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FULLS INFORMATIUS MUNICIPALS
Nº 71      

INFORMACIÓ PÚBLICA

Tot i la propera execució dels treballs de construcció d’una nova bassa de
reserva d’aigua que normalitzarà el subministrament regular d’aigua potable,
és  recomanable  que  cada  domicili  disposi  d’un  dipòsit  que  garanteixi  un
mínim  de  reserva  d’aigua  per  les  possibles  eventualitats  de  tall  de
subministrament a causa de motius imprevisibles com poden ser avaries o
altres obres que puguin afectar al servei.
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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:

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.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVEMBRE DE 2013

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia quatre de Novembre de dos mil tretze, 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 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.- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DEL PLA D’INVERSIONS PER A LA
MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA D’ÚS PÚBLIC.-  El Sr. Alcalde dóna compte de les gestions
que  el  Ple  de  14/10/2013  li  va  encarregar  sobre  l’obtenció  de  memòries  valorades  de  les
empreses del sector d’equipaments i intal.lacions als serveis d’abastament d’aigua, a l’efecte de
concórrer a propera convocatòria de la Diputació de Lleida a la concessió d’ajuts als ens locals per
a inversions per a la millora de la gestió de l’aigua d’ús públic.

Les  fins  ara  consultades  empreses,  continua  explicant  el  Sr.  Alcalde,  presenten  memòries
valorades sobre la compra de comptadors i les corresponents arquetes estanques, així com amb
estimació dels costos d’instal.lació, que sorprenen pel seu cost tant elevat respecte al cost que
hom considerava probable, fent que la idea de millorar la gestió de l’aigua en la vessant del control
del seu consum, en un principi sembla no factible si no és a base d’aplicació de contribucions
especials, que ara per ara no és la intenció de l’Ajuntament entrar en tal imposició tributària, en
conseqüència aquesta actuació s’hauria de proposar pel futur.

Proposa el Sr. Alcalde que aquesta subvenció es destini a cofinançar l’aportació que ha de fer
l’Ajuntament  a  la  propera  obra  de  construcció  de  la  bassa  de  reserva  d’aigua  i  estació
potabilitzadora, inclosa al PUOSC 2012. En breu termini es coneixeran més dades que faran que
l’Ajuntament  prengui  una  determinació  i  presenti  la  conseqüent  proposta  d’inversió  a  l’efecte,
quant la Diputació hagi publicat la convocatòria.

La Junta de Govern queda a l’espera del resultat de noves gestions del Sr. Alcalde encaminades a
proposta definitiva per destinar-hi la subvenció a la que ens venim referint.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ART. 155.4 DEL POUM- 
Per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de 17/10/2013, s’ha resolt l’aprovació
definitiva de l’expedient de modificació de l’art. 155.4 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
per al que ara es podrà autoritzar l’extracció d’àrids a la zona de protecció agrícola, zona que
gairebé representa la totalitat de les finques cultivables del nostre Terme municipal, no obstant tals
extraccions continuaran subjectes a la normativa vigent per tal tipus d’activitat. 

La Junta de Govern queda assabentada

4.-  EXPEDIENT  SOBRE  LA CONTRACTACIÓ  DE  L’OBRA “CONSTRUCCIÓ  DE  BASSA DE
RESERVA D’AIGUA DE BOCA I E.T.A.P.”.- 

El Sr. Alcalde presenta un esborrany del Plec de clàusules que en el seu cas ha de regir la referida
contractació,  el  qual  caldrà  perfeccionar  una  vegada  estiguin  establertes  la  totalitat  de  les
condicions que l’han de configurar.

Per tot el qual la Junta de Govern acorda:
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1er.-  Per  tal  de completar  i  perfeccionar  l’esmentat  esborrany presentat,  sol.licitar  aportacions
tècniques i jurídiques per la definitiva configuració del mateix.

2on.- En quant estigui enllestit el document anterior, posar-lo a debat i aprovació, si s’escau, en
una propera sessió de la Junta de Govern.

5.-  LLICÈNCIES  D’OBRES.- Salvant  el  dret  de  propietat,  sense  perjudici  de  tercers  i  de
conformitat  amb el  Planejament  Urbanístic  Local,  la  Junta de Govern,  per  unanimitat,  acorda
atorgar les següents llicències d’obres:

Expd. 37/2013, a Ernest Amorós Júlvez, reparació terrassa de la vivenda de C/ 18 nº 11.
Expd. 38/2013, a Maria Gil Garcia, per reparar teulada del local del C/ 5, S/N.
Expd. 39/2013, a Jaume Prat Beltran per arranjament del solar de C/ Perllongament Calvari, S/N.
Així mateix,  la Junta de Govern atorga llicència d’obres,  Expd. 13/2013 a Marcel.lí  Guillaumet
Badia, per a l’execució de projecte de millora i adequació a la normativa de benestar animal que
estableix  el  Real  Decret  1135/02,  consistent  en  la  construcció  de  dos  naus  de  437’76  m2
cadascuna, a situar en la finca ramadera ubicada a la parcel.la nº 367 del polígon 2. Tal expedient
ha estat tramitat segons l’article 49.3 de TRLU, DL 1/2010, amb les modificacions de l’art. 14 de la
Llei 3/2012, amb resultat positiu, a més, amb l’informe favorable de la Tècnica municipal pel que fa
al compliment del POUM.

