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, 10 de juliol de 2014
De 18:30 a 19:31
sala de sessions de la casa consistorial
4/2014

Hi assisteixen:
Alcalde:
Regidors/es:

Secretari:
Absents:

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

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

Aprovació d’actes de les sessions anteriors (ordinària de 30 d’abril de 2014)
Relació de Decrets de l’Alcaldia.
Calendari de festes locals per a l’any 2015.
Pla econòmic financer 2014-2015. Aprovació.
Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2/2014, de 31 de febrer, d’aprovació del Pla
pressupostari a mig termini, per als exercicis (2015, 2016 i 2017).
6. Sol·licitud de subvenció per a la gestió forestal sostenible 2014. Ratificació.
7. Convocatòria licitació aprofitament de tòfones de titularitat municipal. Montsec CUP núm.
207/3099. Període 2014-2017.
8. Contracte d’arrendament de les àrees de caça. Adjudicació.
9. Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU. Expedient 13/2006.
10. Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU. Expedient 13/2011.
11. Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU. Expedient 38/2011.
12. Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU. Expedient 40/2014.
13. Llicència urbanística, sol·licitada per Beniure Rural Serveis Turístics, SL. Expedient 5/2014.
14. Llicència urbanística, sol·licitada per Isidoro Rubio Abalos. Expedient 17/2014.
15. Llicència urbanística, sol·licitada per Nieves Rius Mauri. Expedient 31/2014.
16. Modificació de llicència urbanística, sol·licitada per Francisco Mirabet Castells. Expedient 67/2011.
17. Adjudicació de l’obra “Millora de l’abastament d’aigua potable a Moror”
18. Informacions de l’Alcaldia.
19. Mocions, Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió
El Sr. alcalde, declara obert l'acte, i proposa, amb caràcter d’urgència, incorporar a l’odre del dia la
proposta de designació de representants municipals en l’Agrupació Agrària Montsec Fundació
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Privada. Sotmès a votació, els membres presents del Ple, per unanimitat, acorden incorporar el punt
núm. 18. Designació de representants a l’Agrupació Agrària Montsec Fundació Privada. 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 30 d’abril de 2014)
Es dóna compte de l'esborrany de l’acta de la sessió anterior (ordinària de 30 d’abril 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

07/2014

30-04-14

08/2014

2-06-14

09/2014

23-06-14

Extra. Decret
Designació de Representants de l'Administració i personal col·laborador a les
Eleccions al Parlament Europeu de 2014.
Sol·licitud de devolució i cancel·lació de la fiança definitiva de obres “pavimentació d’un
tram de la plaça del Molí Vell d’Alsina”.
Programa de la Diputació de Lleida per al manteniment de la xarxa de camins locals al
Pallars Jussà .

3.- Calendari de festes locals per a l’any 2015.
Vista l’Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, pel qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2015.
Atès que l’esmentada Ordre estableix que a proposta dels municipis, mitjançant una ordre del
conseller seran fixades dues festes locals retribuïdes i no recuperables, les quals han de ser diferents
a les festes oficials o als diumenges.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda:
Primer.- Proposar a l’Honorable Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, el
següent calendari de festes locals per a l’any 2015, a Sant Esteve de la Sarga:
Dia 14 de maig
Dia 8 de setembre
Segon.- Trametre còpia d'aquest acord a la Delegació de Lleida del Departament de treball de la
Generalitat.
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En aquest punt no s’han produït intervencions.
4.- Pla econòmic financer 2014-2015. Aprovació
Vist que a resultes de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2013 es va posar de manifest
l’incompliment de la regla de la despesa d’aquella liquidació en superar-se la despesa computable de
l’exercici de 2013 la despesa computable de l’exercici 2012 incrementada per la taxa referència de
creixement del PIB per a l’any 2013, en 10.538,87 €.
Atès que quan es produeix un incompliment de la regla de la despesa s’ha d’elaborar un pla
econòmic financer que permeti, per a l'any en curs i el següent, el compliment de la regla de
despesa, de conformitat amb el que es disposa en els articles 21 i 23 de la LOEPSF.
Vist el Ple econòmic financer redactat.
Vist que l’ajuntament té el pressupost de 2014 aprovat definitivament el qual compleix amb el principi
d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa i del límit del deute.
Vist l’informe de la secretaria-intervenció.
Atès els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera,.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer.- Aprovar, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer per tal de superar l’incompliment de
la regla de la despesa que aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent, detall del qual
figura a l’annex.
Segon.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
Tercer.- Tenir el Pla econòmic financer a disposició del públic durant el seu període de vigència.
Quart.- Sol·licitar davant l'òrgan de tutela financera la cancel·lació anticipada del pla econòmic
financer quan, en la liquidació del pressupost del primer any que configura aquest pla, s'hagi
aconseguit complir amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l'objectiu del
deute públic.
En aquest punt no s’han produït les següents intervencions:
-

