sr. Xavier Sanuy Castells i pel Sr. Marc Sanuy Vázquez, el qual s’ha elaborat amb la finalitat de
donar a conèixer el potencial turístic d’aquesta zona, amb un plantejament col·laboratiu sumant
esforços per complementar i fer créixer el Pla proposat, el qual parteix de la referència al pla de
sommontsec, al qual pretén complementar pel que fa al municipi de Sant Esteve de la Sarga.
El Pla descriu els potencials turístics de Sant Esteve de la Sarga, així com les línies estratègiques a
seguir, i proposa les principals actuacions a desenvolupar.
Considerant que el Pla constitueix una guia útil per a les diverses actuacions a desenvolupar en el
municipi per als propers anys
El Ple per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer.- Aprovar el Pla de desenvolupament sostenible del turisme “Montsec d’Ares-Nord” 20132020.
Segon.- Donar trasllat del Pla, per al seu coneixement i als efectes oportuns al Consell Comarcal del
Pallars Jussà, a la Comissió de Seguiment del Montsec i a la iniciativa sommontsec.
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
-

L’alcalde informa que el projecte va ser redactat pel Sr. Xavier Sanuy, i es va presentar a la
Delegació del Govern a l’Alt Pirineu, i ara es passa pel Ple amb la voluntat de fer-lo municipal.
El regidor Sr. Manel Consola opina que està be, però s’hauria de parlar i debatre alguns
temes doncs al seu parer es podrien esmenar.
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-

-

-

-

-

-

L’alcalde afegeix que tot i ser municipal, és un document per treballar i fer-hi les esmenes que
es considerin, com pot ser per exemple la valoració de les actuacions proposades, però es
busca que sigui un document marc genèric.
Pel regidor Sr. Jordi Navarra hi hauria d’haver alguna prioritat del municipi de Sant Esteve,
doncs és l’únic municipi de la part Nord del Montsec.
L’alcalde matisa que es parteix d’un document que es va fer a la Noguera, on només es parla
de la Vall d’Àger, sense mencionar la part Nord del Montsec, i per això s’ha fet un document
de desenvolupament del Montsec, només de Sant Esteve de la Sarga.
El Sr. Manel Consola esmenta que hi ha qüestions com els plans d’inversions, amb les quals
no hi està d’acord, doncs s’ha de prioritzar la fixació de la població, amb un pla sobre aquest
aspecte, i a partir d’aquí desenvolupar el Montsec.
L’alcalde informa que al Congost de Mont-Rebei hi ha passat 65.000 persones, i si, per
exemple es pot fer el molí de Beniure, o si la gent que va al castell de Mur passa pel municipi,
això pot contribuir a l’establiment d’algun negoci.
Pel Sr. Jordi Navarra s’hauria de negociar amb la Fundació de Catalunya Caixa per tal que
participessin en el sosteniment de la carretera, doncs a ells els genera molts recursos
l’aparcament.
L’alcalde esmenta que la Fundació ja no disposa dels recursos que tenia antigament, i quan
van parlar del tema de la Masieta se’ls va proposar que a l’edifici de serveis que volen
arranjar, s’hi puguin establir els petits productors locals, i que això pugui animar algú del
municipi a produir algun producte per vendre, com oli, melmelada o tòfones envasades.
El Sr. Navarra també comenta que si hi ha llocs de treball a cobrir estaria be que s’oferissin a
veïns del municipi, i reitera que el congost de Mont-rebei es tracta d’un dels destins turístics
més importants de la província.
L’alcalde afegeix que si funciona l’atractiu turístic de Mont-Rebei, d’alguna manera se’n
beneficiarà tot el municipi.