6.- TRIBUTACIÓ I.B.I. URBANA 2014.- 

Atès el contingut de la Disposició final 4ª del RDL 7/2013, de 28 de Juny, de mesures urgents de
naturalesa tributària, per la qual es prorroga el termini fins al 15/11/2013 per a que els Ajuntaments
actualitzin els valors cadastrals d’urbana, el Sr. Alcalde posa a la consideració de la Junta de
Govern la conveniència o no de l’adopció de quelcom acord d’actualització dels valors cadastrals
d’urbana, per al que caldrà tenir en compte les següents consideracions:

Tipus 2011 = 0,44% (Aplicació Ordenança municipal)
Tipus 2012 = 0,50% (Aplicació RDL 20/2011)
Tipus 2013 = 0,60% (Aplicació RDL 20/2011)
        _____________________

Tipus 2014 (dos opcions)

Opció 1ª: No fer cap acord, amb el qual s’aplicarà pel 2014 el mateix tipus que el 2013, o sigui, el
0,60%

Opció  2ª:  El  Projecte  de  Llei  de  Pressupostos  pel  2014,  té  previst  aplicar  un  coeficient
d’actualització per 2014 del 1.1, o sigui un 10% més que el 2013, aquest augment és produirà si
es  sol.licita  expressament  a  la  Direcció  General  del  Cadastre,  de  no  fer-se  no  s’aplicarà  tal
augment i les quotes d’IBI d’urbana seran les mateixes el 2014 que les del 2013.

La Junta de Govern, per tal de no augmentar l’actual quota tributària de l’IBI d’Urbana acorda no
actualitzar els valors cadastrals d’urbana per a l’exercici de 2014.

7.- RESCISSIÓ UNILATERAL DEL CONTRACTE D’ARRENDAMENT DEL BAR I QUIOSC DE C/
ESCOLES, 2 I 6, PER PART DE L’ARRENDATÀRIA.-

Per  part  del  Sr. Alcalde  es dóna compte de l’escrit  de data 28/10/2013,  rebut  el  29/10/2013,
subscrit per la part arrendatària del bar i quiosc de C/ Escoles, 2 i 6 de la Sentiu de sió, adreçat a
aquest  Ajuntament,  en  qualitat  de  titular  i  arrendador  de  dits  locals,  per  al  que  comunica  la
rescissió unilateral  del  contracte d’arrendament de data 27/02/2009,  que tenia vigència fins el
26/02/2021.
La Junta de Govern, després d’expressar la seva sorpresa per tal determinació de l’arrendatària,
escolta  les  explicacions  del  Sr.  Alcalde  posant  de  manifest  els  continguts  de  les  converses
mantingudes amb la senyora Mª Jesús Carmona, que representa tal part arrendatària, per tal de
minimitzar els efectes de la referida renuncia al contracte d’arrendament.  La Junta de Govern
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delibera llargament sobre l’assumpte, intervenint també en aquest debat la resta de membres de
la Corporació, que són presents en aquesta sessió, i en conclusió s’extreuen els següents acords
per tal de donar compliment al contracte existent:

Primer.- Acceptar la renúncia de la part arrendatària.
Segon.- Que l’arrendatària  faci  efectiu  a  favor  de  l’Ajuntament  de  la  Sentiu  de Sió  l’aval  de
6.000,00 € que Ibercaja, va emetre el 26/03/2009, a favor de l’arrendatària com garantia de la
responsabilitat  pecuniària  a  la  que  s’ha  fet  deutora  per  la  rescissió  unilateral  del  contracte
d’arrendament.
Tercer.- Que l’arrendatària faci efectiva la indemnització per import de sis quotes mensuals de
l’arrendament,  que  en  base  al  preu  inicial  de  la  contractació  és  d’un  muntant  econòmic  de
3.600,00 €.
Quart.- Que l’arrendador liquidi l’amortització de les millores introduïdes al local que és d’un saldo
a favor de l’arrendatària de 4.000,00 € segons consta en la proposta de conveni / liquidació que es
presenta en aquesta sessió.