Per indicació del Sr. Alcalde el Sr. Secretari informa de les causes així com del contingut i
efectes del Pla Econòmic Financer.

5.- Ratificació del Decret d’Alcaldia núm. 2/2014, de 31 de febrer, d’aprovació del Pla
pressupostari a mig termini, per als exercicis (2015, 2016 i 2017)
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El 28 de març s’ha emès l’informe de secretaria-intervenció relatiu a l’elaboració del pla pressupostari
a mig termini, (abans denominats marcs pressupostaris), coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària, del deute públic i la regla de la despesa.
De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el pla pressupostari a mig
termini per als exercicis 2015 a 2017, prenent com a base els pressupostos liquidats dels exercicis
2011, 2012 i 2013 i la previsió de la liquidació de l’exercici 2014. Així mateix, a l’informe d’intervenció
es detallen les hipòtesis que s’han considerat per la seva realització. Es considera que aquest pla
pressupostari a mig termini està alineat amb els eixos d’actuació d’aquest mandat.
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LOEPSF), modificat per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial, estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a mig termini
en el qual s'emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà
una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute
públic.
Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres
paràmetres:
a. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i regla de la despesa de les respectives
Administracions Públiques.
b. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses tenint en compte tant la seva evolució
tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures
previstes per al període considerat.
c. Els principals supòsits en els que es basen les esmentades projeccions d'ingressos i despeses.
d. Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar a la sostenibilitat a llarg termini de les
finances públiques.

Vist el que estableixen la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute
comercial en el sector públic, i d’acord amb l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la
qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret 2/2014, de 31 de març, d’aprovació del pla pressupostari a mig termini,
per als exercicis (2015, 2016 i 2017).
En aquest punt no s’han produït intervencions.
6.- Sol·licitud de subvenció per a la gestió forestal sostenible 2014. Ratificació
Vista l’Ordre AAM/115/2014, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre,
i es convoquen per a l'any 2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat
pública destinats a la redacció d'instruments d'ordenació forestal, la millora d'infraestructures, les
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actuacions silvícoles, les infraestructures en la prevenció d'incendis forestals i la transformació i
comercialització dels productes forestals. (DOGC núm. 6604 publicat el 15/04/2014)
Vist que L’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga, juntament amb el Consell Comarcal del Pallars
Jussà i l’entitat ecologista IPCENA, van signar un acord de custòdia del Territori de la finca Els
Brugals, la qual, compren de manera conjunta, els boscos denominats Els Brugals coneguts
administrativament com Montsec grup Brugal (CUP L-232) i Montsec de Moror (C.U.P. L-210),
catalogats com a monts d'Utilitat Pública.
Considerant que la millor forma de poder procedir a la neteja dels boscos és la formalització d’un
acord de custòdia del territori per a la gestió forestal dels Brugals per tal de reduir el risc d’incendi i
afavorir el desenvolupament rural, i que l’acord de custòdia té per objecte la promoció econòmica i
social dels municipis i comarques dels seu àmbit territorial i, específicament, té com objectiu assolir,
gestionar i optimitzar els recursos econòmics que es puguin assignar al seu àmbit territorial.
Vist que l’Ajuntament ja ha realitzat actuacions de gestió forestal a la zona del Brugals durant
l’exercici 2013, 2012 i 2011, per a les quals la Generalitat va aprovar atorgar ajuts dins la
convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible de 2010, 2011 i 2012.
Vista documentació requerida pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i les dades que s’hi
contemplen, i que figuren a l’expedient
Vist que l’alcaldia, per motius d’urgència va aprovar el Decret 6/2014, de 29 d’abril, relatiu a la
sol·licitud d’ajuts per a la gestió forestal sostenible 2014, 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. 6/2014, de 29 d’abril, relatiu a la sol·licitud d’ajuts per a la
gestió forestal sostenible 2014.
Segon.- Trametre certificació d'aquest acord al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
-