5.- Contracte d’arrendament de les àrees de caça. Adjudicació
Durant la temporada 2011-2012, l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga va aprovar, per
emergència l’adjudicació del contracte d’arrendament dels aprofitaments de caça denominats
“Montsec” (L-10389) i “La Feixa” (L-10390), de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, per a la
temporada 2011-2012 al Sr. Miquel Pla Jovell pel preu de 15.000,00.
Durant aquest exercici i un cop finalitzada la temprada, es van realitzar diverses batudes de senglars
per tal de realitzar un control de les poblacions degut que durant tot l’any s’havien vingut generant
danys a finques particulars per la proliferació d’aquests animals. A conseqüència del fet que es van
realitzar les diverses batudes, i que mancava encara per executar la caça de cabirols que forma part
del contracte, i que s’havia demorat per la manca de subministrament de les anelles preceptives, es
va considerar que no s’ha pogut executar en la seva totalitat el contracte, i en conseqüència
d’aquests fets no es va poder produir la licitació de l’aprofitament
Vist que en els darrers anys s’ha posat de manifest a l’Ajuntament, per part dels pagesos de la
localitat que els senglars han produït danys als sembrats, i que s’ha fet necessari que durant la
primavera i l’estiu s’haguessin de realitzar diverses batudes impossibilitant la subhasta dels
aprofitaments, es fa necessari i urgent realitzar una adjudicació dels aprofitaments de caça, per tal de
reduir el nombre de senglars i allunar-los dels sembrats de tal manera que es minimitzi el risc de
danys als sembrats.
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Vist que les darreres tres temporades, s’ha apreciat que els danys generats pels senglars han
augmentat considerablement, i que s’han realitzat contactes amb diverses colles de caçadors amb
l’objectiu de poder adjudicar el contracte a alguna colla de caçadors relativament nombrosa i que
tingui disponibilitat per realitzar el major nombre de caceres i així reduir els danys causats, tot d’acord
amb els plans d’aprofitament cinegètic aprovats i que regeixen els aprofitaments.
Vist que es va reunir el 29 de setembre de 2014 el Consell del Coto de Sant Esteve de la Sarga, el
qual es va mostrar favorable a l’adjudicació.
D’acord amb el que s’estableix en el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer.- Primer.- Aprovar la emergència de la contractació i adjudicar el contracte d’arrendament
dels aprofitaments de caça denominats “Montsec” (L-10389) i “La Feixa” (L-10390), de l’Ajuntament
de Sant Esteve de la Sarga, per les temporades 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 a la Societat de
caçadors de Tremp, amb CIF G-25349598, representada pel Sr. Josep Porta Juanchich, pel preu de
12.000,00.
Segon.- Facultar l’alcaldia de l’Ajuntament, tant àmpliament com en dret sigui menester, per tal de
formalitzar el present acord, i especialment per a la signatura del contracte.”
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
- L’alcalde comenta que es va fer la reunió prèvia amb la junta del Coto, i es proposa
l’adjudicació a la colla del Boloni de Tremp.
6.- Licitació de l’aprofitament de tòfones de titularitat municipal. Montsec CUP núm. 207, 208,
209, 210 i 211. Adjudicació
Atès que aquest Ajuntament considera que cal iniciar els tràmits per licitar l’aprofitament de tòfones
de titularitat municipal denominat “Montsec, CUP núm. 207/3099”, per tres anualitats:
1a. Anualitat: de l’1 de maig al 15 d’agost de 2014 i del 15 de novembre de 2014 al 15 de març de 2015
2a. Anualitat: de l’1 de maig al 15 d’agost de 2015 i del 15 de novembre de 2015 al 15 de març de 2016.
3a. Anualitat: de l’1 de maig al 15 d’agost de 2016 i del 15 de novembre de 2016 al 15 de març de 2017.

