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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 31 DE GENER  DE 2012

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-u de Gener de dos mil 
dotze, a les 21.00 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, és aprovada per unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE PRÉSTEC.-

      Vistos els acords de la Junta de Govern de 07/11/2011 i de 05/12/2011, així com de l’informe 
de l’Alcalde al Ple de 14/11/2011.
      Atès el resultat de les converses mantingudes amb diferents entitats de crèdit.
      Atès les gestions prèvies realitzades amb els responsables de l’àrea de Corporacions Locals 
de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de la formalització de la sol.licitud de tutela 
financera i pla de finançament, per la consecució d’autorització de dita Direcció General, per la 
formalització d’una operació de crèdit.
      A proposta del Sr.  Alcalde,  el  Ple i  per unanimitat  acorda, prèvia l’autorització referida i 
després de tenir en compte l’Informe de la Intervenció Municipal, concertar una operació de crèdit, 
per import de 140.788,00 €, a termini de 15 anys, al tipus d’interès variable del mercat financer i 
amb amortitzacions mensuals, amb l’entitat financera “La Caixa”.

3.- PLA DE SANEJAMENT 2012/2014.- 

Per tal de donar compliment a l’establert a l’Art. 53.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, atès que l’estalvi corrent i resultat pressupostari de l’últim exercici liquidat són de 
signe negatiu, l’Ajuntament ha de presentar un Pla de Sanejament si vol formalitzar operació de 
crèdit  a  llarg  termini,  subjecta  a  la  preceptiva  autorització  de  la  Direcció  General  de  Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat 
de Catalunya, com és el cas de l’Ajuntament de La Sentiu de Sió.

Després  de  l’estudi  de  la  realitat  pressupostària  actual  i  la  compta  general,  així  com de  les 
possibilitats  de la  gestió  econòmica cara  als  futurs tres exercicis,  per  part  del  Sr.  Alcalde es 
proposa previsions d’ingressos i despeses que queden reflectides en un Pla de Sanejament que 
presenta al Ple. 

Després del seu debat, el Ple, per unanimitat, acorda la seva aprovació i  trasllat a la Direcció 
General, anteriorment esmentada, juntament amb la sol.licitud d’autorització per la formalització de 
l’operació de crèdit acordada per aquest mateix Ple.

No havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:50 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.



ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL, 
CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRER DE 2012

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia 6 de Febrer de 2012, es reuneixen els  
membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix la presidència del senyor Alcalde Mario 
Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la composen, regidors, senyors Pere Anton 
Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran, igualment hi són presents els regidors senyors Josep Torres 
Flores, Josep Papell Vidal, Jordi Castellana Benseny i Josep Pedrós Vilardell,   
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.

És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:

1.-APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer 
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat. 

2.- LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER AMPLIACIÓ GRANJA PORCINA.- 
“Vist l’expedient sobre sol.licitud de Jordi Baró Amigó per l’obtenció de llicència urbanística per 
ampliació d’una explotació porcina d’engreix, situada al polígon nº 2, parcel.la nº 356, del terme 
municipal  de La Sentiu de Sió,  en sòl no urbanitzable,  segons el  Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal.

Atès l’establert  als articles 47,  48 i  49 del Decret  Legislatiu  nº 1/2010, de 3 d’Agost,  pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Vist  l’informe de compatibilitat  del  projecte amb el  planejament  urbanístic,  emès per part  dels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal.

Atès  el  resultat  favorable  del  tràmit  d’informació  pública  al  que  ha  estat  sotmès  l’expedient, 
mitjançant edictes publicats al BOP, diaris “Segre” i “La Mañana”, així com al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament.

Vistos els informes favorables de:

a) Impacte  i  integració  paisatgística  de  la  Direcció  General  d’Ordenació  del  Territori  i 
Urbanisme.

b) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
c) De l’Institut Geològic de Catalunya.
d) De l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del Departament de Territori i Sostenibilitat.
e) De l’Agència Catalana de l’Aigua.
f) Del Departament de Cultura.

A proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern per unanimitat acorda:

Primer:

Aprovar prèviament el projecte d’ampliació d’explotació porcina d’engreix situada al polígon nº 2, 
parcel.la nº 356, a l’efecte de llicència urbanística, que en el seu cas ha d’aprovar definitivament la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, corresponent al sol.licitant Jordi Baró Amigó.

Segon:

Per tal de constituir la parcel.la mínima edificable en sòl no urbanitzable, que s’assenyala al vigent 
P.O.U.M., es deixa a determinació de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el sol.licitar o 
no l’agrupació de finques i la seva inscripció registral d’indivisibilitat després d’una agrupació de 
finques discontínues per formar una unitat orgànica.



