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:

Extraordinària
Dimarts, 30 de desembre de 2014
De 19:00 a 19:24
sala de sessions de la casa consistorial
7/2012

Hi assisteixen:
Alcalde:
Regidors/es:

Secretari:

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

Ordre del dia:
1. Modificació de crèdit núm. 1 que afecta el Pressupost de l'Administració General de l'entitat
per a l'any 2014.
2. Adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera local 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: “Llicència urbanística, sol·licitada per la Fundació Catalunya-La Pedrera.
Expedient 69/2014” i “Modificació de la comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’apicultura
formulada per Josep Mirabet Bigorra. Expedient 9/2014.
Sotmès a votació, els membres presents del Ple, per unanimitat dels presents, acorden incorporar els
punts núm. 3. Llicència urbanística, sol·licitada per la Fundació Catalunya-La Pedrera. Expedient
69/2014, i núm. 4. Modificació de la comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’apicultura formulada
per Josep Mirabet Bigorra. Expedient 9/2014. A continuació es tracten els punts de l'ordre del dia, i
es prenen els acords següents:
1.- Modificació de crèdit núm. 1 que afecta el Pressupost de l'Administració General de l'entitat
per a l'any 2014.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les quals no hi
ha consignació, o la consignació és insuficient en el pressupost actual, es necessita tramitar
l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements amb subjecció a les disposicions vigents.
Segons les operacions comptables del pressupost de l’exercici de 2014, i en atenció a les necessitats
que es deriven d’obres i serveis de la corporació, i atesa la informació d’Intervenció, estimo que és
convenient procedir a la tramitació d’expedient de modificació de crèdit dins el pressupost, a fi i
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efecte de poder atendre les obligacions que es preveu s’originaran i que són d’una necessitat i
urgència reconegudes, com són:
-Insuficient dotació de les partides pressupostàries que s’assenyalen a l’apartat a)
Examinats els crèdits de què es disposa al pressupost, tenint en compte les obligacions reconegudes
i liquidades fins al dia d’avui, les necessitats de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit poden
xifrar-se comptablement en les quantitats següents:
a) Atencions dotades insuficientment:
Partida
202.01.920
619.02.445
225.02.920

Credit Extraordinari
Lloguer nau de Sant Esteve
Millora de la Bassa a Castellnou
Retorn IVA 2011 i 2012

Prev. Inicial Augment Despesa
0,00
1.200,00
0,00
9.300,00
0,00
37.593,53

0,00

48.093,53

48.093,53

Prev. Inicial Augment Despesa
12.234,32
1.000,00
11.366,46
1.000,00
7.000,00
5.000,00

Prev. final
13.234,32
12.366,46
12.000,00

TOTAL

Partida
120.09.920
121.03.920
210.00.165
210.00.161
210.00.453
225.01.920
626.00.920

Suplement de Credit
retribucions bàsiques
retribucions complementàries
Infraestructures i bens naturals: enllumenat
Infraestructures i bens naturals: aigua i
clavegueram
Infraestructures i béns naturals: carretera
Tributs de les comunitats autònomes
Equips per a processos d'informació
general
TOTAL

Prev. final
1.200,00
9.300,00
37.593,53

8.000,00
8.000,00
6.000,00

10.000,00
9.000,00
6.200,00

18.000,00
17.000,00
12.200,00

400,00

1.000,00

1.400,00

53.000,78

33.200,00

60.600,00

Per tal d’atendre les obligacions citades, i de conformitat amb el que es preveu a les bases
d’execució del pressupost es pot recórrer a efectuar les modificacions de crèdit entre les partides
següents:
Partida
450.00
450.00

Nous ingressos
Fons cooperació local Catalunya 2011
Fons cooperació local Catalunya 2012

previsió inicial
0,00
0,00
TOTAL

Partida
131.00.920
160.00.920
221.00.165
227.99.920

Reduccions de partides
Personal laboral temporal
Seguretat social
Energia elèctrica
altres
TOTAL

0,00

Augment ingrés
Previsió final
6.070,40
6.070,40
43.565,79
43.565,79

49.636,19

49.636,19

Previsió inicial
6.600,00
15.000,00
27.000,00
19.000,00

Reducció
6.600,00
5.000,00
12.057,34
8.000,00

Previsió final
0,00
10.000,00
14.942,66
11.000,00

67.600,00

31.657,34

35.942,66
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De conformitat amb el que s’exposa, l’expedient pot quedat anivellat tal com s’indica a continuació:
- Import de les obligacions:
Crèdits extraordinaris ......................
Suplements de crèdit........................