Vist que aquesta licitació ho és de l’aprofitament d’un bé de domini del consistori i que per tant, està
exclosa de la normativa de contractació pública d’acord amb l’establert en l’article 4.1.o) 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, se’ns perjudici de l’aplicació dels seus principis.
Atès que s’ha redactat un plec de clàusules administratives particulars que regirà aquesta
contractació on s’estableixen els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació de
l’aprofitament de tòfones de titularitat municipal.
Atès que l’Ajuntament va aprovar en sessió de 10 de juliol de 2014 el plec de clàusules
administratives particulars que regirà aquesta contractació on s’estableixen els criteris objectius que
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serviran de base per a l’adjudicació de l’aprofitament de tòfones de titularitat municipal, així com
l’expedient de contractació, anunciant-se en el BOP de Lleida núm. 145 de 30 de juliol de 2014, i en
el diari la Manyana de 6 d’agost de 2014.
Vist que la mesa permanent de contractació en sessió de 2 d’octubre de 2014 va formular proposta
d’adjudicació en favor del Sr. Isidoro Rubio Abalos, pel preu de anual de 970,00 €.
De conformitat amb l’article 78 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament de patrimoni dels ens locals.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer: Adjudicar al Sr. Isidoro Rubio Abalos, amb DNI núm. 04555046B, i domicili a efectes de
notificacions a Ca la Rosa de Beniure, l’aprofitament de tòfones de titularitat municipal denominat
“Montsec, CUP núm. 207, 208, 209, 210 i 211”, per tres temporades, pel preu de nou-cents setanta
euros (970,00 €), d’acord amb el plec de clàusules administratives, i d’acord amb l’oferta presentada
pel licitador.
Segon: El termini de l’aprofitament és el següent:
1a. Anualitat: de l’1 de maig al 15 d’agost de 2014 i del 15 de novembre de 2014 al 15 de març de 2015
2a. Anualitat: de l’1 de maig al 15 d’agost de 2015 i del 15 de novembre de 2015 al 15 de març de 2016.
3a. Anualitat: de l’1 de maig al 15 d’agost de 2016 i del 15 de novembre de 2016 al 15 de març de 2017.