Tercer:

Traslladar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el projecte i documentació preceptiva a 
l’efecte de l’aprovació definitiva, si procedeix.”

3.-  SOL.LICITUD  PRESA  A  LA  XARXA  PÚBLICA  DEL  SERVEI  DE  SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA.-
Vista la sol.licitud que presenta Amat Toribio Rojano, per presa a la xarxa pública del servei de 
subministrament d’aigua, amb destinació a “l’era de cal Tonatxo”, considerant que es tracta d’un 
sòl no urbanitzable, la Junta de Govern per unanimitat acorda autoritzar a precari la llicència de 
presa amb totes les despeses a càrrec del sol.licitant i previ el pagament de la taxa de 1ª connexió 
a la xarxa, així com amb l’incorporació al padró de contribuents de les taxes a l’efecte.

4.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Vistes les sol·licituds de llicència municipal d’obres, 
salvant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers, la junta de Govern, per unanimitat, acorda 
autoritzar les següents:

Exp. Nº 01/2012, a Josep Mª Mitjans Montoliu, per construir, a precari, un tram de vorera, d’un 
metre d’ample i cinc metres de llarg, al passatge entre el C/ 18 i la zona esportiva.

Exp. Nº 02/2012, a Josep Mª Viola Vilalta, per distribució i ampliació de magatzem existent per 
habitatge unifamiliar en planta baixa, a l’ urbanització Sant Miquel, parcel·la 21.

Exp. Nº 03/2012, a Alberto Ferrer Valldosera, per arranjament de la teulada de la casa de la Plaça 
la Creu, s/n.

Exp. Nº 04/2012, a Mercè Solà Terradellas, per reformar la cambra de bany a la vivenda de C/ 
Gaudí, 10.

La Junta de Govern també acorda per unanimitat  concedir  una última pròrroga de la llicència 
municipal d’obres nº 18/03, a Joan Reverte Badia per la finalització del seu habitatge de C/ 18 
núms. 12 i 14. 

5.- PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE.- Per part del Sr. Alcalde es presenta el 
Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable de La Sentiu de Sió, redactat per l’empresa consultora 
Enginyeria Inalba, S.L. de Mollerussa i pel servei de Control de Qualitat d’Aigües de la Diputació 
de Lleida. La Junta de Govern queda enterada i manifesta que revisarà els seus continguts abans 
de ser sotmès a l’aprovació del Ple Municipal.

6.- SALA DE VETLLES.- Per part del Regidor Cap de l’Àrea de Sanitat, Benestar Social i Gent 
Gran Sr. Jaume Prat, s’informa que caldria millorar per l’Ajuntament les condicions del Conveni 
per a la prestació de serveis funeraris i  util.lització de la sala de vetlles, subscrit  entre aquest 
Ajuntament i l’empresa J. Torné, S.L. el 24/02/2011, explicant tot seguit el punt a millorar. La Junta 
de Govern al respecte acorda acceptar la proposta del Sr. Prat i citar al representat legal de dita 
empresa per a revisar dit conveni.

7.- ABOCADOR AL T.M. DE CASTELLSERÀ, EN LA ZONA D’INFLUÈNCIA DE LA SERRA DE 
BELLMUNT-ALMENARA.- Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de l’escrit que li ha fet arribar 
l’Ajuntament  de  Castellserà,  que  aquell  vol  adreçar  al  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, per tal de resoldre el problema que els suposa l’existència d’un 
abocador  incontrolat  al  seu terme municipal,  en la  zona d’influència  de la  Serra de Bellmunt-
Almenara, per tal de que la nostra Corporació Municipal li doni suport, si així s’escau. La Junta de 
Govern després de deliberar sobre dita petició acorda per unanimitat donar suport a la iniciativa de 
l’Ajuntament de Castellserà d’iniciar les converses entre aquell i el Departament per tal de trobar 
una solució als abocaments incontrolats així com per la restauració de l’àmbit.

8.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa sobre els següents assumptes:

a) Sol·licitud de conciliació d’Àngel Pérez Segarra.-   Dóna compte de citació rebuda del Servei 
Territorial d’Empresa i Ocupació per celebració d’acte de conciliació entre l’Ajuntament i el 



Sr. Àngel Pérez Segarra, a l’efecte de la demanda d’aquest per no ser conforme amb els 
motius al·legats en la carta d’acomiadament i no haver respectat, segons el demandant, el 
procediment establert i vulneració de drets fonamentals. 
La Junta de Govern queda enterada.

b) Entrevista amb els Serveis Territorials d’Ensenyament.-   Dóna compte també el Sr. Alcalde 
de  l’acceptació,  per  part  del  Cap  de  Servei  Territorial  d’Ensenyament,  de  mantenir 
entrevista per  conèixer  les intencions del  Departament,  tant  pel  que fa al  tema de les 
biguetes  de  ciment  aluminós  del  centre  escolar,  com  per  al  que  respecta  a  l’estat 
d’execució del projecte de millora de l’edifici.
La Junta de Govern queda enterada.