El regidor Sr. Manel Cònsola pregunta qui es quedarà la fusta quan es faci l’actuació silvícola.
L’alcalde respon que la fusta la vendrà l’Ajuntament, i es mirarà de fer-ho conjuntament amb
la licitació que realitzi el Consell Comarcal els propers anys.
El regidor Sr. Cònsola afegeix que entén que les persones que redacten els projectes i fan la
feina d’assessorament han de cobrar per la tasca realitzada.
El regidor Sr. Jordi Navarra pregunta qui és l’encarregat de calcular la fusta que s’extreu.
L’alcalde respon que això ho fan els tècnics de la Generalitat, doncs el Consell Comarcal té
un conveni amb la Generalitat i la licitació és preparada per la tècnica forestal assignada a la

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

comarca, Sra. Meritxell Domingo, i pel Sr. Jordi Castilló, que és el tècnic que aporta el
Consell, i ambdós són els encarregats del control i la medició.
L’alcalde afegeix que, en l’aclarida d’aquest any, IPCENA facturarà per les tasques de gestió
realitzades, però si ho desitja també podrà comprar la biomassa.
7.- Convocatòria licitació aprofitament de tòfones de titularitat municipal. Montsec CUP núm.
207/3099. Període 2014-2017.
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.
De conformitat amb l’article 21.1 a), ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i l’article 53.1 b), o) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i resta de normativa
aplicable.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda:
Primer: Aprovar l’expedient per a la licitació i el plec de clàusules administratives particulars de
l’aprofitament de tòfones en terrenys de titularitat municipal, i convocar la licitació mitjançant anunci
en el BOP de Lleida i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Segon: Publicar la convocatòria d’aquesta licitació al Butlletí Oficial de la Província i al taulell
d’anuncis municipal. Les despeses d’aquesta publicació aniran a càrrec de l’adjudicatari de
l’aprofitament.
Tercer: Facultar l’alcalde, tan àmpliament com calgui, per a l’execució d’aquest acord, i especialment
perquè realitzi els tràmits que calguin per donar compliment a la present resolució.”
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
-

