AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ
Joan Solsona, 2 25617 Tel. 973 424005 Fax. 973 424021 e-mail ajuntament@sentiu.cat web:sentiu.ddl.net

FULLS INFORMATIUS MUNICIPALS
Nº 65

INFORMACIÓ PÚBLICA
PROPER PLE: El proper Ple Ordinari de l’Ajuntament és previst pel dilluns dia 8
d’Octubre de 2012 a les 21:00.

RECORDATORI ALS PROPIETARIS DE GOSSOS: A totes les persones que

tinguin gossos al seu càrrec se’ls recorda que han de complir la normativa general i
local sobre la conducta que han d’observar dins dels nuclis urbans:
A) Els gossos no poden anar solts.
B) Les persones que els portin han de recollir els excrements que produeixin
aquests animals i depositar-los als contenidors d’escombraries.
C) Els gossos no poden entrar als parcs públics i jardins.
D) Els gossos de races declarades perilloses han de conduir-se amb els
requeriments establerts en la normativa específica sobre els mateixos.
Agrairem que es compleixin estrictament les anteriors determinacions, en primer lloc
per mostrar una conducta cívica per part de les persones que tinguin aquests animals
al seu càrrec i en segon per evitar les conseqüències negatives que els incompliments
els poden produir.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 6 D’AGOST DE 2012
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia sis d’Agost 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.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS 2013.- A l’efecte de donar compliment a l’establert en
matèria laboral i pel que fa a la proposta municipal del calendari de les dues festes de caràcter
local per l’any 2013, la Junta de Govern, en ús de les atribucions delegades pel Ple municipal de
30/06/2011, adopta l’acord unànim d’assenyalar els dies 10 de Maig i 27 de Setembre, i així fer-ho
saber al Departament d’Empresa i Ocupació, que ha de elaborar i publicar el calendari de Festes
Locals a Catalunya per l’any 2013.
3.- LLICÈNCIES D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de llicència municipal d’obres presentades,
salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers, la Junta de Govern a l’empara del vigent
Planejament urbanístic i informes del Servi Tècnic acorda atorgar les següents:
Exp. 019/2012, a Joaquín López Azor, per millora de la solera de l’interior i de la terrassa de la
vivenda de Tossal de les Forques, 12.
Exp. 022/2012, a Jaume Prat Beltran, per arranjament de façana de vivenda de Plaça Major, 10.
Exp. 023/2012, a Josep Mª Benabarre Farré, per millora de sostres i envans, així com instal.lació
de clavegueram interior, a l’edifici de C/ l’Obaga, 21(Cal Rafelet).
Exp. 024/2012, a Àngel Pérez Segarra, per pavimentar garatge de la vivenda de C/ Gaudí, 9
4.- P.U.O.S.C. 2013/2016 – REDACCIÓ DE PROJECTES.- Per part del Sr. Alcalde es manifesta
que atès que l’Ajuntament, des de les previsions d’inversió consensuades a nivell d’intercanvi de
parers en reunions informals dels membres del Consistori, té clarificat el perfil de les actuacions
que, si s’escau, sol.licitarà a la convocatòria del PUOSC 2013/2016, essent una d’elles la millora i
l’optimització de l’enllumenat públic del nucli de La Sentiu de Sió, i afegeix que és moment de
començar la redacció dels projectes preceptius que ens cal encarregar als professionals adients.
Continua el Sr. Alcalde exposant el fet de que el nostre Ajuntament, com alguns altres, sofreix
mancança de tècnics competents en enginyeria, així com també sofreix manca de recursos
econòmics per contractar els serveis d’aquests professionals, que per al tipus de projecte que
preten l’Ajuntament es tractaria dels que entenen de la branca elèctrica.
Conegut que la Diputació de Lleida col.labora, a l’igual que en molts altres aspectes, en la
prestació gratuïta dels seus Serveis Tècnics per al desenvolupament de treballs d’elaboració i
redacció de projectes, quant la disponibilitat els ho permet, és per al que el Sr. Alcalde proposa
sol.licitar a la Diputació de Lleida, per mitjà del President de la Comissió de Serveis Tècnics, la
concessió d’assitència tècnica per la redacció de projecte executiu d’adequació, millora i
optimització d’enllumenat públic del nucli urbà de La Sentiu de Sió.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda l’aprovació de l’anterior proposta del Sr. Alcalde.
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5.- AUXILIAR ADMINISTRATIVA – CONVERSIÓ DE CONTRACTE DE TREBALL TEMPORAL A
INDEFINIT.- Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la seva Resolució d’elevar a definitiu el