I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:45 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL, 
CELEBRADA EL DIA 5 DE MARÇ DE 2012

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia 5 de Març de 2012, es reuneixen els  
membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix la presidència del senyor Alcalde Mario 
Gené Amorós, l’assistència dels membres vocals que la composen, regidors, senyors Pere Anton 
Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran, igualment hi són presents els regidors senyors Josep Torres 
Flores, Josep Papell Vidal, Jordi Castellana Benseny i Josep Pedrós Vilardell,   
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.

És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:

1.-APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer 
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat. 

2.- GESTIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC.- 

A) Modificació puntual de l’Art. 155.4 del POUM (extracció d’àrids).-   L’Alcalde dóna compte 
que per tal de finalitzar el tràmit d’aquesta modificació puntual del POUM, són pendents de 
rebre  els  informes d’Agricultura  i  de  l’Oficina  de Gestió  Ambiental  Unificada,  els  quals 
s’incorporaran a l’expedient i que ja podrà proposar-se l’aprovació definitiva a l’efecte. 
La Junta de Govern queda enterada.

B) Pla Parcial Urbanístic Sector SUD-4 (Zona La Plana-Cementiri).-   L’Alcalde comunica que 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la seva sessió del dia 9 de Febrer de 
2012, va informar favorablement la proposta del Pla Parcial Urbanístic SUD-4, no obstant 
cal rebre informes de la Direcció General de l’Habitatge; l’Agència Catalana de l’Aigua; del 
Servei Territorial de la Salut i del Servei Territorial de Carreteres, amb el qual ja podrà 
proposar-se l’aprovació definitiva a l’efecte.
La Junta de Goven queda enterada.

C) Modificació Puntual de l’art.  154 del POUM (Bassa i Potabilitzadora).-   Tot seguit  el  Sr. 
Alcalde dóna compte de la sol·licitud d’informe als Serveis Territorials d’Urbanisme sobre 
l’expedient de modificació de l’art. 154 del POUM, així com de la resposta de dit Servei en 
la  que  es  requereix  l’aportació  d’informes  d’organismes  afectats  per  llur  competència 
sectorial, i del tràmit d’audiència als Ajuntaments de l’àmbit territorial de l’entorn del nostre 
territori.

D) P.U.O.S.C. 2012 (Bassa i Potabilitzadora).-   Per l’Alcalde es posa en coneixement de la 
Junta  de  Govern,  que  des  del  Servei  Territorial  de  Cooperació  Local  se’ns  requereix 
documentació  relativa  a  l’expedient  del  Projecte  de  construcció  de  bassa  de  reserva 
d’aigua i estació de tractament, obra inclosa al PUOSC-2012, la qual encara no pot ser 



aportada per motiu de la tramitació d’expedient  de modificació puntual de l’art.  154 del 
POUM.
La Junta de Govern queda enterada.

3.-  AMORTITZACIÓ  LLOC  DE  TREBALL.-   Atès  el  contingut  del  Decret  de  l’Alcalde  de 
11/01/2012, sobre l’amortització del lloc de treball a càrrec del Sr. Àngel Pérez Segarra, així com 
del contingut del punt nº 4 de l’ordre del dia del Ple Municipal de 17/01/2012, en el que es va 
donar compte de l’esmentat Decret.
Vist l’informe de l’Alcalde a la Junta de Govern de 06/02/2012, en el que dóna compte de la citació 
del  Servei  Territorial  d’Empresa i  Ocupació,  per  celebració  d’acte  de  conciliació  entre  aquest 
Ajuntament i el Sr. Angel Pérez Segarra, a l’efecte de la demanda d’aquest últim.
Atès que en l’acte de conciliació celebrat entre les parts el 13/02/2012 no hi va haver avenència, 
després de la intervenció dels respectius representants de l’Ajuntament i del Sr. Pérez, les parts 
arribaren  a  un  acord  econòmic  que  amplia  la  quantia  econòmica  derivada  de  l’establert  en 
l’esmentat Decret de l’Alcalde, tal acord queda reflexat en document escrit de data 27/02/2012, 
amb el qual el Sr. Pérez es compromet a no demanar ni reclamar cap altra quantitat econòmica 
per  cap concepte,  així  com a desistir  a  presentar  cap més reclamació  o  denúncia  en contra 
d’aquest Ajuntament per causa de l’extinció de la relació laboral entre les referides parts litigants.