Per part de l’alcalde s’informa que la licitació s’anunciarà en el BOP de Lleida, i el Sr. Manel
Cònsola també proposa que, si és possible, es disposi l’anunci en algun diari provincial per
donar-hi major publicitat.
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8.- Contracte d’arrendament de les àrees de caça. Adjudicació.
En relació a aquest punt, els membres del Ple, per unanimitat dels presents, acorda postposar-ne
l’aprovació a què es convoqui el Consell del Coto per informar-lo de les característiques del
contracte.
9.- Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU. Expedient
13/2006.
Vist l’expedient 13/2006 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Endesa Distribución Elèctrica,
SLU, per a obres consistents en “reforma de la línia Aèria 25kV derivació a WP-231 entre els suports
189 i 212”, d’acord amb projecte redactat per l‘enginyer tècnic industrial Carles Romero March de
l’empresa Satel Catalunya, SLU, amb el número de visat 21101421 del col·legi d’enginyers tècnics
industrials de Lleida.
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 urbanística a Endesa Distribución Elèctrica, SLU, per a obres consistents
en “reforma de la línia Aèria 25kV derivació a WP-231 entre els suports 189 i 212”, d’acord amb
projecte redactat per l‘enginyer tècnic industrial Carles Romero March de l’empresa Satel Catalunya,
SLU, amb el número de visat 21101421 del col·legi d’enginyers tècnics industrials de Lleida, segons
expedient 13/2006.
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 27.000,00 €, 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:
27.000,00 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària mínima:
540,00 €
Tercer.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet realitzar les obres
sol·licitades, 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
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quals consta a l’expedient, i a què cal procedir a la reparació de qualsevol element de la
infraestructura viària que pugui quedar deteriorat per l’execució de les obres.
Així mateix caldrà que les deixalles o restes que es produeixin durant l’obra siguin dipositades en
contenidors adients que seran traslladats a l’abocador autoritzat.
Quart.- Informar el sol·licitant que d’acord amb l’article 189 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, el termini per a començar
les obres és d’un any i el termini per acabar-les, és de tres, sens perjudici de la petició de pròrrogues.
En aquest punt no s’han produït intervencions.
10.- Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU. Expedient
13/2011.
Vist l’expedient 13/2011 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Endesa Distribución Elèctrica,
SLU, per a obres consistents en “reforma de la línia Aèria 25kV “Gavet-Terradets”, entre els seus
suports núm 43 i 47 existents”, d’acord amb projecte redactat per l‘enginyer tècnic industrial Carlos
Romero March de l’empresa Satel Catalunya, SLU, amb el número de visat 21101242 del col·legi
d’enginyers tècnics industrials de Lleida.
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 urbanística a Endesa Distribución Elèctrica, SLU, per a obres consistents
en “reforma de la línia Aèria 25kV “Gavet-Terradets”, entre els seus suports núm 43 i 47 existents”,
d’acord amb projecte redactat per l‘enginyer tècnic industrial Carlos Romero March de l’empresa
Satel catalunya, SLU, amb el número de visat 21101242 del col·legi d’enginyers tècnics industrials de
Lleida, segons expedient 13/2011.
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 13.000,00 €, 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:
13.000,00 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària mínima:
260,00 €
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Tercer.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet realitzar les obres
sol·licitades, 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.
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.
11.- Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU. Expedient
38/2011.
Vist l’expedient 13/2011 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Endesa Distribución Elèctrica,
SLU, per a obres consistents en “reforma de la línia Aèria 25kV “Gavet-Terradets”, entre els seus
suports núm 31 i 34 existents”, d’acord amb projecte redactat per l‘enginyer tècnic industrial Carlos
Romero March de l’empresa Satel Catalunya, SLU, amb el número de visat 21101220 del col·legi
d’enginyers tècnics industrials de Lleida.
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 urbanística a Endesa Distribución Elèctrica, SLU, per a obres consistents
en “reforma de la línia Aèria 25kV “Gavet-Terradets”, entre els seus suports núm 31 i 34 existents”,
d’acord amb projecte redactat per l‘enginyer tècnic industrial Carlos Romero March de l’empresa
Satel Catalunya, SLU, amb el número de visat 21101220 del col·legi d’enginyers tècnics industrials
de Lleida, segons expedient 38/2011.
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 10.000 €, 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:
10.000,00 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
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Quota tributària mínima:

200,00 €

Tercer.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet realitzar les obres
sol·licitades, 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.
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.- Llicència urbanística, sol·licitada per Endesa Distribución Elèctrica, SLU. Expedient
40/2014.
Vist l’expedient 40/2014 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Endesa Distribución Elèctrica,
SLU, per a obres consistents en “reforma de la línia Aèria 25kV “Gavet-Terradets”, entre els seus
suports núm 10 i 11 existents”, d’acord amb projecte redactat per l‘enginyer tècnic industrial Ignasi
Farre Felip de l’empresa Satel Catalunya, SLU, amb el núm. De visat 21104482 del col·legi
d’enginyers tècnics industrials de Lleida.
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 urbanística a Endesa Distribución Elèctrica, SLU, per a obres consistents
en “reforma de la línia Aèria 25kV “Gavet-Terradets”, entre els seus suports núm 10 i 11 existents”,
d’acord amb projecte redactat per l‘enginyer tècnic industrial Ignasi Farre Felip de l’empresa Satel
catalunya, SLU, amb el núm. De visat 21104482 del col·legi d’enginyers tècnics industrials de Lleida,
segons expedient 40/2014.
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 20.650 €, 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:

20.650,00 €
2% sobre la base imposable
413,00 €

Tercer.- Assabentar el sol·licitant que la present llicència únicament permet realitzar les obres
sol·licitades, 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.
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.
13.- Llicència urbanística, sol·licitada per Beniure Rural Serveis Turístics, SL. Expedient
5/2014.
Vist l’expedient 8/2014 de sol·licitud de llicència urbanística i d’activitat instat per Marc Sanuy
Vàzquez, en representació de Beniure Rural Serveis Turístics, SL, amb NIF B25774530, per a
realitzar les obres de “rehabilitació d’habitatge a Cal Moliner de Beniure com a casa de turisme rural“,
a cal Moliner de Beniure, d’acord amb el projecte bàsic modificat per a la rehabilitació d’habitatge cal
Moliné com a casa de turisme rural, redactat per l’arquitecte Jordi Roca i Tutusaus de factor RGR,
SLP, el març de 2014.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal.
Vist que l’activitat de turisme rural, en tots els seus grups i modalitats es troba classificada dins de
l’Annex III, Grup 12, Categoria 56 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 les Normes de Planejament
Urbanístic dels municipis sense planejament a Catalunya: Sant Esteve de la Sarga; i vist el Decret
159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, 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;