Tercer: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i a la resta d’interessats en l’expedient, fent constar que
la notificació d’aquest acord a l’adjudicatari substitueix la signatura del contracte.
En aquest punt no s’han produït intervencions.
7.- Aprovació inicial del plec de clàusules administratives i de l’expedient de contractació per
a l’execució de les obres del Projecte reduït de la instal·lació d’emissari de sanejament i fossa
sèptica al nucli de Beniure", per procediment obert a l’oferta econòmicament més avantatjosa
amb diversos criteris d'adjudicació.
Ajuntament té inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, amb el núm. 2012/745,
l’obra titulada “instal·lació d’emissari de sanejament i fossa sèptica al nucli de Beniure” amb un
pressupost total de 66.017,79 euros, i una subvenció del Programa General de 59.416,02 €.
Vist el projecte d'obres titulat "Projecte reduït de la instal·lació d’emissari de sanejament i fossa
sèptica al nucli de Beniure", redactat pels serveis tècnics de la Diputació de Lleida, amb un
pressupost d'execució per contracta de 66.017,79 €.
El pressupost d’execució per contracta del projecte és 66.017,79 €, posat en relació amb els
ingressos ordinaris del pressupost municipal del 2014, 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.
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Les obres definides en el projecte consisteixen en la instal·lació d’un equip digestiu d’aigües
residuals, així com també una nova zona a pavimentar, en un primer tram, i la reforma i millora de les
aigües pluvials de la part alta de Beniure.
D’acord amb les bases de la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al
quadrienni 2008-2012
Ateses les característiques i el valor de l’obra es considera com a procediment més adequat per a la
seva adjudicació el procediment obert, i la tramitació ordinària, doncs en el procediment obert
l’adjudicació recaurà en l’oferta econòmicament més avantatjosa i amb diversos criteris d'adjudicació,
ja que en el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant
exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. Així mateix, es poden millorar
aspectes relacionats amb l’objecte del contracte.
Atès que el pressupost d’execució per contracta del projecte és 66.017,79 (iva inclòs), posat en
relació amb els ingressos ordinaris del pressupost municipal del 2014, determina la competència del
Ple de l’Ajuntament 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, i la DA 2a 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.
En el Pressupost de l'administració general de l’entitat per a l’exercici de 2014, a la partida
151.609.00 hi ha consignació de crèdit per a atendre aquesta inversió,
Vist que mitjançant provisió de l'Alcaldia de data 10 de setembre de 2014 es va iniciar l'expedient per
contractar l'obra esmentada, motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada.
Vist l’informe de la Secretaria-intervenció sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i
l'òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Vistos els documents que integren l'expedient de contractació de l’esmentada obra, i particularment
el Plec de clàusules administratives particulars redactats per a aquest cas concret.
D'acord amb el que estableix l'art. 22.2.n de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim
local, i d'acord amb allò establert a l'art. 109.1 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, i en l'exercici de les
competències previstes en base a allò establert a la Disposició Addicional Segona TRLCSP.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda,
Primer.- Aprovar inicialment del plec de clàusules administratives particulars que han de regir
l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres descrites en el “Projecte reduït de la
instal·lació d’emissari de sanejament i fossa sèptica al nucli de Beniure", redactat pels serveis tècnics
de la Diputació de Lleida, per procediment obert a l’oferta econòmicament més avantatjosa amb
diversos criteris d'adjudicació, amb un pressupost màxim de 54.560,15 € i 11.457,64 € d’iva (total
66.017,79 €), disposant el tràmit d’informació pública durant el termini de vint dies a efectes de
presentació de reclamacions, transcorregut el qual, si no se n'han presentat, s'entendrà
definitivament aprovat.
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Segon.- Aprovar l'expedient ordinari de contractació, mitjançant procediment obert a l’oferta
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d'adjudicació per a l'execució de l'obra del
“Projecte reduït de la instal·lació d’emissari de sanejament i fossa sèptica al nucli de Beniure”, i
disposar l'obertura del procediment d'adjudicació, convocant simultàniament el concurs mitjançant
edicte publicat al BOP de Lleida, si bé la licitació s'ajornarà si resulta necessari en el supòsit que es
formulin reclamacions contra el plec de condicions administratives particulars.
Tercer.- Delegar en l' alcalde les següents atribucions:
a) L'adjudicació del contracte, prèvia proposta de la mesa de contractació i la seva formalització.
b) La realització de tots els actes conduents a la seva execució, determinant que no es podrà
procedir a l'adjudicació fins que el plec de clàusules administratives particulars no esdevingui
definitivament aprovat.
Quart.- Autoritzar la despesa per import de 66.017,79 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
151.609.00 del pressupost vigent.”
En aquest punt no s’han produït intervencions.
8.- Conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica informàtica per
a la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga. Aprovació
Per tal de garantir els drets dels ciutadans reconeguts a l'article 6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, i poder desenvolupar les competències
previstes als articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
fent ús de sistemes informatitzats i d’accés electrònic, l’Ajuntament requereix d'un suport tècnic
extern que li permeti una gestió informatitzada de les seves funcions i de les relacions amb els
ciutadans.
La Diputació, en l'exercici de les seves competències de cooperació local (Arts. 31 i 36 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local), disposa dels mecanismes tècnics i
lògics suficients per tal de facilitar la gestió, als municipis, de les seves competències, entre les que
es destaquen: gestió del Padró d'Habitants, Gestió Tributària, Registre d'Acords, Registre d'Entrada i
Sortida, Gestió d'Expedients iniciats a l'Ajuntament, Recaptació voluntària i qualsevol altra actuació
que requereixi l'assistència tècnica i informàtica que li pugui proporcionar.
L'Ajuntament ha considerat d'interès l'oferiment de la Diputació per col·laborar en la gestió i rebre
l'assistència tècnica necessària per al compliment de les seves competències incloent, dintre dels
paràmetres i acords establerts al present Conveni, el contingut a l'anterior Conveni, signat per
ambdues entitats, per la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants.
L’objecte del Conveni és la regulació de la forma i abast de l’encàrrec de gestió de l'Ajuntament a la
Diputació, en relació a la gestió i l'assistència tècnica necessària per al compliment de les seves
competències. Amb caràcter exhaustiu i no limitatiu la prestació d’assistència tècnica anirà
encaminada a donar suport a les següents àrees:
1. Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants.
2. Gestió Tributària,
3. Recaptació voluntària
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4. Registre d'Acords,
5. Registre d'Entrada i Sortida,
6. Gestió d'Expedients iniciats a l'Ajuntament,
7. I amb caràcter general, qualsevol altra actuació que requereixi l'assistència tècnica, en matèria
informàtica, que li pugui proporcionar.