4.- AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 2012.- Per part del Sr. 
Alcalde es presentat el Text provisional del Pressupost General de l’exercici de 2012, al sol efecte 
de donar-lo a conèixer a la Junta de Govern per deliberació, i si s’escau, per la introducció de 
modificacions abans de ser sotmès a l’aprovació del Ple.

5.- MODIFICACIÓ DE PART DEL CONVENI PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS FUNERARIS 
AL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ.- Atès el contingut del punt 2 de la sessió de la junta de 
Govern de 8 d’Agost de 2011, en el que es ratifica el conveni de 24 de Febrer de 2011, per a la  
prestació de serveis funeraris al municipi i utilització del vetllatori, subscrit entre l’Ajuntament de la 
Sentiu de Sió i l’empresa J. Torné, S.L.

Atès el contingut de l’acord 7è. De dit punt 2 de l’ordre del dia de dita sessió.

Atès el contingut 5è. Punt del conveni referit.

A proposta del Regidor Cap de l’Àrea de Sanitat, Benestar Social i Gent Gran Sr. Jaume Prat 
Beltran i amb el suport del Sr. Alcalde, la Junta de Govern, per unanimitat acorda:

Modificar els continguts, tant de l’acord 7è del punt 2 de l’ordre del dia de la sessió de la Junta de 
Govern de 08/08/2011, com del 5è punt del Conveni de 24/02/2011, esmentats, al sol efecte de 
millorar el que es refereix a l’amortització del mobiliari aportat per J.Torné, S.L. per al servei de 
vetllatori, per al que la redacció de dits apartats de l’Acord de la Junta de Govern i del Conveni,  
queda com segueix:

“Atès que tal aportació que ofereix l’empresa J. Torné, S.L. representa un valor de 8.962,30 €, 
l’amortització de tal inversió i fins a la cancel·lació es farà mitjançant la condonació de la quota 
tributària establerta per l’Ordenança fiscal nº 8, reguladora del servei fúnebre consistent en la 
utilització de la Sala de Vetlles, que per al present exercici de 2012 és de 164,00 € per cada 
servei,  que  podrà  ser  modificada  periòdicament,  tal  com  preveu  la  Llei  Reguladora  de  les 
Hisendes Locals”.

6.- CANVI DE TITULARITAT DE L’ARRENDATARI DELS LOCALS MUNICIPALS DEL CARRER 
ESCOLES, 2 I 6, DESTINATS A QUIOSC I BAR.- Vista la sol.licitud de 10/02/2012, entrada al 
registre  de  l’Ajuntament  el  23/02/2012,  subscrita  per  Josep  Grau  Carmona,  en  qualitat 
d’arrendatari dels locals propietat d’aquest Ajuntament, situats al carrer Escoles, 2 i 6, destinats 
respectivament a quiosc per a la venda de begudes i bar amb servei de menjador de menys de 50 
places. En aquest escrit el Sr. Grau demana canviar la titularitat de l’arrendament en favor de la 
raó  social  Carmona  Grau,  SCP,  sense  que  aquest  canvi  pugui  modificar  cap  mes  part  del 
contracte d’arrendament.
Considerant que aquesta sol.licitud no contravé cap dels pactes del contracte d’arrendament a 
l’efecte.



Considerant que aquesta sol.licitud és feta d’acord amb el contingut del pacte número 6 del referit 
contracte d’arrendament.
Atès que els membres de la societat Carmona Grau, SCP són exclusivament el propi arrendatari 
actual Sr. Josep Grau Carmona i la seva mare Sra. Maria Jesús Carmona Garcia, segons consta 
en l’acta de constitució de societat civil particular de data 01/02/2012, inscrita al Registre Mercantil 
de Lleida en data 03/02/2012
A proposta del  Sr.  Alcalde,  la  Junta  de Govern,  per  unanimitat  acorda autoritzar  el  canvi  de 
titularitat  del  contracte d’arrendament de 27/02/2009,  al  que ens venim referint,  amb l’inici  de 
l’expedient administratiu a l’efecte.