8.- CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ I PLEC DE CONDICIONS PER AL CONCURS PÚBLIC PER
L’ARRENDAMENT DE BAR I QUIOSC DE C/ ESCOLES, 2 I 6 DE LA SENTIU DE SIÓ.-

Per part del Sr. Alcalde es presenta proposta del Plec de condicions administratives, econòmiques
i jurídiques que regiran, si s’escau, el concurs públic per l’arrendament del bar i  quiosc de C/
Escoles, 2 i 6 de la Sentiu de Sió, locals que són de titularitat d’aquest Ajuntament. Així mateix,
proposa  la  convocatòria,  amb  caràcter  d’urgència  de  tal  concurs  públic  de  contractació
d’arrendament, per tal de no demorar amb excés la reobertura de dits locals.
Per tot el qual, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Declarar d’urgència la contractació.
Segon.- Aprovar el text que configura el Plec de condicions.

Tercer.- Convocar el concurs públic a l’efecte mitjançant publicació d’edictes tant al BOP, Web i
taulers d’anuncis municipals.

 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 a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN
LOCAL,  CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2013

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia vint-i-cinc de Novembre 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.-  CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE PLA D’INVERSIONS PER A LA
MILLORA EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA D’ÚS PÚBLIC.-  Per part del Sr. Alcalde es posa a la
consideració de la Junta de Govern la gestió realitzada pel que fa a l’obtenció de memòria tècnica,
que  arrel  de  tal  gestió  presenta  l’empresa  CASSA AIGÜES  I  DEPURACIÓ,  S.L.,  per  tal  de
sol.licitar  la  seva  inclusió  a  la  convocatòria  per  a  la  concessió  d’ajuts  als  ens  locals  per  a
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inversions per a la millora de la gestió de l’aigua d’ús públic de la Diputació de Lleida, anualitats
2013, 2014 i 2015, donant-se així compliment al punt nº 2 de l’ordre del dia de la Sessió de la
Junta de Govern de 04/11/2013. 
A tal efecte la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1.- Aprovar la Gestió del Sr. Alcalde.
2.- Aprovar la memòria tècnica de CASSA AIGÜES i DEPURACIÓ, S.L. de Sabadell.
3.- Cursar a la Diputació de Lleida la petició d’ajut a l’efecte de la convocatòria esmentada.

3.- RECONEIXEMENT ÀLEX ESPEJO REVES, CAMPIÓ DE CATALUNYA DE QUADS.-

Per part del Sr. Alcalde, ratificant les converses prèvies mantingudes amb els diferents membres
del Consistori, es fa públic reconeixement per part d’aquest Ajuntament en nom de tot el poble de
la Sentiu al jove veí Àlex Espejo Revés, pel seu recent títol de Campió de catalunya de Quads en
la categoria Q-Amateur, tant per parelles com a títol individual. Manifesta el Sr. Alcalde l’orgull de
la institució pel fet de recaure en un veí del poble aquest distintiu motiu pel qual, un cop acabada
la sessió d’aquesta Junta de Govern, se li farà una recepció per tal de lliurar-li un record de l’acte i
recollir aquest fet en el Llibre d’Honor del municipi, enaltint-lo a perseverar en els seus objectius
pel que suposa d’exemple i valors de la resta de joves sentiuencs.

 I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 20:50 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 2 DE DESEMBRE DE 2013

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia 2 de Desembre de dos mil tretze, 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 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.-  PROPOSTA  D’ADJUDICACIÓ  PROVISIONAL  DEL  CONCURS  PÚBLIC  PER  A
L’ARRENDAMENT  DE  BAR  DEL  RECINTE  SOCIAL,  CULTURAL  I  ESPORTIU,  AIXÍ  COM
L’ARRENDAMENT  DEL QUIOSC  DEL  RECINTE  DE  LES  PISCINES.-  Atès  el  contingut  de
l’expedient relatiu a la licitació pública per l’arrendament, per als sistema de concurs, del bar del
recinte  social  cultural  i  esportiu  municipal,  així  com  del  quiosc  del  recinte  de  les  piscines
municipals.  El  primer  acte  públic  al  seu  efecte  ha  estat  la  qualificació  de  la  documentació
presentada i l’obertura de pliques, tal com es va anunciar als edictes publicats al BOP, i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament,  aquest acte s’ha desenvolupat  segons s’expressa en la transcripció
següent: 

“”A La Sentiu de Sió, essent les 12:00 hores del dia vint-i-vuit de Novembre de dos mil tretze,  a la
sala  d'actes  de  l'Ajuntament,  es  constitueix  la   MESA  DE  CONTRACTACIÓ   a  l’efecte  de
l’arrendament,  com  forma  de  cessió  dels  béns  patrimonials  propietat  de  l’Ajuntament,  i  per
formalització de la licitació, mitjançant concurs públic, per procediment obert, del bar amb servei
de menjars  de menys de 50 places, enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu,
situat al c/ Escoles, 6, i del quiosc per a la venda de begudes i etc.., del recinte de les piscines municipals,
situat al c/ Escoles, 2 de la Sentiu de Sió.
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La Mesa de contractació es composa dels següents membres:

President: MARIO GENÉ AMORÓS                                                                              
Vocal : PERE ANTON MOLA PEJUAN I JOSEP PAPELL VIDAL                
Secretari : JAUME ALÀ I BLANCH                                                                                 

La finalitat és la de qualificar la documentació presentada per l’únic licitant que va concórrer al
Concurs.