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

Primer.- Concedir llicència urbanística a Beniure Rural Serveis Turístics, SL, amb NIF B25774530,
per a realitzar les obres de “rehabilitació d’habitatge a Cal Moliner de Beniure com a casa de turisme
rural“, a cal Moliner de Beniure, d’acord amb el projecte bàsic modificat per a la rehabilitació
d’habitatge cal Moliné com a casa de turisme rural, redactat per l’arquitecte Jordi Roca i Tutusaus de
factor RGR, SLP, el març de 2014, segons expedient 08/2014, i condicionada a la presentació del
projecte d’execució, l’estudi bàsic de seguretat i salut i el full d’assumeix de l’arquitecte i arquitecte
tècnic, tots degudament visats.
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 per Beniure Rural Serveis
Turístics, SL per a exercir l’activitat de turisme rural en la modalitat d’allotjament rural, casa de poble
independent a l’immoble conegut com “cal Moliner de Beniure”
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Turisme per a la corresponent inscripció
al Registre de Turisme de Catalunya, i Inscriure l’activitat en al Registre municipal d’activitats.
Quart.- 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.
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 142.767,78 €, 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:
142.767,78 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària mínima:
60,00 €
Setè.- Notificar aquesta resolució als interessats.
En aquest punt no s’han produït intervencions.
14.- Llicència urbanística, sol·licitada per Isidoro Rubio Abalos. Expedient 17/2014.
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Vist l’expedient 17/2014 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Isidoro Rubio Abalos, per a obres
de “construcció d’una cabana per tancar el tractor” a la parcel·la 295 del polígon 1 a 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 dels
municipis sense planejament a Catalunya: Sant Esteve de la Sarga.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda;
Primer.- Concedir llicència urbanística a llicència urbanística instat per Isidoro Rubio Abalos, per a
“construcció d’una cabana per tancar el tractor” a la parcel·la 295 del polígon 1 a Alsamora, segons
l’expedient 17/2014.
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 2.730,00 €, i aprovar les quantitats següents en concepte
dels diferents tributs locals, en aplicació de les ordenances fiscals vigents:
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Base imposable:
2.730,00 €
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.
15.- Llicència urbanística, sol·licitada per Nieves Rius Mauri. Expedient 31/2014.
Vist l’expedient 31/2014 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Nieves Rius Mauri, per a “reparar
la teulada” a casa l’Agustina de Mont-Rebei, amb la referència cadastral 001200200CG16C0001KZ.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal.
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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 urbanística a Nieves Rius Mauri, per a “reparar la teulada” a casa l’Agustina
de Mont-Rebei., segons expedient 31/2014.
Segon.- Estimar el pressupost de les obres en 9.600,00 €, i aprovar les quantitats següents en concepte
dels diferents tributs locals, en aplicació de les ordenances fiscals vigents:
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Base imposable:
9.600,00 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària mínima:
192,00 €
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.
16.- Modificació de llicència urbanística, sol·licitada per Francisco Mirabet Castells. Expedient
67/2011.
Vist que el Ple de l’ajuntament en sessió de 2 d’octubre de 2013 va acordar atorgar llicència urbanística
d’acord amb l’expedient 67/2011 de sol·licitud de llicència urbanística instat per Francisco Mirabet
Castells, per a “construcció d’un cobert”, d’acord amb un pressupost de 1.100 €.
Vist que el sol·licitant ha aportat la liquidació definitiva de les obres que han suposat un cost de 12.980,00
€, i, en conseqüència, demana que es modifiqui la liquidació de l’impost sobre construccions instal·lacions
i Obres. .
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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 urbanística a Francisco Mirabet Castells, per a “construcció d’un cobert”,
segons expedient 67/2011,
Segon.- Aprovar la liquidació definitiva dels diferents tributs locals, en aplicació de les ordenances i
bonificacions fiscals vigents:
1. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres:
Base imposable:
12.980,00 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària mínima:
60,00 €
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.”

En aquest punt no s’han produït intervencions.
17.- Adjudicació de l’obra “Millora de l’abastament d’aigua potable a Moror”
Vista la memòria valorada titulada " Millora de l’abastament d’aigua potable a Moror ", redactada pels
serveis tècnics municipals, amb un pressupost d'execució per contracta de 25.481,97 €. I que
defineix les obres necessàries per a la millora i adaptació de les infraestructures de distribució d’aiga
potable al nucli de Moror.
Aquesta actuació està prevista dins la convocatòria d’ajuts als ens locals per a inversions per a la
millora en la gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida per a l’anualitat de 2014, amb un
ajut de 20.000,00 euros
El pressupost d’execució per contracta del projecte és 25.481,97 €, 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.
Vistos els articles 111, 138 i Disposició Addicional Segona del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que
determinen la qualificació del contracte com a menor, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, que atribueix al Ple les contractacions de tota mena quan el seu import superi
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i en qualsevol cas, els 6.010.121,04 €, i d’acord amb
les bases de la convocatòria d’ajuts als ens locals per a inversions per a la millora en la gestió de
l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida.
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El Ple, per unanimitat dels seus membres presents; acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte menor de “millora de l’abastament d’aigua potable a Moror”, d’acord
amb la memòria valorada aprovada, a l’empresa David Parramon Morgó, domiciliada al c/ Girona, 15,
1r, e, de Tremp, amb NIF núm. 78084450W per l’import de vint-i-cinc mil quatre-cents vuitanta-un
euros amb noranta-set cèntims (25.481,97 €).
Segon.- Aprovar la despesa total d’aquesta contractació amb càrrec a la partida 609.00.161 del
pressupost municipal per al 2014.
Tercer.- Notificar la resolució adoptada a la empresa adjudicatària, per al seu coneixement i efectes,”
En aquest punt s’han produït les següents intervencions.
-

