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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 30 DE JUNY  DE 2011

Assistents
Alcalde-President 
Mario Gené Amorós

Regidors 
Pere Anton Mola Pejuan
Josep Torres Flores
Jordi Castellana Benseny
Josep Papell Vidal
Jaume Prat Beltran
Josep Pedrós Vilardell 
Secretari:

A  la Sentiu de Sió a trenta de juny de dos mil onze,
a  les  21.30  hores,  a  la  sala  d’actes  de  la  Casa
Consistorial,  es  constitueix  en  sessió  pública
extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat
pels membres, el nom i el càrrec dels quals figura al
marge  d’aquest  escrit,  presidit  pel  senyor  Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.

Es  obert  l’acte  per  la  presidència  i  es  passa  a
deliberar sobre el següent ordre del dia.

Jaume Alà Blanch

1.-  APROVACIÓ, SI  S’ESCAU  ,  DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  ANTERIOR.- Donat  a conèixer el
contingut de l’acta de la sessió última anterior, el Sr. Alcalde, proposa la seva aprovació.

El Ple, per unanimitat, acorda la seua aprovació. 

2.- PROPOSTA D’ACORD DE GOVERNABILITAT.- L’Alcalde, després d’una àmplia exposició de
voluntats encaminades a preparar una gestió municipal efectiva basada amb la participació  plena,
amb la planificació dels assumptes i amb la determinació en l’execució d’aquests per part de la
totalitat dels Regidors sorgits de les eleccions locals de la present legislatura, fa incís en que tant
bon punt  es  va conèixer  el  resultat  dels  comicis,  va  iniciar  contactes  a  tals  efectes  amb els
Regidors  electes  d’ambdós  grups  polítics  que  hi  participaren,  òbviament  amb  el  caràcter
d’oferiment més accentuat cap al del grup del PSC-PM. Fruit d’aquests contactes va sorgir una
entesa de legislatura que es clou en els compromisos de consens als que dóna lectura i que són
del següent tenor literal:
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“ A la Sentiu de Sió als quinze dies del mes de juny de 2011

REUNITS: 

D’una banda el Sr. Mario Gené Amorós, en qualitat de cap de llista del grup Convergència i Unió que va
concorre  a  les passades eleccions municipals  celebrades el  proppassat  dia  22 de maig,  formació  que
obtingué  una  representació  de  cinc  regidors  en  la  composició  del  nou  ajuntament  per  la  legislatura
2011-2015.

Per una altra banda el Sr. Jaume Prat Beltran, en qualitat de cap de llista del grup del Partit dels Socialistes
de Catalunya, que en els mateixos comicis obtingué una representació de 2 regidors en la composició del
nou ajuntament. 

MANIFESTEN: 

Que és voluntat implícita de les parts que representen arribar a un acord en benefici de la governabilitat del
poble de la Sentiu, finalitat per a la qual han estat elegits per la ciutadania, i que es tradueix en els següents
pactes. 

PACTES: 

1.- Les parts es comprometen a exercir les responsabilitats del càrrec per al qual han estat elegits amb
criteris de plena transparència de la gestió municipal que se’n derivi, considerant element clau la informació
a la ciutadania tant presencial, en les dependències municipals, com telemàtica, per mitjà de la pàgina web,
o física mitjançant la publicació del butlletí municipal i la col·locació de taulers d’anuncis adients. 

2.- Sota aquestes premisses les parts es comprometen a treballar de forma conjunta en benefici del poble,
respectant-se mútuament  els seus criteris i apostant per un diàleg permanent que esdevingui en el veritable
motors de retrobament d’una convivència que cal que entre tots intentem millorar dia a dia. 

3.- El grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, ostentarà un dels tres càrrecs de la composició del a
Comissió de Govern que se’n derivi del nou cartipàs municipal. Malgrat tot les parts acorden que en les
diferents sessions que es celebraran per aquest Comissió de Govern, independentment dels tres regidors
que la conformen, hi podran assistir també la resta de regidors que composen la totalitat de l’Ajuntament. 