Obert l'acte per la presidència, es procedeix a l'obertura del sobre que conté la documentació a
qualificar,  que es declara incorrecta per no aportar la fiança provisional, el que haurà de fer en el
termini de tres dies hàbils i sempre abans de l’adjudicació provisional que en el seu cas acordarà
la Junta de Govern. Seguidament es procedeix a l’obertura de la proposta econòmica , que és com
segueix: 

PROPOSTA

En/Na Josep Mª Tarragona Sala i Lluis Cortés Cava en noms propis, amb el NIF nº  78090835Q i 47687667L

respectivament, domiciliats a Avda. Francesc Macià, 8  1ºA de Lleida i Plaça Pau Casals, 6  5ºA de Balaguer,

respectivament, que coneixen el contingut del plec de condicions administratives, econòmiques i jurídiques que

han de regir en el concurs públic per a l’arrendament del bar  amb servei de menjars, de menys de 50 places,

enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al c/ Escoles, 6, i del quiosc per a la

venda de begudes i etc.., del recinte de les piscines municipals, situat al c/ Escoles, 2 de la Sentiu de Sió, així

com la convocatòria de licitació a l’efecte del mateix CONCURS, manifesten:

Primer.- Que estan interessats en la licitació a l’efecte.

Segon.- Que accepten íntegrament les esmentades condicions i es comprometen a complir-les estrictament.

Tercer.- Que ofereixen la quantitat de 100,00 € mensuals el primer any, més l’increment anual de l’IPC. 

Quart.- Que gaudeixen d’una experiència de dos anys en aquest tipus d’activitat.

Cinquè.- Que resideix al municipi de la Sentiu de Sió, des de 2008.

Sisè.- Que no aporta document annex Pla que millora les condicions obligatòries.

I perquè així consti, signa la present a  la Sentiu de Sió , a  25 de Novembre de 2013

A continuació la Mesa de Contractació proposa l’adjudicació provisional d’aquest concurs a l’únic

licitant presentat, no obstant, serà la Junta de Govern de l’Ajuntament, òrgan que té atribuïda la

facultat de l’atorgament de l’adjudicació, qui determinarà el que sigui procedent.

La Presidència dóna per finalitzat el present acte a les 12:45 hores, del qual com Secretari en dono

fe.””.

Vista l’anterior Acta de la Mesa de Contractació, per part de Secretaria s’informa que el licitant no ha

presentat la fiança provisional preceptiva el que permet declarar desert el concurs.

A continuació el Sr. Alcalde manifesta que el licitant li ha informat telefònicament avui mateix que es

retira del concurs per raons particulars, fet el qual ratifica que es declari desert, donat que el retirat és

l’únic licitant presentat, i a  tal efecte el propi Sr. Alcalde proposa l’adopció d’acord en tal sentit.
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Seguidament la Junta de Govern, per unanimitat, acorda declarar desert el concurs.

A continuació el Sr. Alcalde proposa una nova licitació al mateix efecte, ara seguint una tramitació per

procediment negociat, que la Junta de Govern, a tenor de tal proposta del Sr. Alcalde, i després de

nova formulació de clàusules, per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el contingut de nou Plec de Condicions administratives, econòmiques i jurídiques a

l’efecte.

Segon.- Publicitar, a nivell  local,  l’aprovació de dit  Plec de Condicions i la convocatòria de nova

licitació, ara per procediment negociat.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PRÈVIS PROJECTES D’EXTRACCIÓ MINERA I CONSTRUCCIÓ
DE MAGATZEM DEL PROMOTOR ESTANISLAO PROFITÓS CERVERO.- 

Per part  del Sr. Alcalde es dóna compte de la tramitació d’expedient  sobre llicència urbanística
08/2009, per una activitat extractiva d’àrids amb construcció de magatzem, a situar al polígon 2,
parcel.la 431 del t.m. de la Sentiu de Sió, que s’ha fet a tenor de l’establert per l’art. 49 del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.
Considerant que han estat formulats l’Estudi d’Impacte Ambiental i l’Estudi d’Impacte Paisatgístic.
Considerant que s’han obtingut informes favorables dels organismes sectorials que es relacionen a
l’art. 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Considerant  que simultàniament  s’ha tramitat  expedient  d’autorització  ambiental,  per la  mateixa
activitat, que l’atorgà la Conselleria de Territori i Sostenibilitat en data 5 d’abril de 2011.
A proposta  del  Sr. Alcalde,  la  Junta de Govern,  per  unanimitat,  acorda aprovar  prèviament  els
projectes esmentats d’extracció d’àrids i construcció de magatzem, així com remetre’ls, juntament
amb l’expedient i documentació complementària, a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida,
sol.licitant l’aprovació definitiva dels mateixos.

