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Per a més informació adreceu-vos a les oficines municipals o bé a
l’oficina jove de la Noguera.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 12 D’AGOST DE 2013
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:30 h. del dia dotze d’Agost de dos mil tretze, es
reuneixen, en sessió extraordinària, 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 Papell Vidal, Josep Torres Flores, 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.- SUPLÈNCIA SOCORRISTA PISCINES MUNICIPALS.Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la determinació adoptada de suplir el socorrista de les
Piscines municipals Lluis Molins Cortés per causa d’haver sofert un accident durant la pràctica
d’esport, en horari no laboral, que li ha produït la fractura de la base del metacarpià de la mà
dreta, per al que se li ha prescrit la baixa laboral per incapacitat física des del dia 29/07/2013, que
segons el comunicat mèdic a l’efecte la durada probable de la baixa serà de 56 dies.
Per tal de suplir aquest treballador en la tasca de socorrista d’aigua en les Piscines municipals,
l’Alcalde en funcions ha decretat la contractació, amb caràcter de màxima urgència, i fins el dia
11/09/2013, de la jove Aran Mas Solé, essencialment per ser la persona que realitza l’alternança
del servei en moments puntuals d’absència dels socorristes, en les hores de dinar i altres.
La Junta de Govern ratifica l’esmentada Resolució de l’Alcalde en funcions.
3.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REUBICACIÓ DEL SERVEI DE BÀSCULA PER PART DE
LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME.El Sr. Alcalde dóna compte de la finalització de l’expedient sobre la reubicació del Servei de
Bàscula Pública, que es produeix amb l’aprovació del projecte a l’efecte per part de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida, en la seva sessió de 25/07/2013.
La Junta de Govern queda assabentada i per unanimitat acorda l’aprovació definitiva de
l’expedient de reubicació del Servei de Bàscula Pública.
4.- TEMPESTA DE PLUJA I PEDRA DEL DIA 10/07/2013.Es constaten per part del Sr. Alcalde, davant la Junta de Govern, les diferents actuacions que
s’han realitzat arran de la tempesta de pluja i pedra soferta en les nostres contrades, el dia
10/07/2013, explicant les reunions mantingudes amb els Alcaldes i amb els representants del
Òrgans de les Administracions Estatal i Autonòmica, així com també amb la Direcció Territorial
d’Agroseguro a Catalunya, encaminades totes elles a pal.liar els danys causats tant als béns
públics com privats.
La conclusió ha estat que els perjudicats es poden acollir a les diverses línies d’ajuts, que per una
banda es troba la cobertura legal de les subvencions Estatals regulades pel Real Decret 307/2005,
de 18 de Març, modificat pel Real Decret 477/2007, de 13 d’Abril, on es detallen els supòsits i
quantia dels ajuts, així com el termini per poder sol.liciatr-les; per altra banda existeix la possibilitat
d’amparar-se als ajuts directes, reducció de quotes de la Seguretat Social, I.B.I. i altres mesures
fiscals, també hi ha el pagament del I.R.P.F. que pot reduir-se sensiblement, tot el qual bé regulat
pel Real Decret 439/2007, de 30 de Març.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda col.laborar en tot el que sigui al seu abast per tal de
que els sol.licitants puguin formalitzar la documentació exigida a l’efecte.
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5.- SOL.LICITUD A ENSENYAMENT DE REPARACIÓ DE LA TEULADA DEL CENTRE
ESCOLAR.- A proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern acorda sol.licitar la col.laboració del
Departament d’Ensenyament per la reparació de la teulada del Centre Escolar que ha sofert danys
importants per causa de la tempesta de pluja i pedra del proppassat dia 10 de Juliol.
6.- SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.- Salvant el dret de propietat, sense perjudici de
tercers i de conformitat amb l’establert per al vigent Planejament urbanístic, la Junta de Govern,
per unanimitat acorda atorgar les següents:
Expd. 22/2013, a Antoni Batalla Mercè, per l’arranjament de la teulada de la cabana situada a la
parcel.la 73 del polígon 2,
Expd. 23/2013, a Jordi Castellana Benseny, per arranjament de la teulada de l’edifici de Plaça
Major, 5
Expd. 24/2013, a Joaquin López Azor, per enrejolar la piscina i reparació de la depuradora, a la
seva casa del Tossal de les Forques.
Expd. 25/2013, a Pilar Maurici Camps, per la substitució de les rajoles de la façana, en l’edifici del
C/ 17 nº 6.
Expd. 26/2013, a Antoni Figueres Vilaró, per a fer fossa de recollida d’aigües de pluja al garatge
del C/ 18 nº 26.