7.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres, 
alvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la Junta de Govern, per unanimitat acorda 
autoritzar les següents:
Exp. 05/2012 a Josep Pedrós Vilardell, per fer tancament perimetral de l’àmbit on es troba situada 
la  granja  avícola,  al  polígon  2  parcel.la  nº  89,  mitjançant  enreixat  metàlic  de  162,00  m.l.  de 
longitud, per 2,00 m.l. d’alçada.
Exp. 06/2012, a Jaume Trepat Palou, per reparar escletxes a l’interior de la vivenda de C/ Raval, 1

8.- INFORMES DE L’ALCALDE.- El Sr. Alcalde informa a la Junta de Govern sobre els següents 
assumptes::

c) Centre Escolar.-   Dóna compte de que arrel de l’entrevista realitzada, en la seu del Servei 
Territorial  d’Ensenyament,  entre  el  Cap  d’aquell  organisme,  l’Alcalde  i  el  regidor 
d’Ensenyament,  es  va  produir  una  visita  al  Centre  escolar  per  part  d’una  delegació 
d’ensenyament, formada per als quatre membres més representatius de dit estament, en 
aquest acte, que es va popularitzar amb l’organització d’una jornada de “portes obertes”, 
es va presentar i  explicar  l’Estudi  de viabilitat  del CEIP Mare de Déu de la Guardiola, 
reobrin així l’iniciativa de portar a termini l’execució de dit projecte de millora. 
La Junta de Govern queda enterada.

d) Deutors de tributs locals.-   Dóna compte de la relació de deutors de tributs locals que li ha 
estat facilitada per als Serveis de Recaptació de l’OAGRTL de la Diputació.
La Junta de Govern queda enterada.

e) Desenvolupament Urbanístic.-   Informa sobre les reunions que des de fa un temps manté 
amb els  representants  de  l’empresa  José Viola  Riba,  S.L.,  juntament  amb els  tècnics 
urbanístics, amb la finalitat de l’establiment de les bases prèvies a l’inici d’expedient de 
reparcel.lació del Polígon d’Actuació Urbanística anomenat “PAU A-02 Vidres Viola”, per tal 
de  donar  compliment  al  Pla  d’Ordenació  Urbanística  Municipal,  que  disposa  el 
desenvolupament urbanístic de dit àmbit.
La Junta de Govern queda enterada.

f) Captura de Coloms.-    Informa sobre l’autorització donada a l’empresa Ambitècnia, per la 
captura  de  coloms  de  la  zona  urbana,  considerant  els  greus  danys  que  dits  animals 
produeixen  als  edificis  degut  a  la  massificació.  Afegeix  l’Alcalde  que  dita  empresa  té 
acreditada autorització sanitària i ambiental per l’exercici d’aquesta activitat.
La Junta de Govern queda enterada.

I 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 a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN 
LOCAL,  CELEBRADA EL DIA 29 DE MARÇ DE 2012

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia vint-i-nou de Març de dos mil dotze, es 
reuneixen els membres de la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, baix la presidència del senyor 
Alcalde  Mario  Gené  Amorós,  l’assistència  dels  membres  vocals  que  la  composen,  regidors, 
senyors Pere Anton Mola Pejuan i Jaume Prat Beltran, igualment hi són presents els regidors 



senyors  Josep  Torres  Flores,  Josep  Papell  Vidal,  Jordi  Castellana  Benseny  i  Josep  Pedrós 
Vilardell,   
Actua de Secretari el senyor Jaume Alà Blanch.

És obert l’acte per la Presidència, i es passa a deliberar sobre el següent ordre del dia:

1.-APROVACIÓ SI S’ESCAU DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ÚLTIMA ANTERIOR.- Donat a conèixer 
el contingut de l’esborrany de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat. 

2.- REAL DECRET LLEI 4/2012 / PAGAMENT PROVEÏDORS ENTITATS LOCALS.- 
El  Sr.  Alcalde dóna compte del  contingut  del  R.D.LL.  4/2012,  de 24 de febrer  per  al  que es 
determinen les obligacions d’informació i  procediments necessaris per establir  mecanismes de 
finançament per al pagament de proveïdors de les entitats locals.
Atès que el nostre Ajuntament es troba entre els que es poden beneficiar de les disposicions de dit 
RDLL, per tal de que ens sigui facilitat un mecanisme àgil de pagament i cancel.lació dels deutes 
que venim mantenint amb empreses i autònoms, el Sr. Alcalde ordenà la tramesa de la relació de 
proveïdors i les seves factures pendents de pagament cap al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, òrgan de l’Administració de l’Estat encarregat de la gestió a l’efecte, amb el qual es 
posa de manifest que aquest Ajuntament pretén acollir-se a les determinacions del referit RDLL.
Amb  la  finalitat  de  desenvolupar  les  disposicions  del  Real  Decret  Llei  4/2012,  el  Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques va publicar la Ordre HAP/537/2012, de 8 de Març, per la 
que s’aprova, entre altres, el model de Pla d’Ajust que es preveu en el RDLL esmentat, a tal efecte 
l’Interventor d’aquest Ajuntament va elaborar un Pla d’Ajust que, al seu entendre, caldria seguir 
l’Ajuntament durant un termini de 10 anys per tal de preveure l’amortització i cancel.lació d’una 
operació  d’endeutament  que,  al  acollir-nos  ara  als  beneficis  de  tal  RDLL  4/2012,  implicaria 
concertar per fer efectiu el pagament als proveïdors, la relació dels quals, com s’ha dit, ha estat 
tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Després de deliberar àmpliament sobre aquest assumpte, a proposta del Sr. Alcalde, la Junta de 
Govern, per unanimitat acorda:

1er.-  Ratificar  la  determinació  de  l’Alcalde  de  participar  en  el  procediment  necessari  per 
l’establiment del mecanisme de financiació per al pagament als proveïdors que varen presentar 
factures amb data anterior al 31/12/2011, que propicia el RDLL 4/2012, i que a data d’avui encara 
no s’ha pogut liquidar.

2on.- Aprovar el Pla d’Ajust elaborat per la Intervenció seguint els requisits establers per l’article 7 
del RDLL 4/2012, i seguint també el model que es detalla en l’annex III de l’Ordre HAP/537/2012.

3.-  ADHESIÓ  AL  PLA  D’ASSISTÈNCIA  FINANCERA  DE LA  DIPUTACIÓ.-   Per  part  del  Sr. 
Alcalde es dóna a conèixer el contingut del Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya, les 
quatre  Diputacions  catalanes  i  les  Entitats  Municipalistes,  per  al  desenvolupament  del  Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local, que preveu que les Diputacions es faran càrrec del 
pagament als Ajuntaments de les obligacions reconegudes i no liquidades que la Generalitat de 
Catalunya manté amb els ens locals, entre ells el nostre Ajuntament amb un import de 31.972,38 
€.  Per tot  el  qual,  a proposta del  Sr.  Alcalde ,  la  Junta de Govern per unanimitat  adopta els 
següents acords: 

Primer.- que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les 
Diputacions Provincials catalanes, amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.

Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni,  sol·licita a la Diputació de 
Lleida un pagament per import de 31.972,38 €, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té 
enfront la Generalitat de Catalunya.

Tercer.- Que, 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.- Que en el  supòsit  que la Generalitat  de Catalunya procedeixi  a la revocació de la/les 
subvenció/ns que es relacionen en el document adjunt, abans de què aquesta faci el pagament a 
la Diputació de Lleida en els termes del Conveni, l’Ajuntament es compromet a retronar l’import 
d’aquesta/es subvenció/ns percebuda/es a la Diputació de Lleida.

Cinquè.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del  Pla d’Assistència Financera 
Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb 
contractistes, concessionaris i altres proveïdors.

I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:45 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 10 D’ABRIL DE 2012

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:
Jaume Alà Blanch

A  la Sentiu de Sió a deu d’Abril de dos mil dotze, a 
les  21.00  hores,  a  la  sala  d’actes  de  la  Casa 
Consistorial,  es  constitueix  en  sessió  pública 
ordinària 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 en nom de tota la 
Corporació Municipal fa pública l’expressió de condol 
a  la  família  del  Sr.  Marcel.lí  Bergé,  fill  il.lustre  del 
nostre  poble,  per  motiu  del  recent  decés d’aquest. 
Així mateix i també en nom de tota la Corporació fa 
pública expressió de condol a la professora de CEIP 
Verge de la Guardiola Na Meritxell Capdevila, per la 
pèrdua  del  su  nadó,  òbviament  també  fent-la 
extensiva a les famílies Guillaumet / Capdevila.

A continuació retornant a l’essència de l’Acte es passa a deliberar sobre els següents punts de 
l’ordre del dia.

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, és aprovada per unanimitat.

2.- PLA D’AJUST PREVIST AL RDLL 4/2012, DE 24 DE FEBRER.-

A proposta del Sr. Alcalde, el Ple Municipal, per unanimitat, acorda ratificar-se en el contingut del 
punt nº 2 de l’ordre del dia de la Junta de Govern de 29/03/2012, sobre l’aprovació del Pla d’Ajust  
que requereix l’article 7 del RDLL 4/2012, en previsió de les amortitzacions i cancel.lació d’una 
operación d’endeutament per al finançament del pagament de factures de proveïdors anteriors a 
31/12/2011.      

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2012, AIXÍ COM 
LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL.- 

Per part del Sr. Alcalde es presenta al Ple la formulació del Pressupost General de l’exercici 2012, 
en el que s’han consignat ingresos molt realistes en funció de les previsions, així mateix s’han 
consignat despeses en funció de les disponibilitats fruit de tal previsió d’ingressos, aconseguint un 
equilibri pressupostari tal com preceptua l’art. 165.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals.