El suport tècnic de les actuacions anteriors es realitzarà mitjançant l'allotjament de les aplicacions als
sistemes d'informació de la Diputació, facilitant, així, la seva gestió i manteniment per part de la
Diputació, i garantint la operativitat de les aplicacions per les finalitats últimes previstes.
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.
Amb la finalitat de poder disposar d'un suport tècnic extern que li permeti una gestió informatitzada
de les seves funcions i de les relacions amb els ciutadans, i fer efectiva la garantia els drets dels
ciutadans d'accés electrònic als Serveis Públics i d’acord amb la proposta de conveni que consta a
l’expedient i que concreta la col·laboració entre ambdues entitats.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica
informàtica per a la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga.
Segon.- Facultar l’alcalde, Sr. Jaume Montanuy i Baró, per a la signatura de tota la documentació
que sigui necessària per a dur a terme aquest acord, inclosa la seva formalització.
Quart.- Trametre certificació d’aquest acord a la Diputació de Lleida i a la Direcció General de
l'Administració Local.
En aquest punt no s’han produït intervencions.
9.- Llicència urbanística, sol·licitada per Josep Boluña Castells. Expedient 49/2014.
Vist l’expedient 49/2014 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Josep Boluña Castells, per a
“rehabilitació de la teulada” a cal 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 dels municipis sense planejament a Catalunya: Sant Esteve de la Sarga.
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El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda;
Primer.- Concedir llicència urbanística a Josep Boluña Castells, per a “rehabilitació de la teulada” a
cal Boluña de Moror, segons expedient 49/2014, i amb la següent condició:
-

condicionat a la presentació de documentació fotogràfica de l’estat de la coberta abans de la
intervenció

Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 2.189,20 €, 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:
2.189,20 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària mínima:
60,00 €
Tercer.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència 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, que no comporten en cap cas un augment de la superfície ni el volum construït de
l’edifici. Tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació, en el cas d’estar afectat
algun element estructural, caldrà la presentació del full d’assumirà la direcció d’un arquitecte o
aparellador.
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.
En aquest punt no s’han produït intervencions.
10.- Ratificació del Decret de sol·licitud d’ajut al programa Leader, de desenvolupament rural
de Catalunya 2007-2013, per a l’anualitat 2014, per a “restauració del molí de farina de Beniure
i recuperació del seu entorn” i aprovació inicial de la memòria valorada
Ordre AAM/255/2014, de 31 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la
diversificació econòmica de les zones rurals en el marc de l'eix 4 Leader del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, i es convoquen els corresponents a l'any 2014. .
(DOGC núm. 6682 de 08/08/2014)
Els ajuts a què fa referència aquesta Ordre són els corresponents a les actuacions en aplicació
d’estratègies de desenvolupament rural, més concretament, creació i desenvolupament de
microempreses, foment d’activitats turístiques i conservació i millora del patrimoni rural. Els ajuts
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corresponents al foment de la creació i desenvolupament de microempreses i al foment d’activitats
turístiques tenen el caràcter d’ajuts de minimis, d’acord amb el que estableix el Programa de
desenvolupament rural de Catalunya, i es regeixen pel Reglament (CE) 1998/2006 de la Comissió,
de 15 de desembre de 2006, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de
minimis.
La gestió d’aquests ajuts serà exercida amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, entre els quals hi figura el
Grup d’Acció Local Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars-Ribagorça.
Vist que l’ajuntament ha encarregat la redacció de la memòria valorada de les obres per a la
restauració del molí de farina de Beniure i recuperació del seu, a l’arquitecte Sr. Jordi Roca Tutusaus,
amb un pressupost d’execució de 76.000 € (sense iva).
Atès que la memòria defineix les obres necessàries per tal de poder rehabilitar i fer visitable el Molí
fariner de Beniure, des de fa molts anys en desús, i on únicament s’hi va realitzar una petita actuació
de conservació de la coberta, per evitar la seva degradació total, amb l’objectiu que aquest molí
esdevingui un punt d’atracció turística, i pugui complentar altres atraccions turístiques com el
Montsec, o el congost de Mont-rebei.
Es considera que amb l’arranjament de l’espai i la seva obertura al públic i posada en funcionament,
es complementarà l’oferta turística, potenciant que els visitants de la part occidental del terme
municipal centrada en el congost de Mont-Rebei, accedeixin a altres nuclis, que a banda d’atractius
en turístics com el senderisme, també poden oferir turisme cultural.
Vista documentació requerida per la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i que figura a l’expedient
Vist que l’alcaldia, per motius d’urgència va aprovar el Decret 17/2014, d’1 d’octubre, relatiu a la
sol·licitud d’ajut al programa Leader, de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, per a
l’anualitat 2014, per a “restauració del molí de farina de Beniure i recuperació del seu entorn” i
aprovació inicial de la memòria valorada, condicionant-lo a la seva posterior ratificació pel Ple.
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, per unanimitat dels seus membres presents, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d'Alcaldia núm. 17/2014, d’1 d’octubre, relatiu a la sol·licitud d’ajut al
programa Leader, de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, per a l’anualitat 2014, per a
“restauració del molí de farina de Beniure i recuperació del seu entorn” i aprovació inicial de la
memòria valorada.
Segon.- Trametre certificació d'aquest acord al Trametre la sol·licitud a la Direcció General de
Desenvolupament Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, mitjançant el Grup d’Acció Local Consorci Centre de Desenvolupament Rural PallarsRibagorça.
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En aquest punt no s’han produït intervencions.
11.- Llicència urbanística, sol·licitada pel Bisbat d’Urgell. Expedient 39/2014.
Vist l’expedient 39/2014 de sol·licitud de llicència urbanística instat pel Bisbat d’Urgell, per a “repassar la
teulada de l’església de la Santa Creu” a Alzina.
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 sense planejament a Catalunya: Sant Esteve de la Sarga.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda;
Primer.- Concedir llicència d’obres al Bisbat d’Urgell per a “repassar la teulada de l’església de la Santa
Creu” a Alzina, segons expedient 39/2014, i amb la següent condició:
-

Cal aportar el full d’assumeix d’un arquitecte o arquitecte tècnic.

Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 7.000,00 €, 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:
7.000,00 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària mínima:
140,00 €
Tercer.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència 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, que no comporten en cap cas un augment de la superfície ni el volum construït de l’edifici.
Tampoc es permet substituir cap biga o element de sustentació, en el cas d’estar afectat algun element
estructural, caldrà la presentació del full d’assumirà la direcció d’un arquitecte o aparellador.
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.

En aquest punt no s’han produït intervencions.
12.- Informacions de l’Alcaldia.
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En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
-

L’alcalde comenta que ja s’ha informat una mica de com va anar la reunió que es va fer la
Fundació Caixa Catalunya, en la qual es va tractar la qüestió de la Masieta de Mont-Rebei,
que està pendent de llicència municipal d’obres, un cop aprovat definitivament el Pla Especial.

-

També s’informa que hi ha prevista una reunió per parlar de la possibilitat de Parc Natural. El
regidor Sr. Manel Consola esmenta que a priori pot ser un aspecte positiu per al municipi.