4.- LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers
i, d’acord amb l’establert en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent, la Junta de Govern,
per unanimitat, acorda atorgar les següents llicències d’obres:

Expd. Nº 40/2013, a Diego Murgo López, per reparació teulada de la casa de C/ Calvari, 7.
Expd. Nº 41/2013, a Anna Guillaumet Badia, per arrebossar i pintar façana de la vivenda de C/
Gaudí, 5.
Expd. Nº 42/2013, a Seragro, S.L., per arrebossar i pintar la façana, així com l’arranjament de la
teulada de la masia situada al polígon 4, parcel.la 32.

5.- INFORME DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa de la Resolució de la Direcció
General d’Administració Local de 20/11/2013, per la qual s’atorga al nostre Ajuntament un ajut
extraordinari de 4.936,80 €, per a l’arranjament de danys als camins malmesos pels aiguats de
16/08/2013.  La  Junta  de  Govern  resta  assabentada,  tot  i  agraint  a  dita  Direcció  General  tal
subvenció.

 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 a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN
LOCAL,  CELEBRADA EL DIA 9 DE DESEMBRE DE 2013
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A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia nou de Desembre 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 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 D’ADJUDICACIÓ  PROVISIONAL,  TRAMITADA D’URGÈNCIA I  MITJANÇANT
PROCEDIMENT  NEGOCIAT  AMB  PUBLICITAT  LOCAL,  DEL  CONCURS  PÚBLIC  PER  A
L’ARRENDAMENT  DE  BAR  DEL  RECINTE  SOCIAL,  CULTURAL  I  ESPORTIU,  AIXÍ  COM
L’ARRENDAMENT  DEL QUIOSC  DEL  RECINTE  DE  LES  PISCINES.-  Atès  el  contingut  de
l’expedient relatiu a la licitació pública per l’arrendament, per als sistema de concurs tramitada
d’urgència i mitjançant procediment negociat amb publicitat local, del bar del recinte social cultural
i esportiu municipal, així com del quiosc del recinte de les piscines municipals. 

Considerant que la Junta de Govern del dia 2 de l’actual mes de Desembre va declarar desert el
concurs al mateix efecte, convocat per procediment obert.

Atès  que  la  mateixa  Junta  de  Govern  acordà  l’aprovació  de  nou  Plec  de  condicions  i  nova
convocatòria, en aquest cas per tramitació urgent i per procediment negociat amb publicitat local.

Atès que aquest segon acte públic ha estat la qualificació de documentació i d’obertura de l’única
plica presentada,  tràmit  realitzat  per la  Mesa de Contractació,  la  transcripció del qual  és com
segueix:

“”A La Sentiu de Sió, essent les 12:00 hores del dia nou de Desembre de dos mil tretze,  a la sala
d'actes  de  l'Ajuntament,  es  constitueix  la   MESA  DE  CONTRACTACIÓ   a  l’efecte  de
l’arrendament,  com  forma  de  cessió  dels  béns  patrimonials  propietat  de  l’Ajuntament,  i  per
formalització  de la  licitació,  tramitada d’urgència,  mitjançant  concurs  públic,  per  procediment
negociat amb publicitat  local,  del bar amb servei de menjars  de menys de 50 places,  enclavat  al
recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al c/ Escoles, 6, i del quiosc per a la venda de
begudes i etc.., del recinte de les piscines municipals, situat al c/ Escoles, 2 de la Sentiu de Sió.

La Mesa de contractació es composa dels següents membres:

President: MARIO GENÉ AMORÓS                                                                              
Vocal : PERE ANTON MOLA PEJUAN I JOSEP PAPELL VIDAL                
Secretari : JAUME ALÀ I BLANCH                                                                                 

La finalitat és la de qualificar la documentació presentada per l’únic licitant que va concórrer al
Concurs.

Obert l'acte per la presidència, es procedeix a l'obertura del sobre que conté la documentació a
qualificar,  que es declara ajustada a normativa. 

Seguidament es procedeix a l’obertura de la proposta econòmica , que és com segueix: 

PROPOSTA

En/Na Amador Toribio Rojano, en nom propi, amb el NIF nº  40876847M , domiciliats a C/ Gaudí, nº 19 de la

Sentiu de sió, que coneix el contingut del plec de condicions administratives, econòmiques i jurídiques que han
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de regir en el concurs públic per a l’arrendament del bar amb servei de menjars, de menys de 50 places,

enclavat al recinte municipal de caràcter social, cultural i esportiu, situat al c/ Escoles, 6, i del quiosc per a la

venda de begudes i etc.., del recinte de les piscines municipals, situat al c/ Escoles, 2 de la Sentiu de Sió, així

com la convocatòria de licitació a l’efecte del mateix CONCURS, manifesta:

Primer.- Que està interessat en la licitació a l’efecte.