48.093,53 €
33.200,00 €

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

49.636,19 €
31.657,34 €

Per la Secretaria i la Intervenció s’han emès els informes preceptius.
Les transferències proposades afecten diferents polítiques de despesa i no afecten els crèdits
extraordinaris atorgats en l’exercici. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades
mitjançant suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat
objecte de cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.
Actualment no hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar,
que impedeixi la modificació.
Atès el que estableix l’article 41 del Reial Decret 500/1990, i la base setena del pressupost municipal
per a l'exercici 2014.
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1 del Pressupost de 2014, crèdit
extraordinari i suplements de crèdit, per mitjà de transferències de crèdit entre partides de despeses i
nous ingressos, tal com s'ha exposat anteriorment.
Segon.- Exposar al públic l'expedient pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte publicat
en el tauler d'anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. En cas que no es presentin
reclamacions, l’acord serà definitiu i es transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat,
publicant-se el resum a nivell de capítols del Pressupost amb la modificació aprovada."
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
- L’alcalde cedeix la paraula al Sr. Secretari qui exposa el contingut de la modificació de
pressupost que bàsicament el que fa és incorporar crèdits extraordinaris on destaca el retorn
de l’iva cobrat dels exercicis 2011 i 2012, i l’augment de diverses partides que cal ajustar, i
que també exposa que la modificació es finança mitjançant la comptabilització dels
endarreriments cobrats del Fons de Cooperació Local de 2011 i 2012, així dom en la
disminució d’algunes partides no disposades.
2.- Adhesió al Pla extraordinari d’assistència financera local 2014 de la Diputació de Lleida.
Vist el Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida per al
desenvolupament del Pla Extraordinari d'Assistència Financera Comarcal, el qual preveu que la
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Diputació assumirà el pagament de les despeses pendents de la Generalitat de Catalunya
corresponents al Fons de Cooperació Local de Catalunya.
Atès que la Generalitat de Catalunya té pendent el pagament de les següents quantitats en concepte
de Fons de Cooperació Local:
FCLC 2014

21.693,66 €

FCLC 2014

22.011,14 €

FCLC 2013

239,86 €

FCLC 2013

43.155,37 €

Vist que relació de crèdits corresponents a l’Ajuntament que es troben inclosos en aquest conveni,
són els següents, que només inclouen els crèdits suportats en documents comptables de l’anualitat
2013:
Anualitat 2014 (31,6771276% del total)
TOTAL

27.590,79 €
27.590,79 €

El Ple, per unanimitat dels seus membres; acorda:
Primer.- L’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014.
Segon.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Lleida un
pagament per import de 27.590,79 €, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té amb la
Generalitat de Catalunya corresponents al Fons de Cooperació Local (FCL)-ajuntaments en data de
30 de setembre de 2014.
Tercer.- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet els drets de
cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per quedar
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta
Diputació.
Quart.- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes
d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.
En aquest punt s’han produït les següents intervencions:
-

El regidor Sr. Manel Cónsola manifesta, que està d’acord amb el fet que l’ajuntament ingressi
els recursos, però opina que el fet que la Diputació avanci el Fons de Cooperació de la
Generalitat suposa una menor inversió de la Diputació al Territori, i per tant suposa que es
pagui dos cops el deute autonòmic, doncs els diners avançats es deixen d’invertir.

3.- Llicència urbanística, sol·licitada per la Fundació Catalunya-La Pedrera. Expedient 69/2014.