-

L’alcalde esmenta que s’ha fet una sol·licitud de recursos a la Diputació amb la finalitat de
poder arranjar una mica la carretera, i espera que hi atorguin algun ajut, encara que hi ha la
possibilitat que ho executi directament al Diputació.
El regidor Sr. Manel Consola és partidari de destinar els possibles recursos a arranjar un
parell de trams, els que estiguin en pitjor estat, i fer una bona reparació, o també fer una
neteja de les cunetes, i amb aquestes actuacions es faria un be a la carretera i als usuaris.
El regidor Sr. Jordi Navarra destaca que la carretera està malament en general, però que
s’han de fer actuacions que siguin definitives.
El Sr. Manel Consola proposa fer un pla d’actuació per veure les necessitats més urgents i
potser es pot millorar algun tram amb perill, doncs un soteig és difícil de controlar, motiu pel
qual és millor fer actuacions puntuals.
L’alcalde recorda que fa temps que ho proposa, doncs els recursos s’haurien d’anar invertint
en trams, però tothom era partidari de reparar sots, enlloc d’anar millorant petites zones, i si
s’hagués fet així hi hauria un bon tram acabat.
Pel regidor Sr. Consola hi ha el tram de la Clua, el qual està molt malament, i on caldria
passar-hi una motonivelladora, i amb una inversió d’uns cinc mil euros es podria deixar
transitable.
L’alcalde informa que el President del Consell Comarcal li ha manifestat que li quedava un
romanent de diners, que es podrien destinar a Sant esteve de la Sarga, de tal manera que
quan es conegui el dia en què la Diputació arrangi el tram de castell de Mur es pot aprofitar el
desplaçament de la maquinària.
El Sr. Navarra recorda la existència del problema que suposa el control dels contractistes,
doncs aquests volen marxar ràpid de les obres, i el seguiment del Consell Comarcal no és
massa estricte.
El Sr. Consola esmenta que alguna actuació de l’entitat comarcal no ha estat massa reeixida,
i comenta que potser seria millor demanar una valoració a la Diputació de Lleida.

-

-

-

-

-

-

-

13.- Mocions, precs i preguntes.
13.1.- Suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya
del 9 de novembre de 2014.
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en
llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s’emmiralla
en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història que
s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que
aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
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Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya,
com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de
l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat,
l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment
brutal en el posterior assassinat del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a arenys de Munt, un fet que ens va fer
adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que
estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble
català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de
l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat
pel poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del
govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat
civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam
travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a
demostrar al món la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça
de les Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les
entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar
llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es
sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions
que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació
democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la
via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d’uns objectius polítics clars, i que respon al genuí
caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de
compromís i activisme per la conquesta dels seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la
ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per
la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la
lluita sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i
polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi
fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel
Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de
Catalunya.
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El President de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens
hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda:
Primer.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics.
Segon.- Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als
partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de
novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble
català i dels seus representants.
Tercer.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de la
Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris.
També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del
Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament
Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.”
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
-

L’alcalde comenta que respecte de la moció inicial proposada per les entitats municipalistes,
se n’ha extret un paràgraf a conseqüència de la suspensió del Tribunal Constitucional.

No es formulen precs.
Es formulen les següents preguntes:
-

-

-

El regidor Sr. Jordi Navarra, esmenta que, juntament amb altres veïns del nucli de Sant
Esteve, han apreciat que l’habitatge que hi ha a sobre de l’edifici de l’ajuntament a Sant
Esteve, està en molt mal estat, a causa del mal estat general de l’edifici, però que de moment
el llogater no el deixa lliure.
L’alcalde comenta que es mirarà si està en estat de ruïna, i mirar de procedir al desallotjament
dels inquilins per evitar responsabilitats.
El regidor Sr. Francisco Mirabet pregunta com està la qüestió de la pressió de l’aigua a Alsina.
L’alcalde respon que es va parlar amb el contractista de les obres, i que amb caràcter
provisional, tal i com està ara funciona, però que de totes formes es parlarà amb el tècnic
municipal per fer-ne una valoració i evitar de foradar tots els carrers. Segons el contractista,
les canonades han disminuït el seu diàmetre a causa de la calç, i també s’hauria de donar
més secció al tub de sortida del dipòsit, però a l’hivern s’ha de mirar de treure la mànega
actual.

El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 21:01 hores de la qual, com a secretari, n’estenc
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.
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El secretari

L’alcalde
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