Segon.- Que accepta íntegrament les esmentades condicions i es compromet a complir-les estrictament.

Tercer.- Que oferei la quantitat de 100,00 € mensuals el primer any, més l’increment anual de l’IPC. 

Quart.- Que gaudeix d’una experiència de 38 anys en aquest tipus d’activitat.

Cinquè.- Que resideix al municipi de la Sentiu de Sió, des de 2004.

Sisè.- Que no aporta document annex Pla que millora les condicions obligatòries.

I perquè així consti, signa la present a  la Sentiu de Sió , a  9 de Desembre de 2013

A continuació la Mesa de Contractació proposa donar trasllat d’aquest expedient a la propera Junta

de  Govern,  per  a  que  convoqui  a  l’únic  licitant  que  s’ha  presentat  per  tal  de  donar  inici  al

procediment negociat.

La Presidència dóna per finalitzat el present acte a les 12:30 hores, del qual com Secretari en dono

fe.””.

A continuació el Sr. Alcalde demana acceptar provisionalment la proposta de l’únic licitant presentat

Sr. Toribio i citar-lo per a la formalització de la negociació a l’efecte, que en tot cas s’ajustarà al Plec

de condicions que s’ha fet públic.

Seguidament la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Acceptar la demanda del Sr. Alcalde, amb l’adjudicació provisional del referit concurs públic,

que esdevindrà definitiva, si s’escau, després de la formalització de la negociació.

Segon.-  Requerir  a  l’adjudicatari  per  dipositar  la  garantia  establerta  i  signar  el  contracte,  en  els

terminis pactats en la negociació.

3.- EXPEDIENT SOBRE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE BASSA DE RESERVA
D’AIGUA DE BOCA I ETAP.- 

Per part  del  Sr. Alcalde,  donant  compte del  compliment  de l’acord  de la  junta de Govern del
04/11/2013, es presenta, perfeccionat  tant jurídicament com tècnicament, el Plec de Clàusules

10



Administratives Particulars que han de regir la contractació de l’obre “Construcció de bassa de
reserva d’aigua de boca i una ETAP per l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió”. Aquest
document, que ha estat motiu de debat entre aquest Òrgan de contractació, a proposta del Sr.
Alcalde,  és aprovat  inicialment  per  aquesta Junta de Govern,  amb la preceptiva publicació  al
DOGC, BOP , Perfil del Contractant i altres mitjans locals.
Així mateix i també a proposta del Sr. Alcalde, la Junta de Govern acorda convocar licitació pública
per a la contractació de la referida obra, mitjançant subhasta pública,  en tramitació ordinària i
procediment obert, i amb pluralitat de criteris en l’adjudicació que consten en la Clàusula nº 16 de
les Administratives Particulars esmentades anteriorment.

 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 14 DE GENER DE 2014

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia catorze de Gener de dos mil catorze, 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  Papell  Vidal,  Jordi  Castellana  Benseny  i  Josep  Pedrós
Vilardell. El Regidor Sr. Torres va excusar prèviament la seva assistència.
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.- ARRENDAMENT BAR I QUIOSC DEL C/ EXCOLES 2 I 6.-  Per part del Sr. Alcalde es dóna
compte de que després de la  formalització  del  procediment  negociat,  constituïda la  garantia  i
signat  el  contracte,  ha  esdevingut  definitiva  l’adjudicació  de  l’arrendament  dels  locals  de  C/
Escoles, 6 i C/ Escoles 2, destinats a bar i quiosc respectivament, a favor del licitant Sr. Amador
Toribio Rojano, a qui la junta de Govern de 09/12/2013 li va adjudicar provisionalment. Aquesta
contractació d’arrendament, s’ha formalitzat amb efectes de 24/12/2013 i per un termini d’un any
prorrogable.
Així  mateix  el  Sr.  Alcalde  manifesta  que  cal  formalitzar,  mitjançant  addenda  al  contracte
d’arrendament,  per  documentar  el  pacte  subscrit  en  la  negociació  per  al  qual  s’autoritza  a
l’arrendatari a executar obres de condicionament i millora del local destinat a bar, que han d’anar a
càrrec del propi arrendatari i que han estat detallades en la memòria de pressupostos aportats.
Puntualitza el Sr. Alcalde que tals obres han estat informades favorablement per part dels serveis
tècnics municipals. 