-

-

L’alcalde explica que aquesta actuació disposa d’un ajut de la Diputació de Lleida.
El Sr. Manel Consola protesta, doncs no se l’havia informat de la memòria, i demana que se
li’n faci arribar una còpia, i pregunta sobre el finançament del 20% que no es cobert per la
subvenció de la Diputació de Lleida.
L’alcalde comenta que la resta del finançament l’aportarà l’ajuntament, com en la resta
d’obres que s’han fet des del darrer PUOSC, mantenint la voluntat de no cobrar als veïns, tot i
considerar que el fet d’aprovar contribucions especials pot ser útil per tal que les obres siguin
valorades.
El regidor Sr. Jordi Navarra també esmenta el seu parer que les obres es valoren més si els
veïns hi contribueixen.

18.- Designació de representants a l’Agrupació Agrària Montsec Fundació Privada
El Sr. alcalde exposa la necessitat de procedir, amb motiu de la sol·licitud rebuda, a designar el
representant municipal l’Agrupació Agrària Fundació Privada Montsec, i proposa al Ple la designació
de l’alcalde per a ocupar aquesta representació, així com del regidor Sr. Francisco Mirqbet Castells,
com a suplent.
El Ple, per unanimitat dels seus membres presents, acorda:
Primer.- Designar a l’alcalde Sr. Jaume Montanuy i Baró com a representant municipal en
l’Agrupació Agrària Fundació Privada Montsec, i al regidor Sr. Francisco Mirabet Castells, com a
suplent.
Segon.- Notificar aquesta elecció i nomenament a l’esmentada entitat als efectes procedents”
En aquest punt no s’han produït intervencions
19.- Informacions de l’Alcaldia.
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
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L’alcalde informa que s’ha parlat amb la Direcció General encarregada del tema de l’antena
de telecomunicacions, tot i que per la Generalitat es descarta l’antena de Castellnou, però
faran una proposta que s’espera cap a finals d’estiu.
També s’informa que es va reunir amb el president de la Diputació de Lleida per parlar sobre
la carretera, i aquest es va comprometre, per l’any vinent, a fer una actuació important per
arranjar els sots.
El regidor Sr. Manel Cònsola comenta que si es fa l’actuació per arranjar els sots, aquesta
s’ha de fer be, doncs els 15.000 € invertits per tapar amb grava no donen bon resultat, essent
difícils de justificar aquests recursos, i que les actuacions s’han de fer be, doncs ara costa que
es facin.
L’alcalde esmenta que l’actuació l’ha fet la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del
Pallars Jussà, i els seus respectius tècnics ho hauran de controlar, però si és necessari es
farà una carta a la Diputació i al Consell al respecte, doncs l’Ajuntament hi té poc marge de
decisió en executar-ho altres administracions.
Pel Sr. Cònsola, la responsabilitat no és de l’Ajuntament, i considera que és millor tapar
menys sots, però fer-ho millor.
El regidor Sr. Jordi Navarra explica que des del Consell Comarcal del Pallars Jussà fa anys
que es funciona així.
L’alcalde comenta que antigament hi havia les cambres agràries, on hi pertanyia l’Ajuntament,
i que ara s’està mirant que fer amb el seu patrimoni, doncs hi ha 18 nuclis i s’ha de fer una
nova junta, en tractar-se d’un patrimoni dels pagesos, i mirar de treure’n un rendiment o
conservar-lo.
El Sr. Consola pregunta si la part de propietat li correspon a l’Ajuntament.
L’alcalde afegeix que no es sap del cert, degut a què al consistori no hi consta res al respecte,
i el que s’ha pogut esbrinar s’ha fet a través de l’Ajuntament de Tremp.