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

Vist l’expedient 69/2014 de sol·licitud de llicència urbanística instat per la Fundació Catalunya-La
Pedrera, per a obres de reforma interior de “La Masieta”, i legalització de la construcció existent, per
a ús de recepció als visitants del congost de Mont-Rebei, d’acord amb el projecte de legalització
d’edificació aïllada i remodelació de l’interior, redactat per les arquitectes Gemma Cuch i Patrícia
Comin, el novembre de 2014, a l’espai conegut com “la Masieta”, a les parcel·les 282, 314, 316 i 317,
del polígon 1 a la zona de Mont-Rebei.
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 9 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 d’acord amb el
Pla especial Urbanístic d’Ordenació del Centre d’Informació “la Masieta” de Mont-Rebei, publicat al
DOGC el 2 de juny de 2014.
El Ple, per unanimitat dels seus membres, acorda;
Primer.- Concedir llicència urbanística a la Fundació Catalunya-La Pedrera, amb NIF G65345472,
per a realitzar les obres de reforma interior de “La Masieta”, i legalització de la construcció existent,
per a ús de recepció als visitants del congost de Mont-Rebei, d’acord amb el projecte de legalització
d’edificació aïllada i remodelació de l’interior, redactat per les arquitectes Gemma Cuch i Patrícia
Comin, el novembre de 2014, a l’espai conegut com “la Masieta”, a les parcel·les 282, 314, 316 i 317,
del polígon 1 a la zona de Mont-Rebei, segons expedient 69/2014, i condicionada a la presentació de
la següent documentació:
-

Projecte d’execució i estudi bàsic de seguretat i salut visat pel col·legi professional
corresponent.
Full d’assumeix de direcció de l’arquitecte i arquitecte tècnic, tots degudament visats.
Comunicació per escrit a l’Ajuntament del dia d’inici de les obres i dels terminis parcials i totals
d’execució previst de les mateixes, concretant expressament el període d’execució de totes
les obres soterrades.

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 la Fundació Catalunya-La
Pedrera per a exercir l’activitat de centre de recepció dels visitants del congost de Mont-Rebei.
Tercer.- 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.
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Així mateix caldrà que les deixalles o restes que es produeixin durant l’obra siguin dipositades en
contenidors adients que seran traslladats a l’abocador autoritzat. 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 42.670,00 €, 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:
42.670,00 €
Tarifa:
2% sobre la base imposable
Quota tributària:
853,40 €
Setè.- Notificar aquesta resolució als interessats."
En aquest punt no s’han produït intervencions.
4.- Modificació de la comunicació prèvia d’inici d’una activitat d’apicultura formulada per
Josep Mirabet Bigorra. Expedient 9/2014
El ple ordinari de l’Ajuntament de Sant Esteve de la Sarga de 30 d’abril de 2014, va acordar donar
per complimentat el tràmit de comunicació prèvia previst a l’article 84 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de bases de règim local, realitzat pel Sr. Josep Mirabet Bigorra per a exercir
d’explotació apícola a la parcel·la 174 de l Polígon 1 de Sant Esteve de la Sarga, amb la instal·lació
de 50 arnes.
Vista la petició del Sr. Josep Mirabet Bigorra amb NIF 780054468J i amb domicili a efectes de
notificacions a l’apartat de correus 38 de Tremp, de modificar la finca en la qual es desenvolupa
l’activitat, que inicialment era la 174 del Polígon 1, i que ha de ser la 194 del mateix polígon.
Vist que la sol·licitud no preveu la realització de cap obra ni cap afectació als serveis públics, i que La
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats determina que una
explotació d’explotació apícola, no esta sotmesa a cap dels règims previstos en la llei indicada,
restant doncs sotmesa al que preveu l’article 84 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
bases de règim local.
Vist el Text refós de la Llei d’Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; 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, acorda:
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Primer.- Donar per complimentat el tràmit de comunicació prèvia previst a l’article 84 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local, realitzat pel Sr. Josep Mirabet Bigorra per a
exercir d’explotació apícola a la parcel·la 194 de l Polígon 1 de Sant Esteve de la Sarga, amb la
instal·lació de 50 arnes.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia ,
Pesca, Alimentació i Medi Natural i Inscriure l’activitat en al Registre municipal d’activitats.
Tercer.- Notificar aquesta resolució als interessats.
En aquest punt no s’han produït intervencions.
El Sr. Alcalde dóna per acabada a les 19:24 hores de la qual, com a secretari, n’estenc aquesta acta
del contingut de la qual dono fe i certifico.
El secretari

L’alcalde
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