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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 2 DE JULIOL DE 2012
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:30 h. del dia dos de Juliol de dos mil dotze, es
reuneixen, en sessió ordinària, 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.- ROBATORI EN EL SERVEI DE BÀSCULA MUNICIPAL.- Per part del Sr. Alcalde es comunica
que el Servei de Bàscula ha sofert el robatori dels diners de la recaptació que ha estat de 110,40
€, a més dels danys soferts en dit equipament municipal, concretament la trenca del pany de la
porta de la caseta. S’ha fet la pertinent denúncia als Mossos d’Esquadra.
La junta de Govern queda enterada.
3.- PROGRAMACIÓ “VIU L’ESTIU A LA SENTIU-2012”.- Tot i que la totalitat del Consistori ja n’és
coneixedor, els Regidors de Joventut, Esports, Cultura i Festes, senyors Torres i Castellana,
presenten oficialment el programa d’actes lúdics, d’esbarjo, culturals i esportius que conformen
l’enunciat “VIU L’ESTIU A LA SENTIU-2012”.
La Junta de Govern li atorga la seva aprovació.
4.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres
presentades, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la Junta de Govern a
l’empara del vigent Planejament urbanístic local acorda atorgar les següents:
Exp. 016/2012, a Josep Torres Flores, per pavimentar la parcel.la que hi ha al voltant de la seva
vivenda de C/ 17 nº 10.
Exp. 017/2012, a Fernando Font Carbonell, per pavimentar el garatge de la part posterior de la
seva vivenda de C/ Riu Sió, nº 5.
Exp. 018/2012, a l’Institut Cartogràfic de Catalunya, per a la col.locació de 3 claus enrasats al terra
en diferents llocs del terme municipal, per a ser utilitzats com a senyals o punts geodèsics.
La Junta de Govern deixa pendent, per manca de pressupost, l’expd. 015/2012, promogut per
Antonio Guerrero Muñoz.
5.- LLICÈNCIA DE PARCEL.LACIÓ URBANA.- Vista la sol.licitud de llicència municipal de
parcel.lació urbana, salvant el dret de porpietat, sense perjudici de tercers i a l’empara del
Planejament urbanístic local, la Junta de Govern acorda atorgar la següent:
Exp. 001/2012, a Pepe Solà Promotor, S.L., per parcel.lar mitjançant segregació del 50% la finca
urbana amb una superfície actual de 443,80 m2, situada al Carrer Solana, 74.
6.- PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015.- Per part del Sr. Alcalde i pel Sr. Regidor de Joventut,
es presenta proposta d’aprovació de Pla Local de Joventut 2012/2015, en el que han intervingut
en la seva redacció, juntament amb la tècnica del programa TDIC Jove i altres persones, i que ha
estat impulsat pel Consell Comarcal de la Noguera. La Junta de Govern, després de conèixer el
contingut del Pla esmentat, acorda la seva aprovació.

7.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa dels següents assumptes:
A) Neteja tram local del Riu Sió.- Notifica la sol.licitud feta al Departament de Territori i
Sostenibilitat demanant la seva col.laboració per tal de que ens sigui practicada la neteja
del tram del Riu Sió que afecta al nostre terme municipal, s’aconsegueix concertar una
trobada entre el Cap de la Demarcació de Lleida de l’Agència Catalana de l’Aigua i el Sr.
Alcalde el proper dia 3 a les 10:30 h., durant la qual es farà inspecció de la zona de riu
afectada per tal de valorar la necessitat d’emprendre accions per buscar finançament, si
tècnicament es considera necessària la neteja de dit tram del riu.
La Junta de Govern queda enterada.
B) Préstec formalitzat amb el Banco Popular Español a l’efecte del RDLL 4/2012 per pagos a
proveïdors. Dóna trasllat del contingut del quadre d’amortitzacions del préstec contractat
amb el Banco Popular Español, subscrit a l’efecte de pagament a proveïdors pendents a
31/12/2011, en aplicació del RDLL 4/2012.
La Junta de Govern queda enterada.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:35 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 9 DE JULIOL 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 nou de Juliol de dos mil dotze, a
les 21.30 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 Sr. Alcalde, amb
l’assistència del Secretari de la Corporació.
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 ANTERIOR.- Donat a conèixer el
contingut de l’acta de la sessió última anterior, és aprovada per unanimitat.
2.- NETEJA LLERA I DEPURACIÓ D’AIGÜES AL RIU SIÓ.- Per part del Sr. Alcalde es proposa
l’adopció d’acord per tal de sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua per a que intervingui en
l’adequació de la llera del riu Sió, en el tram urbà del nostre terme almenys, mitjançant l’eliminació
de la vegetació espontània que invaeix els marges i que priva la capacitat de desguàs de la llera,
amb la repercussió negativa que dita situació comporta, que podria produir perill de sortida de
l’aigua de la llera en cas d’avinguda.
Per altra banda el Sr. Alcalde també proposa acordar que es sol.liciti a l’esmentada A.C.A. que
l’actuació que es prevista al Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2009/2014,
consistent en la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals del nostre municipi, sigui
una realitat molt abans de finalitzar dit període de temps.