4.- El present acord, que les parts consideren que traspassa l’àmbit estrictament partidista per la qual cosa
renuncien a qualsevol comunicat en clau de partit, es farà públic a tot el poble de la Sentiu, en el primer ple
municipal que abordi la composició dels diferents càrrecs del nou cartipàs municipal. 

5.- La duració del present acord no va més enllà de la legislatura 2011-2015, reservant-se cadascuna de les
parts la possibilitat de rescindir-lo en qualsevol moment, previ comunicat previ a l’altra part, si considera que
qualsevol dels punts del seu contingut ha estat vulnerat. 

Per la qual cosa en prova de conformitat i estricte compliment dels diferents pactes que s’hi recullen, ho
signen a la Sentiu de Sió en la data inicialment indicada “.

el Ple, per unanimitat, acorda la seua aprovació.



3.- PROPOSTA DE CREACIÓ DE JUNTA DE GOVERN.- Per part del Sr. Alcalde es proposa que,
per una millor dinàmica en la gestió municipal, el Ple acordi la creació de la Junta de Govern i li
delegui les atribucions que permet l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local,  en  la  forma establerta  en l’art.  23  de la  mateixa  Llei  i  en  l’art.  52 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
El Ple, per unanimitat, acorda l’aprovació de la proposta.

4.- PLA DE DISTRIBUCIÓ DELS ALTRES ÒRGANS DE GOVERN I DE CÀRRECS I CALENDARI
DE CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS DEL PLE I JUNTA DE GOVERN.- El Sr. Alcalde fen ús de
les atribucions que li atorga l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim
local, presenta els següents nomenaments de càrrecs dels òrgans de govern local i calendari de
sessions: 

Junta de Govern

La Junta de Govern estarà integrada per :

Mario Gene Amorós – Alcalde i President

Pere Anton Mola Pejuan – Regidor vocal

Jaume Prat Beltran – Regidor vocal

Podran assistir a totes les sessions que celebri la Junta de Govern la resta de regidors de la

corporació.

Tinents d’Alcalde 

1r.- Pere Anton Mola Pejuan

2n.- Josep Torres Flores

3r.- Jaume Prat Beltran 

Comissió Especial de Comptes

La Comissió especial de comptes estarà integrada per la totalitat de membres de la corporació.

Tresoreria

Josep Papell Vidal - Regidor Tresorer

Cap d’Àrea informativa

Mario Gene Amorós: Governació, Hisenda i Promoció Econòmica.

Pere Anton Mola Pejuan: Obres, Urbanisme i Serveis Locals.

Josep Torres Flores: Joventut, Esports, Ensenyament i Relacions amb entitats.

Jordi Castellana Benseny: Cultura, Festes i Relacions amb entitats.

Josep Papell Vidal: Agricultura, Ramaderia, Infrastructura rural i Medi ambient.

Jaume Prat Beltran: Sanitat, Benestar social i Gent gran.

Delegats

Al Consell escolar: Josep Torres Flores

A la Junta de l’àrea de caça: Mario Gené Amorós, Pere Anton Mola Pejuan i Josep Papell Vidal.



Calendari de sessions ordinàries

Ple: Període trimestral ( segon dilluns)

Junta de Govern: Període mensual ( primer dilluns)

El Ple queda enterat i els nomenats accepten els càrrecs.

5.- DECRETS DE L’ALCALDE.- Tal i com es preceptiu, el Sr. Alcalde dóna compte al Ple dels
Decrets anteriors a aquesta sessió, sobre els següents assumptes que no es podien demorar: 

Socorrisme piscines municipals
a) Declarar d’urgència la contractació de 2 socorristes pel servei a les piscines municipals per

la temporada 2011.
b) Contractar als socorristes d’aigua en Lluís Molins Cortés i Ignasi Tuset Pla. 

Bonificacions algunes quotes per ús piscines municipals
a) Bonificació  de  10,00  €  per  abonament  a  famílies  nombroses  i  majors  de  65  anys

empadronats. 
b) Bonificació del 100% a l’abonament a mares amb fill nascut al 2011.