Continua el Sr. Alcalde manifestant que les determinacions, tant pel que fa als conceptes com pel 
que respecta a consignacions econòmiques, que formen part del context del pressupost, han estat 
consensuades per la Junta de Govern i Comissió informativa d’Hisenda.
Tot seguit es dóna lectura de les partides pressupostades, tant en ingresos com en despeses, 
presentades a nivel de capítol, article i concepte, així com les bases d’execució.
Per tot el qual el Sr. Alcalde proposa al Ple la seva aprovació. Després d’uns aclariments fets pel 
propi Sr. Alcalde, el Ple i per unanimitat acorda aprobar el Pressupost General de l’exercici 2012 
de l’Ajuntament, les bases d’execució, així com la plantilla orgánica i la relació de llocs de treball 
que resten especificades al capítol 1 de despeses.
Tot seguit i de forma resumida per capítols es detalla el contingut pressupostari de 2012:

INGRESSOS

C            DENOMINACIÓ                                                                                        IMPORT  

1 Impostos directes       137.000,00 €
2 Impostos indirectes                     12.000,00 €
3 Taxes, Preus Públics i altres         63.320,00 €
4 Transferències corrents       160.000,00 €
5 Ingressos Patrimonials         16.425,00 €
6 Alienació d’Inversions         56.000,00 €
7 Transferències de Capital                   343.514,00 €
9 Passius Financers         45.396,52 €

----------------------

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS                                           833.655,52 €  

DESPESES

C            DENOMINACIÓ                                                                                          IMPORT  

1 Despeses de personal                   129.408,00 €
2 Despeses en béns corrents i serveis       210.513,00 €
3 Despeses Financeres         15.777,00 €
4 Transferències Corrents         17.640,00 €
6 Inversions Reals       444.721,52 €
9 Passius Financers         15.596,00 €

----------------------

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES                                         833.655,52 €  

4.- SOL.LICITUD DE BONIFICACIÓ DE L’IBI PER CAUSA DE FAMÍLIA  NOMBROSA.-

Vista la sol.licitud del Sr. Assensi Masana Carricondo de bonificació del 25% de la quota tributària 
de l’IBI relativa a l’exercici 2013 i corresponent a la seva vivenda situada a carrer 17 nº 8 de La 
Sentiu de Sió, a l’empara de l’Art. 5.4 de l’Ordenança Fiscal nº 1, impost sobre béns immobles, 
que atorga bonificació del 25% de l’IBI a subjectes passius que estiguin empadronats en el mateix 
domicili de l’immoble, que tinguin la titularitat o cotitularitat de familia nombrosa, i com sigui que el 
sol.licitant acredita tals condicions, és per al que a proposta de l’Alcalde, el Ple i per unanimitat 
acorda accedir  a  la  sol.licitud  del  Sr.  Masana i  donar-n’hi  compte a l’O.A.G.R.T.L.  per  a que 
gestioni tal bonificació del 25% de la quota de l’IBI per al proper exercici 2013.

5.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa al Ple Municipal dels següents 
punts:

A) Revisió d’Hidrants  .- Dóna compte de la recent revisió dels hidrants, elements instal.lats en 
les vies publiques urbanes bàsicament per afavorir la lluita contra incendis. Aquesta revisió 



portada  a  terme  pels  Bombers  de  la  Generalitat,  amb  seu  a  Balaguer,  mostra  la 
funcionalitat dels elements, encara que presenta algunes anomalies, que en breu, afegeix 
l’Alcalde, serán reparades.

B) Equipaments lúdics  .- Assabenta de la propera instal.lació d’una equipació lúdica de salut 
en un espai  urbà,  que la  Diputació  de Lleida  va concedir-nos  fruit  d’una  sol.licitud  de 
desembre de 2010 a la convocatoria de la Diputació al Programa de Promoció d’Hàbits 
Saludables, especialmente adreçat a la gent gran.
El Ple queda enterat.

C) Al.legació al PUOSC 2012  .- Comunica l’atorgament d’un increment de 70.000,00 € en la 
subvenció del PUOSC 2012, fruit d’una al.legació presentada a la planificació provisional 

del  PUOSC  2012,  en  la  que  el  nostre  municipi  hi  tenia  inclosa  l’obra  anomenada 
“Construcció  d’embassament  de  reserva  d’aigua  de  boca”,  que  per  motiu  de  millorar 
substancialment  el  servei  d’abastament  d’aigua  va  ser  aprovat  nou  projecte  titulat 
“Construcció d’una bassa de reserva d’aigua potable i una estació de tractament d’aigua 
potable per l’abastament”. Continua l’Alcalde explicant el detall.
El Ple queda enterat.