El Ple, per unanimitat, acorda aprovar ambdues propostes del Sr. Alcalde.
3.- MOCIÓ EN CONTRA DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ QUE AFECTEN
NEGATIVAMENT ALS COL·LECTIUS DE PERSONES AMB DISCAPACITATS.- Per part del Sr.
Alcalde es dóna compte de petició feta a l’Ajuntament per l’Associació de disminuïts l’Estel, de
Balaguer, per tal de que, si s’escau, el Ple municipal faci seva una moció, que presenta com
model, en contra de la reducció als pressupostos generals de l’Estat per al 2012 de la dotació
econòmica destinada a polítiques actives d’ocupació, que com a conseqüència es perjudicaria a
les persones discapacitades que gaudeixen de treball estable que presten als diversos centres
especials, entre ells l’Associació de disminuïts l’Estel, de Balaguer.
El Ple municipal, després de deliberar àmpliament sobre tal proposta, per unanimitat acorda
aprovar la següent moció:
“En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel
2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques Actives d’Ocupació, aquest Ajuntament
considera prioritari promoure accions de protecció per als col.lectius més vulnerables, entre les
quals es troben les persones amb discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats
d’inserció al mercat de treball.
Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament
dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, els Serveis d’inserció laboral a
l’empresa ordinària i els Centres Especials de Treball, han estat l’instrument fonamental d’inserció
de treballadors amb discapacitat intel.lectual, trastorn mental o altres discapacitats severes.
Per aquesta raó, aquest Ajuntament:
1. Manifesta el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de Treball i els
Serveis d’Inserció a l’empresa ordinària per a la integració al mercat de treball dels
col.lectius amb especials dificultats i considera que aquesta tasca és imprescindible en
l’àmbit municipal per a l’exercici del dret al treball d’aquest col·lectiu.
2. Insta al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament, incorporant
criteris de discriminació positiva per als col.lectius amb discapacitat amb especials
dificultats.
3. Insta al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos necessaris per
garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i els Serveis d’inserció a
l’empresa ordinària, d’acord amb criteris de discriminació positiva, i segons la moció
aprovada per unanimitat al Parlament en la sessió del 22 de desembre de 2011.
4. Urgeix a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones amb
discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat dels Serveis
d’inserció laboral a l’empresa ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels
Centres especials de Treball, aprovada de forma consensuada amb el sector.
Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a:
1. Manifestar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics suficients per a
donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte de subvencions, a través
d’una carta a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez.
2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix Ajuntament que
permetin una discriminació positiva en la compra de serveis i productes que produeix el
Tercer Sector i de manera especial els Centres Especials de Treball d’iniciativa social.
Anualment farà pública una quota de reserva en aquest concepte.
3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes realitzats a partir de
les clàusules socials i de manera especials els contractes reservats als Centres Especials
de Treball.”

4.- GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE.- El Sr. Alcalde manifesta que caldria aprofitar la recent
convocatòria per a sol.licitar ajuts a la gestió forestal, es podria donar solució a la iniciativa que
des de fa temps estudia la Regidoria d’Agricultura, Ramaderia, Infraestructura rural i Medi
ambient, encarnada pel Sr. Papell, sobre la millora dels camins rurals del nostre terme que
presenten dificultat circulatòria per causa de la invasió dels arbres de la zona forestada amb pins
de propietat municipal.
Així mateix, prossegueix dient el Sr. Alcalde permetria, endegar part del que contempla el Projecte
d’ordenació de les forests municipals.
Seguidament el Sr. Alcalde dóna lectura del contingut de l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de Juny, per
la que es convoca per a l’any 2012 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de
titularitat pública destinats a la gestió forestal, la recuperació del potencial forestal i la prevenció
d’incendis, la diversificació de l’economia rural i transformació i la comercialització dels productes
forestals. Atès que els ajuts a la gestió forestal sostenible són regulats per l’Ordre AAM/251/2011,
de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal
sostenible.
Per tot el qual i després d’ampli debat, el Ple per unanimitat acorda:
Primer: Concórrer a la convocatòria de 2012 per als ajuts a la gestió forestal sostenible a que es
refereix l’Ordre AAM/147/2012, de 6 de Juny esmentada anteriorment, per destinar-los, si s’escau,
a la conservació i millora de la massa forestal “Pla de l’Hom i altres”, del terme municipal de La
Sentiu de Sió, de la que n’és propietari aquest Ajuntament.
Segon: Facultar tant àmpliament com sigui menester al Sr. Alcalde Mario Gené Amorós per a que,
en representació de l’Ajuntament de La Sentiu de Sió, subscrigui la documentació necessària a
l’objecte de sol.licitud dels ajuts a que es refereix l’Ordre AAM/147/2012.
5.- INFORMES DE L’ALCALDE.Primer.- Dóna compte l’Alcalde de la reunió de treball que tindrà lloc demà a Lleida amb la
Directora de Polítiques Ambiental de la Generalitat, la Sra. Marta Subirà i la Directora dels Serveis
Territorials de Territori i Sostenibilitat, la Sra. Dolors Tella, per tal d’aprofundir en les qüestions que
afecten a la neteja i depuració del riu.
Segon.- Es dóna compte per part del Sr. Alcalde de l’edició d’enguany de la festa del Blat que
organitza Sloww Food Terres de Lleida i que compta amb la col.laboració de l’Ajuntament de La
Sentiu de Sió. Es fa públic el programa definitiu d’actes i es fa una crida a la participació dels veïns
per tal de revitalitzar i fer perdurar les tradicions pageses del nostre poble.
6.- PRECS I PREGUNTES.- No se’n formularen.
I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:40 hores, de la
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.