Nomenament tresoreria
a) Declarar d’urgència el nomenament de Tresorer de l’Ajuntament.
b) Nomenar Tresorer de l’Ajuntament al Regidor Sr. Josep Papell Vidal.

Nomenament interlocutor únic davant el Consorci A.O.C.
Nomenar interlocutor de l’Ajuntament davant el consorci de l’administració oberta de Catalunya en
favor del propi Alcalde. 

6.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde es presenten els següents informes: 

1.- Situació econòmica de les finances municipals
L’alcalde un cop examinada la documentació municipal informa de les diferents partides que a
data 10 de juny de 2011 figuraven com a pendents de pagament i que per tant configurarien un
deute important al que la corporació actual hauria de fer front. La informació es facilita classificada
en tres apartats.

a) Relació del deute per inversions, un cop ja deduïdes les subvencions encara no cobrades.
Per  tant  en el  moment  que s’hagin  executat  totes les obres en curs i  rebudes totes les
subvencions concedides el deute de l’ajuntament es xifraria per aquest concepte en un import
de 98.229,79 €.

b) Relació del deute per préstecs bancaris i bestretes reintegrables. Són els capitals pendents
d’amortització per aquests conceptes i que tenen com a venciment les diferents dates que
s’indiquen per un import total de 71.740,11 €.

c) Relació  del  deute provinent  de creditors no pagats.   Són imports de determinats serveis
realitzats que, tot i l’antiguitat de la seva execució, encara resulten pendents de pagament a
hores d’ara per un import de 73.784,98 €.  Tot  el  qual  queda desglossat  en la forma que
segueix: 



En conseqüència  el  deute  total  per  aquests  conceptes  i  que  en  tota  seguretat  condicionarà
l’actuació del futur govern municipals, s’eleva a la quantitat de 243.754,88 € que de ben segur es
veurà incrementada per imports, ja de menys consideració, encara no rebuts a data 10 de juny
en forma de factura o liquidació. 

2.- Programació d’activitats d’estiu
L’alcalde posa en coneixement del Ple que la programació que se’n deriva de les activitats d’estiu
i  que  anualment  es  lliurava  a  tots  els  veïns  en  un  programa  únic,  s’ha  considerat  oportú
juntament amb els  regidors de festes i  esports de que,  excepcionalment  per  aquest  any, es
donaria a conèixer  periòdicament de forma mensual pel fet de que tot just s’ha constituït l’actual
ajuntament i no hi ha hagut temps material per tal d’elaborar una programació única.

3.- Dia del Blat
S’informa també per part de l’alcaldia dels diferents actes que configuren aquesta Diada del Blat
que es celebrarà el  proper diumenge dia 3 de juliol  així  com de la  visita  d’autoritats,  que no
figurava al programa, i que tindrà lloc a les 12 del migdia amb l’assistència del President de la
Diputació, President del Consell Comarcal de la Noguera, el senador Sr. Ramon Alturo i altres
autoritats del món local

El Ple queda enterat.

7.-  DECLARACIÓ  D’URGÈNCIA.- Per  tal  de  donar  coneixement  a  la  Direcció  General
d’Administració Local de la nova destinació de les compensacions econòmiques als nous càrrecs
electes, es dóna lectura del Decret de l’Alcalde per el qual es proposa al Ple declarar d’urgència la
introducció  a  l’ordre  del  dia  de  la  sessió  plenària  d’avui,  el  punt  en  el  que  es  tracti  aquest
assumpte, a tal efecte el Ple i per unanimitat així ho acorda.

Un cop  introduït  aquest  punt,  després  de  donar  compte  del  contingut  de  la  Resolució  de  la
Conselleria de Governació i Administracions Públiques, GAP/3714/2010, de 18 de novembre, de
convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels Ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici de 2011, el Ple, per unanimitat,
acorda que el 50% de l’import de la compensació corresponent als mesos compresos entre juliol i
desembre de 2011 es destini a retribuir al nou Sr. Alcalde. 

No havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:50 hores, de la
que s’estén la present acta que com Secretari certifico. 

                                                                                                                                                          

        