20.- Mocions, precs i preguntes.
No s’ha presentat cap moció, i no es formulen precs.
Es formulen les següents preguntes:
-

-

El regidor Sr. Manel Cònsola pregunta quan s’iniciarà l’obra de Beniure.
L’alcalde respon que manquen pocs dies per finalitzar el termini d’exposició al públic del
projecte, i aleshores es podrà iniciar la licitació.
El Sr. Manel Cònsola recorda que es va prendre l’acord de neteja i revisió dels dipòsits.
L’alcalde informa que amb la pluja s’ha buidat el dipòsit d’Alsina, i que n’hi ha que tenen fang,
però ara no és la millor època per buidar-los, sense saber si es podran regularitzar tots, i que
tampoc consta que l’aigua estigui remenada, ni que baixi tèrbola, motiu pel qual s’ha
postposat. L’alcalde afegeix que s’ha arranjat el subministrament a Alsina, on s’ha descobert
que la canonada està plena de calç i per això calia buidar el dipòsit, apuntant com a solucions
la construcció d’una nova canonada a una part del poble o l’obertura dels carrers, i que de
moment es deixarà arranjada la sortida del dipòsit.
El Sr. Cònsola proposa el sistema de canvi iònic amb electrodes, amb el qual es provoca una
reacció química que dissolt la calç, i en demanarà informació a un col·lega.
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El regidor Sr. Josep M. Castells explica que hi ha l’inconvenient que les canonades són velles,
i recorda que també hi ha la possibilitat de fer-ho amb àcid, encara que hi ha el problema que
es tracta d’aigua per al consum humà, i que la pressió pot trencar la canonada.
El Sr. Cònsola comenta que l’àcid ha de ser compatible amb l’aigua de consum humà, i
deixar-lo una nit per a que faci efecte.
El regidor Sr. Jordi Navarra exposa que la bomba de l’aigua de Sant Esteve s’ha de mirar
doncs sempre dóna problemes en escalfar-se massa a causa de la gran profunditat i ha de
venir el tècnic a engegar-la, el qual n’ha proposat canviar el cablejat. El Sr. Navarra també
proposa enretirar la bomba nova que hi ha actualment al dipòsit, i mirar de pujar el nivell de
l’aigua per evitar tant consum de bombatge, i al mateix temps mirar la caseta de la bomba que
està en mal estat, i recorda que es va quedar que es miraria com estava el dipòsit.
L’alcalde comenta que s’ha de parlar amb Arfavima a quants metres van baixar, doncs creu
recordar que eren uns 240, i deixar preparades les dues bombes si és possible, i li encarrega
al Sr. Navarra el parlar directament amb Arfavima.
El Sr. Manel Cònsola pregunta si s’ha previst la neteja de l’herba del voltant de la carretera,
doncs de Moror en endavant està en molt mal estat.
L’alcalde comenta que es pot parlar amb la mateixa empresa que ho ha fet els darrers anys.
El regidor Sr. Jordi Navarra esmenta que el barracó que hi ha a Sant Esteve s’ha de treure
perquè fa nosa.
L’alcalde recorda que potser hi torna a haver eleccions a finals d’any, i que es parlarà amb el
cap de Governació a Lleida, a veure com està la subvenció per a l’arranjament del local de
Sant Esteve, i al mateix temps es parlarà amb el propietari d’una altra finca per posar-li
temporalment.
El Sr. Navarra és més partidari de tornar-lo a Tremp, i si cal tornar-lo a portar.
L’alcalde informa que el que costa diners és moure’l, però si es pot deixar en un altre lloc
millor deixar-li.

El Sr. alcalde dóna per acabada la sessió a les 19:31 hores de la qual, com a secretari, n’estenc
aquesta acta del contingut de la qual dono fe i certifico.
El secretari

L’alcalde

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