contracte laboral temporal de 12 mesos subscrit entre l’Ajuntament de La Sentiu de Sió i Joana
Font Montpeat el 08/08/2011.
La Junta de Govern queda enterada i es manifesta de forma unànim en favor de dita Resolució del
Sr. Alcalde.
6.- INFORMES DE L’ALCALDE.- El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
a) Actualització cadastre d’urbana.- Comunica de que per part de la Gerència Territorial del
Cadastre ha estat presentada la cartografia sobre la delimitació del sòl de naturalesa
urbana, i a la seva demanda, ha estat emès Informe favorable a la Ponència de Valors
Parcial al seu efecte, per així poder realitzar la inspecció de la delimitació per part dels
Serveis Tècnics del Cadastre. Els treballs, segons comunicat de la pròpia Gerència
Territorial, s’iniciaran en el proper mes de Setembre.
La Junta de Govern queda enterada.
b) Avaria a la canonada general de la xarxa d’abastament d’aigua .- Dóna compte de que en
el mateix dia d’avui ha estat reparada l’avaria que s’ha produït en una connexió a la
canonada general de la xarxa d’aigua d’abastament públic.
La Junta de Govern queda enterada.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:15 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 21 D’AGOST 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 vint-i-u d’Agost 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 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.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PAU A-02 “VIDRES
VIOLA”.- Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la tramitació de l’expedient sobre el Projecte
de Reparcel.lació del PAU A-02 “Vidres Viola”.
Atès que l’aprovació inicial a l’efecte es va fer per acord unànim del Ple de 11/06/2012. En el
mateix Ple es va aprovar el Conveni Regulador de la forma de pagament de l’aprofitament
urbanístic, que forma part de l’esmentat Projecte de Reparcel.lació.
Atès que el tràmit d’informació pública s’ha resolt favorablement.
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Atès que s’ha donat audiència a l’efecte al propietari del 95,11% del sòl de l’àmbit, amb resultat
favorable.
Atès que s’ha incorporat a l’expedient la certificació del Registre de la Propietat de Balaguer,
acreditativa de la inscripció de cadascuna de les finques incloses al Projecte de Reparcel.lació del
PAU A-02 “Vidres Viola”.
Atès que han estat ja executades les obres d’urbanització, es constata que no és necessari
projecte a l’efecte.
El Ple Municipal, per unanimitat de la totalitat dels membres que de dret el composen, a proposta
del Sr. Alcalde, acorda:
Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel.lació del PAU A-02 “Vidres Viola”.
3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ART. 154 DEL POUM.Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la tramitació de l’expedient sobre la Modificació
Puntual de l’Art. 154 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
Atès que l’aprovació inicial a l’efecte es va fer per acord unànim del Ple de 14/11/2011.
Atès que el tràmit d’informació pública s’ha resolt favorablement.
Atès que ha estat aportats tots els informes, amb resultat favorable, dels Organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials.
Atès que s’ha donat audiència als Ajuntaments de l’àmbit territorial que confinen amb el municiipi
de La Sentiu de Sió, amb resultat també favorable.
El Ple Municipal, per unanimitat de la totalitat dels membres que de dret el composen, a proposta
del Sr. Alcalde, acorda:
Aprovar provisionalment la Modificació puntual de l’art. 154 del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, sense que s’hagi produït canvis de cap mena respecte al text aprovat inicialment. Es
donarà compte, mitjançant certificat literal, del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, a l’efecte de l’aprovació definitiva, si s’escau, de dita Modificació Puntual de l’art. 154
del POUM.
4.- PROPOSTA A LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA
DE PROJECTE D’INTERÈS PÚBLIC.Atès el tràmit i resolució favorable de l’expedient a l’efecte d’una actuació específica d’interès
públic en sòl no urbanitzable, que va ser aprovada amb caràcter previ per al Ple municipal de
26/09/2011, com és el Projecte de construcció d’una bassa de reserva d’aigua potable i una
E.T.A.P. per l’abastament públic del Municipi de La Sentiu de Sió. Després de l’aprovació
provisional de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ART. 154 DEL POUM per part del Ple del mateix