D) Neteja de l’actual embassament d’aigua d’abastament  .- Posa en coneixement del Ple de 
les gestions pordades a terminini per tal de conèixer el cost de la neteja de l’embassament 
i dipòsits annexes d’aigua d’abastament, que des de l’any 2007 no s’ha fet i que un cop 
tingui els pressupostos demanats es farà la proposta d’acord d’adjudicació dels treballs, si 
procedeix.
El Ple queda enterat.

E) Instal.lació  de  petita  estació  sísmica  .-  Explica  l’objecte  d’un  projecte  d’investigació  en 
ciències de la terra que es porta a terme per la Comunitat Científica, pel qual el Consell  
Superior d’Investigacions Científiques, ens ha demanat la instal.lació d’uns petits elements 
de mesura que configuren una estació  sísmica al  recinte del  cementiri  municipal,  com 
venen fent en tots els restants municipis on s’instal.len, que no produeix cap estorb i que 
els promotors consideren com a lloc idoni i sense que constitueixi una servitud superior als 
18 mesos, termini durant el qual restarà instal.lada dita estació sísmica.
El Ple queda enterat.

F) Adhesió al  Pla d’Assistència Financera de la Diputació  .-  Dóna compte de l’acord de la 
Junta de Govern de 29/03/2012, per al que l’Ajuntament de La Sentiu de Sió, s’adhereix al 
Pla d’Assistència Financera de la Diputació que fruit del Conveni entre la Generalitat de 
Catalunya, les Diputacions catalanes i les entitats municipalistes, amb el que, en el nostre 
cas, la Diputació de Lleida ens farà la bestreta del deute de la Generalitat pel concepte de 
Participació en el Fons de Cooperació Local de Catalunya de 2011 valorat en 31.972,38 €.
El Ple queda enterat.

G) Reducció en l’enllumenat públic  .- Per motiu de l’obligat estalvi energètic, que l’economia 
actual  ens  imposa,  s’explica  detalladament  el  procediment  que  ha  estat  adoptat: 
L’enllumenat  públic  local  té  un  doble  circuit  de  funcionament,  per  una  banda  a  ple 
rendiment (encesa de tots els punts de llum) i per altra banda, com encesa de mitja nit 
(encesa parcial de determinats punts de llum a partir de certa hora). Per tal de reduir-ne el 
consum  elèctric  sense  haver-ne  de  modificar  la  instal.lació  actual  de  xarxa,  fet  que 
suposaria una forta despesa quant la premissa en aquest cas és l’estalvi, s’aprofitarà la 
instal.lació  d’aquesta  encesa  de  mitja  nit  per  tal  de  que  sigui  l’única  que  es  posi  en 
funcionament amb el conseqüent estalvi que suposarà l’encesa parcial i que de fet ja era la 
que funcionava a partir de mitja nit.
El Ple queda enterat.

6.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.- Per 
part  del  Sr.  Alcalde  s’expliquen  la  constitució  a  Vic  de  l’Associació  de  Municipis  per  la 
Independència, així com els objectius que se’n deriven dels seus estatuts i que ja compta amb 
l’adhesió de la Diputació de Lleida així com del Consell Comarcal del la Noguera i  la més que 
previsible de la gran majoria de municipis de la comarca. 
Segueix  l’Alcalde fent  una exposició  de raons en la  que es fonamenta per a proposar  al  Ple 
l’adhesió.



El  Ple  després  d’escoltar  l’al.legat  del  Sr.  Alcalde,  per  5  vots  a  favor,  cap vot  en  contra  i  2 
abstencions, acorda:

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 
de desembre de 2011.

Segon.- Aprovar els Estatus que regulen l’Associació.

Tercer.- Facultar  el  Sr.  Alclde  per  signar  els  documents  necessaris  per  a  l’efectivitat  dels 
precedents acords.

Quart.- Delegar en el Regidor Pere Anton Mola Pejuan per representar aquest Ajuntament davant 
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 

Cinquè.- Remetre  certificat  de  l’acord  a  la  presidencia  de  l’Associació  de  Municipis  per  la 
Independencia  i  també  a  la  Direcció  General  d’Administració  Local  del  Departament  de 
Governació de la Generalitat de Catalunya.

7.- PRECS I PREGUNTES.-  El Sr. Alcalde obre el torn de precs i preguntes.
Demana i obté la paraula el Regidor Sr. Josep Pedrós i presenta un prec en el que demana que el 
context pressupostari es faci arribar als veïns.
Li respon l’Alcalde dient que els veïns, al temps que els será entregada la còpia de l’Acta d’aquest 
Ple, òbviament al punt nº 3 de l’ordre del dia d’avui, hi constarà el resum per capítols d’ingressos i  
despeses del pressupost 2012.

I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:10 hores, de la 
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.