També informa el Sr. Alcalde que una altra qüestió que s’ha pactat  en la negociació ha estat
l’eximir  de  l’impost  sobre  construccions  i  taxa  de  llicència  atès  que  l’obra  de  reforma  s’ha
d’executar en local propietat de l’Ajuntament. Altra qüestió relacionada amb dits pactes establerts
en  la  negociació  ha  estat,  continua  referint  el  Sr.  Alcalde,  el  compromís  de  l’Ajuntament
d’amortitzar parcialment la inversió en millores al local mitjançant l’abonament mensual, comprés
entre  gener  i  desembre  de  2014,  de  la  quantitat  de  100,00  €  mensuals,  muntant  el  qual
d’amortització serà de 1.200,00 €. Atès que el contracte d’arrendament ha estat signat per les
parts amb efectes de 24 de Desembre de 2013, continua exposant el Sr. Alcalde, i essent que en
ell  es  pacta  que  l’arrendatari,  en  el  cas  de  realitzar  obres  als  locals  amb  autorització  de
l’arrendador, aquestes han d’anar al seu càrrec, caldrà aprovar, si s’escau, addenda a dit contracte
per tal d’emparar la determinació de l’Ajuntament d’amortitzar part de les millores al local destinat
a bar proposades per part del Sr. Amador Toribio.
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Després de debatre àmpliament totes les qüestions referides anteriorment per part del Sr. Alcalde,
la Junta de Govern, per unanimitat, acorda ratificar-se en totes les determinacions que al respecte
de dites qüestions proposa adoptar el Sr. Alcalde en l’exposició anterior.

3.-  SOL.LICITUDS LLICÈNCIES D’OBRES.- Salvant  el  dret  de propietat  i  sense  perjudici  de
tercers, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda autoritzar les següents:

Expd. 43/2013, a A. Mercè, SCP, per construcció d’una bassa per purins del porcí en l’explotació
situada al polígon nº 1, parcel.la nº 15.

Així mateix, vist l’exp. 44/2013 de sol.licitud de llicència municipal per realitzar rompuda de terreny
en finca rústica situada al polígon 1, parcel.la 4, que formula l’empresa Explotaciones Agrícolas
Sigena, S.A.U., després de veure l’informe dels serveis tècnics redactat a instància de l’àrea de
Medi Natural  del Departament d’Agricultura,  el  tràmit  de llicència de rompuda de terreny és a
càrrec  de  l’esmentat  Òrgan  del  D.A.A.M.,  que  després  de  resoldre,  si  s’escau,  intervindrà
l’Ajuntament per a formalitzar llicència municipal a l’efecte.

4.- SOL.LICITUR LLICÈNCIA OBERTURA ACTIVITAT INNÒCUA.-

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de que ha atorgat llicència d’obertura d’establiment per
destinar-lo a oficina d’assegurances agrícoles i assessorament, al C/ Verge de la Guardiola, 17
sol.licitada per Francesc Xavier Solé Carbonell,  en representació de la raó social Sauvieropaix,
S.L.

5.-  TAXES MUNICIPALS.- Atès que els  volums d’aigua per contribuent  que s’ha d’imputar als
consums que s’atribueixen pel sistema d’estimació ve donat mitjançant l’establert al Text Refós de
la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, cal actualitzar els que s’apliquen al nostre municipi.
A tal efecte s’ha d’elevar els 108,00 m3 actuals fins als 120.00 m3 estipulats en dita normativa,
amb el qual es produirà un augment de la quota de consum que anirà dels 23,80 € actuals als
26,45 €.
A tal efecte, la junta de Govern, per unanimitat acorda fixar per l’exercici de 2014, la quota de
26,48 € pel concepte de consum d’aigua de l’abastament públic, preu que romandrà vigent fins
que sigui modificat formalment.

6.- PROPOSTA DE PRESSUPOST MUNICIPAL 2014.-  Per al Sr. Alcalde s’ha formulat la proposta
pressupostària per l’exercici 2014, que presenta equilibri un cop sumades les previsions que es
xifren en 518.324,00 €, tant en ingressos com per a despeses.

La Junta de Govern, després de sol.licitar aclariments diversos tant pel que fa als conceptes i
consignacions econòmiques d’ingressos com respecte a les despeses, per unanimitat es ratifica
amb els continguts de la formulació del Sr. Alcalde.

Seguidament el Sr. Alcalde manifesta que tal proposta pressupostària serà sotmesa al Ple per tal
de la seva aprovació inicial, si s’escau.