dia d’avui, i que de merèixer l’aprovació definitiva permetrà la ubicació del referit projecte en zona
d’interès ecològic i paisatgístic, a proposta del Sr. Alcalde, el Ple municipal acorda sol.licitar a la
Comissió Territorial d’Urbanisme l’aprovació definitiva del projecte anteriorment esmentat, pel seu
caràcter d’actuació específica d’interès públic.
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5.- PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) / PACTE DELS ALCALDES-COMPROMÍS
AMB UNA ENERGIA SOSTENIBLE LOCAL.Pel Sr. Alcalde es posa de manifest que el Ple de la Diputació de Lleida el dia 20 de Juliol de
2012, va aprovar un conveni amb la DG Energia de la Comissió Europea per tal d’esdevenir
Coordinador Territorial del que s’ha vingut anomenar Pacte d’Alcaldes a les Terres de Lleida –
Compromís amb una energia sostenible local, amb l’objectiu de reduir en un 20% les emissions de
CO2 a l’any 2020, així doncs els municipis que s’adhereixin a tal Pacte/Compromís hauran de
redactar un Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) del municipi en el termini d’un any des de la
data d’adhesió; presentar un informe biennal del (PAES) a la DG Energia de la Unió Europea; i
organitzar activitats dedicades a l’energia i al Pacte.
A canvi la Comissió Europea proporcionarà als municipis adherits assistència tècnica a l’efecte.
Així mateix la Diputació donarà suport als municipis adherits en cadascun dels compromisos
derivats del Pacte, tant pel que fa a l’adhesió, com a la redacció i posterior execució del Pla
d’Acció d’Energia Sostenible (PAES).
El Ple, després d’un ampli debat sobre l’assumpte, en el que es va posar de manifest que amb tal
iniciativa es podrien realitzar inversions en eficiència energètica en l’àmbit dels serveis municipals
com poden ser l’enllumenat públic, la gestió dels residus, l’abastament d’aigua i el sanejament,
així com en la climatització de locals públics i en l’aïllament tèrmic d’aquests, a més d’inversions
en generació d’energia neta, a proposta del Sr. Alcalde, per unanimitat acorda:
Aprovar la Resolució d’Adhesió al Pacte d’Alcaldes del següent contingut:
“La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de les
iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra
l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats
europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius
comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i
relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg
termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les ciutats
han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de La Sentiu de Sió té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per a
reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència
energètica en àmbits de les seves competències, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en
les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a
procurar reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, intentant incrementar en un 20%
l'eficiència energètica i fer tot el possible per a que un 20% del subministrament energètic procedeixi de
fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al Ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de La Sentiu de Sió fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta
el compromís de procurar reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020
mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de La Sentiu de Sió es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en
un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les
directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una
estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats.
Per la realització d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de
Lleida, coordinadora territorial del Pacte a les Terres de Lleida)
Tercer.- L’Ajuntament de La Sentiu de Sió es compromet també a elaborar un informe bianual per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites
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obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la
Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.

Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea i al
President de la Diputació de Lleida.”

A tals efectes el mateix Ple, per unanimitat acorda facultar al sr. Alcalde per subscriure el Pacte
d’Alacaldes motiu dels anteriors acords.
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.
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