7.- RESIDUS FITOSANITARIS (OFERTA DE RECOLLIDA).- Atès el contingut de l’oferta del
Consell Comarcal de la Noguera sobre un nou servei per a la recollida periòdica d’envasos de
Residus fitosanitaris i fertilitzants, mitjançant desplaçament a cada municipi interessat de l’equip
necessari per a la seva prestació, el Sr. Alcalde la presenta a la Junta de Govern, que després de
valorar positivament la seva utilitat per als agricultors locals, per unanimitat acorda traslladar al
Consell Comarcal l’interés municipal en gaudir d’aquest nou servei, estimant que en un principi
seria suficient una freqüència de dos cops a l’any, que a ser possible fos coincident amb els
períodes de finalització de les aplicacions als camps del producte base.
8.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde, s’informa a la junta de Govern sobre els
següents assumptes:
a) Treballs de desembosc al Pla de l’Om i altres.Juntament amb el Regidor d’Infrastructura Rural i Medi Ambient Sr. Josep Papell, el Sr. Alcalde
dóna compte de l’actual estat dels treballs de tractament i desembosc que per part de l’empresa
Forestal del Bagés Porta, S.A. s’estant realitzant a la pineda de la zona “Pla de l’Om”, d’acord amb
el previst al Pla de Gestió Forestal Sostenible 2012 i a càrrec de la subvenció atorgada a l’efecte
per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
b) Arranjament de camins.També amb la col.laboració del Regidor d’Infrastructura Rural Sr. Papell, el Sr. Alcalde explica
l’abast dels treballs d’arranjament de camins del nostre terme municipal, a càrrec del Programa de
Conservació i Millora d’Espais Naturals, determinat pel Conveni de col.laboració entre la Diputació
de Lleida i “La Caixa”.
c) Reparació portes Centre escolar.A continuación el Sr. Alcalde posa en coneixement de la Junta de Govern que l’obra de millora
dels accessos a la planta baixa del Centre escolar ha estat iniciada per l’empresa Construcciones
Caler, S.A.U. i que, segons l’Acta de comprovació del replanteig, aquestes finalitzaran abans de fi
de l’actual mes d’Agost.
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.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 16 DE SETEMBRE DE 2013
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia setze de Setembre de dos mil tretze, es
reuneixen, en sessió extraordinària, 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 Papell Vidal, Josep Torres Flores, 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.- APROVACIÓ PROGRAMA FESTA MAJOR DE SANT MIQUEL 2013.Per part del Regidor de Cultura i Festes Sr. Jordi Castellana es presenta el programa de la Festa
Major de Sant Miquel d’enguany, qui explica que ha sofert alguns canvis des de l’inici de la seva
formulació fins a la definició actual, que el posa a la consideració de la Junta de Govern. Aquesta,
després d’àmplia deliberació, per unanimitat acorda aprovar-lo.
3.- PROPOSTA FESTES LOCALS 2014.A sol.licitud del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, i a l’efecte de
la confecció del calendari laboral 2014, la Junta de Govern, després d’estimar que són els més
adequats, per unanimitat, acorda proposar els dies 9 de Juny i 29 de Setembre de 2014, com a
festes locals del nostre municipi.
4.- SOL.LICITU DE LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i de conformitat amb l’establert per al vigent
planejament urbanístic local, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
Expd. Nº 27/2013, a Gabino Camarasa Canelles, per arranjament de la teulada de l’edifici de C/
Nou, 2.
Expd. Nº 28/2013, a Mª Àngels Batalla Vilimelis, per pavimentació del pati de la finca de C/ 19 nº
1.
Expd. Nº 29/2013, a Marta Benabarre Eroles, per obrir finestra a la façana de C/ 7 i enrajolar
habitació a la vivenda de C/ Verge de la Guardiola, 7.
Expd. Nº 30/2013, a Roger Solé Vall, per obrir finestra i fer baixada d’aigua de pluja a l’edifici de C/
Solana, 40.
Expd. Nº 32/2013, a Josep Aloy Carbonell, per reparar teulada i canaló d’aigua de pluja i arranjar
façana a l’edifici de C/ l’Obaga, 17.
Expd. Nº 33/2013, a Marcel.lí Guillaumet Camarasa, per la instal.lació de 20,00 m2 de tela
asfàltica a la terrassa de la casa de C/ Gaudí, 2.
5.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa a la junta de Govern sobre els
següents assumptes:
a) Subvenció Diputació al servei de socorristes de les piscines 2013 .- Comunica que la
Diputació de Lleida ha atorgat a favor d’aquest Ajuntament uns subvenció del 100% del
cost del servei de socorristes de les piscines municipals de la present temporada per un
import de 5.965,00 €.
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b) Subvenció Diputació a l’obra de substitució de portes i finestres de Casa de la Vila.Comunica que la Diputació de Lleida ha atorgat una subvenció de 15.000,00 € destinats al
finançament de l’obra de substitució de portes i finestres de Casa de la Vila, per la millora
de l’aïllament tèrmic, la funcionalitat i l’estètica.
c) Treballs de desembosc al Pla de l’Om i altres.- Dóna compte de la finalització dels treballs
de tractament i desembosc que s’han executat a la pineda del Pla de l’Om i que han estat
subvencionats per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.
d) Sol.licitud subvenció per danys dels aiguats del 16/08/2013.- Informa sobre la sol.licitud de
subvenció de 5.485,34 € adreçada al Departament de Governació per les actuacions
d’arranjament d’urgència de camins malmesos per la tempesta del dia 16/08/2013.
e) Propera visita de l’Honorable Sra. Joana Ortega, Vicepresidenta del Govern de la
Generalitat.- L’Alcalde, complementant la informació ja facilitada als diferents membres de
la Junta referida a la visita de la Vicepresidenta, confirma l’assistència a l’acte del Sr. Pere
Prat, president del Consell Comarcal, del Sr. Jordi Souto, Director General d’Administració
Local de la Generalitat, del Sr. Antoni Ponz, Diputat de la Diputació de Lleida, del Sr. Jordi
Curcó, director dels Serveis Territorials del Departament de Governació a Lleida, així com
de diferents Alcaldes de la comarca.
El programa contemplarà la recepció a l’Ajuntament i signatura del Llibre d’Honor del
municipi, desplaçant-nos després al mirador de Cal Morros per tal de presentar-li a la
Vicepresidenta el Projecte de construcció d’una bassa de reserva d’aigua potable, una
estació potabilitzadora i la derivació de canonada cap a la Urbanització St. Miquel. Per
acabar visitarem l’arranjament del riu Sió i el Parc de la Plana on es faran els respectius
parlaments.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:40 hores.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2013
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia deu d’Octubre de dos mil tretze, es
reuneixen, en sessió extraordinària, 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 Papell Vidal, Josep Torres Flores, 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.- TANQUES TEMPORALS DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.- Atès que cada tardor es fan
les tanques dels Canals d’Urgell, el Sr. Alcalde, després de consultats els Serveis municipals
afectes, dóna compte del calendari de les tanques del subministrament d’aigua de l’abastament
públic, que es farà extensiu als veïns per mitjà del Servei de Pregons, per tal de mantenir una
suficient dotació d’aigua durant tal període de tanques del Canal d’Urgell.
3.- SOL.LICITU DE LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i de conformitat amb l’establert per al vigent
Planejament Urbanístic Local, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda atorgar les següents:
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Expd. Nº 34/2013, a Manolita Carricondo Cayuela, per canviar canalera d’aigua de la baixada de
la teulada de la casa de C/ Gaudí, 11 a la façana que colinda amb el C/ Riu Sió.
Expd. Nº 35/2013, a Sara Solà Barrabés, per l’obertura de porta d’accés al seu solar que colinda
amb el carrer nº 5. La llicència resta condicionada a la presentació de pressupost i amidaments.
Així mateix, la Junta de Govern ratifica la Resolució de l’Alcalde de 24/09/2013, per la que, en
base a l’establert en la disposició transitòria primera de la Llei 3/2012, de 22 de Febrer, de
modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, es prorroga fins a 31/12/2014 la llicència d’obres
(Expd. 31/2012) atorgada a José Alcázar Egea, per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat,
a la parcel.la 33 de la Urbanització St. Miquel.
4.- INFORMES DE LA REGIDORIA D’AGRICULTURA.- Per part del Regidor Sr. Papell, cap de
l’Àrea d’Agricultura, Ramaderia, Infrastructura Rural i Medi Ambient, s’informa de la propera
convocatòria dels veïns / es afectes a la iniciativa de la concentració parcel.lària al secà de la
Sentiu de Sió.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:45 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 14 D’OCTUBRE DE 2013
Assistents
Alcalde-President
Mario Gené Amorós
Regidors
Josep Torres Flores
Jordi Castellana Benseny
Jaume Prat Beltran
Josep Papell Vidal
Josep Pedrós Vilardell
Secretari:

A la Sentiu de Sió a catorze d’Octubre de dos mil
tretze, a les 20:30 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 senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació. El
Regidor Sr. Pere Anton Mola Pejuan excusa la seva
assistència.
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 Ple, per unanimitat, acorda la seva aprovació.
2.- CONDOL PER L’ÒBIT DEL MOSSÈN FACUNDO SALVIA.- Per part del Sr. Alcalde, en nom de
la Corporació municipal, s’expressa condol públic per al recent òbit del qui va ser durant molts
anys sacerdot de la Parròquia de Sant Miquel de la Sentiu de Sió.
3.- PROPOSTA D’INICI DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ
DE BASSA DE RESERVA D’AIGUA DE BOCA I E.T.A.P.- Per al Sr. Alcalde es proposa l’adopció
d’acord per donar inici a l’expedient de contractació de l’obra anomenada “Construcció d’una
bassa de reserva d’aigua de boca i d’una estació de tractament d’aigua potable (E.T.A.P.) per
l’abastament públic de la Sentiu de Sió.
Explica el propi Alcalde que tal obra es troba inclosa al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
2012 i per tant subjecta a les Bases d’execució del mateix, que en el seu dia va atribuir-li una
subvenció del 90% del pressupost d’execució per contracta, però que donades les circumstàncies
de les fortes restriccions econòmiques que es venen succeint en els últims exercicis, la Generalitat
de Catalunya no podia tramitar el pagament de les subvencions acordades, fet pel qual s’ha vingut
demorant la determinació d’afrontar la contractació mitjançant licitació pública.
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Continua el Sr. Alcalde explicant que en els últims temps, com és ja conegut per la Corporació, ve
realitzant, a diferents nivells d’influència entre els òrgans dependents del Departament de
Governació, múltiples entrevistes per tal de conèixer la disponibilitat financera, obtenint sempre
resposta ambigua que no li donava suficient garantia dels terminis dins dels quals s’abonaria la
part subvencionada de les certificacions d’obra realitzada.
Ara, continua manifestant el Sr. Alcalde, la Vicepresidenta del Govern i titular del Departament de
Governació, durant l’entrevista privada realitzada amb motiu de la seva visita al municipi el passat
dia 29, va animar a aquest Ajuntament a iniciar la tramitació de la licitació per tal de fer possible
l’execució de la referida obra la propera anualitat 2014, compromís que tanmateix va reconèixer
davant tot el veïnat en la seva interlocució en l’acte públic realitzat al Parc de la Plana.
Per tot el qual, el Ple, després d’escoltar l’anterior exposició del Sr. Alcalde, per unanimitat, acorda
iniciar l’expedient de contractació a l’efecte.
4.- PROPOSTA D’EXECUCIÓ D’UNA OBRA DE REPARACIÓ D’UN TRAM DE NÍXOLS DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL.Atès que des de fa temps s’ha observat que la coberta d’un tram de nínxols de la part de ponent
del Cementiri presenta un molt mal estat de conservació, que afecta a l’interior de l’estructura, el
Sr. Alcalde presenta dos pressupostos obtinguts de contractistes d’obres veïns del poble, els que
posa a la consideració del Ple, que per unanimitat acorda aprovar i ordenar l’urgent execució del
que presenta millor proposta econòmica per igual volum d’obra a realitzar.
5.- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DEL PLA D’INVERSIONS PER A LA
MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA D’ÚS PÚBLIC.Vist el contingut de les Bases específiques per a la formulació del Pla d’inversions per a la millora
en la gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, anualitats 2013, 2014 i 2015, el Sr.
Alcalde proposa que, després de la Convocatòria que a l’efecte publicarà properament la mateixa
Diputació, el nostre Ajuntament hi pugui sol.licitar subvenció per una inversió com és la dotació de
comptadors de l’aigua de distribució pública i l’adaptació d’aquests als edificis i locals
subministrats.
Continua el Sr. Alcalde dient que a tal efecte caldrà obtenir, abans de quelcom altra qüestió al
respecte, memòria tècnica valorada de la inversió per tal de disposar-la en el moment d’acudir a la
convocatòria de subvenció, si s’escau.
El Ple queda assabentat i encarrega al Sr. Alcalde que sondegi les empreses del sector per a
l’obtenció de memòries valorades a l’efecte, per a que, després de formal selecció, pugui
presentar-se a la convocatòria d’ajut a la inversió en matèria de millora en la gestió de l’aigua d’ús
públic a la que es ve referint el Sr. Alcalde.
6.- INFORMES DE L’ALCALDE.Informa el Sr. Alcalde que després de la conversa mantinguda amb el Sr. Marino Torre,
responsable d’obres de la Subdirecció General d’Infraestructures rurals del Departament
d’Agricultura, aquest ens ha confirmat la seva visita demà passat dia 16 per tal d’iniciar les
tasques d’elaboració dels projectes d’arranjament de camins rurals, que al seu dia ja van estar
informats. A l’efecte, per si fos precís treball de camp de presa de dades, el Regidor Sr. Josep
Papell l’acompanyarà en la visita.
7.- PRECS I PREGUNTES.No se’n formularen.
I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:10 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.
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