7.- INFORMES DE L’ALCALDE.- 

a) Instal·lació antena wifi
El Sr. Alcalde informa de les gestions dutes a terme amb el proveïdor d’Internet que subministra la
senyal  wifi  per  tot  el  municipi,  l’empresa  Tecnologia  Lliure,  S.C.P.,  per  tal  de  millorar
substancialment la velocitat d’Internet dels usuaris de dit servei. En aquest sentit l’empresa està
realitzant les proves oportunes per tal d’instal·lar una antena que permeti prolongar la connexió de
fibra aérea que a dia d’ avui ja cobreix el territori entre Lleida i Balaguer amb uns resultats òptims
pels seus abonats. 

b) Arranjament cobert “Corral de la Vila”.
Donat l’esta actual de les instal·lacions del magatzem del corral de la vila, informa el Sr. Alcalde
que  ha  encomanat  als  servei  tècnics  municipals  la  redacció  d’una  memòria  descriptiva  que
contempli l’arranjament i millora d’aquestes instal·lacions. 
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 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 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 22 DE GENER  DE 2014

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 vint-i-dos de Gener de dos mil
catorze,  a les 20:30 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, és aprovada per unanimitat.

2.- CONDOL PÚBLIC PER ALS ÒBITS DELS SENYORS MODESTO TERRÉS AMORÓS I JOSEP
MARIA MAURICI  BORRELL.- Per  part  del  Sr.  Alcalde,  en  nom  de  la  Corporació  Municipal,
s’expressa condol públic per al recent òbit del senyor Modesto Terrés Amorós, que durant molts
anys va ser Agutzil municipal i del senyor Josep Mª Maurici Borrell, que també durant diversos
anys va ser Regidor d’aquest Ajuntament, als que institucionalment se’ls recordarà per la seva
tasca a favor del poble de la Sentiu de Sió.

3.- DENÚNCIA CONVENI SOBRE L’ADEQUACIÓ DE LA CASELLA DEL CANAL.- Per part del Sr.
Alcalde es presenta la proposta, a la que dóna lectura, i la que serà transcrita a l’acta de la sessió,
sobre denúncia del Conveni sobre l’adequació de la “Casella del Canal”.  Aquesta proposta és
aprovada per unanimitat per part del Ple, i serà sotmesa a l’acceptació també de la Comunitat
General de Regants dels Canals d’Urgell per la seva condició de titular de la Casella i signant del
Conveni.
El contingut de l’esmentada proposta, transcrita literalment, és com segueix:

“”Atès el contingut del Conveni, de 31/10/2011, entre la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell i
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, per l’adequació de la Casella nº 3 de la Primera Sèquia Principal dels
Canals  d’Urgell  per  a  refugi  temporal  de  visitants  de  la  zona  de  l’espai  natural  de  la  Serra  de
Bellmunt-Almenara, l’objecte del qual era la seva cessió d’ús durant un període màxim de 30 anys, originat
com a conseqüència del Projecte de millora en l’espai natural de la Serra Bellmunt-Almenara, derivat de
Conveni de col.laboració entre la Diputació de Lleida i “La Caixa”.

Atès que l’apartat  2.3.2 (obres),  de la  memòria  de l’esmentat  Projecte  contemplava l’arranjament  de la
Casella nº 3 de la Primera Sèquia principal dels Canals d’Urgell per adequar-la per a refugi temporal de
visitants de la zona de l’espai natural de la Serra de Bellmunt-Almenara.

Atès que la part més significativa del referit arranjament ha resultat modificada, havent-se solament executat
les obres consistents en la neteja i esbrossada de la vegetació que envoltava la “Casella” i suprimida la
totalitat de l’obra  civil que afectava tant l’interior com l’exterior d’aquella edificació.

Atès que en data 05/11/2013 s’ha signat l’Acta de recepció de l’obra referida a l’execució del Projecte de
millora en l’espai natural de la Serra de Bellmunt-Almenara, pel que fa al terme municipal de la Sentiu de

13



Sió, amb el qual es considera que ja no es realitzarà cap més actuació al seu efecte, i en conseqüència no
es farà  l’arranjament  de la  “Casella”  que hi  era  projectat,  tal  com s’ha ratificat  per  part  de la  Direcció
Facultativa de les obres..

Atès el contingut de la clàusula 2 del referit conveni de 31/10/2011 entre la CGRCU i l’Ajuntament de la
Sentiu de Sió, que transcrita diu: “Tal cessió s’efectua amb efectes del dia d’avui i per un període màxim de
30 anys, si bé subordinada a la seva utilització com a refugi temporal per a visitants de la zona. I per això, si
en deixés de prestar tal servei, quedaria automàticament sense efectes la present cessió.”

Per tant, al no ser factible la utilització de la “Casella” com a refugi, per manca del seu condicionament
previst, automàticament queda sense efecte la cessió.

Per tot  el  qual,  qui  subscriu,  promou la  denúncia  del  Conveni per causa d’incompliment de la  referida
clàusula  2 del  mateix  i  la  proposa al  Ple,  òrgan de l’Ajuntament  a qui  correspon declarar-la  davant  la
Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell.””

4.-PROPOSTA DE PRESSUPOST I PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL PER L’EXERCICI
2014.- 

Per part del Sr. Alcalde es presenta la formulació del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2014 i plantilla orgànica de personal, a tenor de l’establert als arts. 162 i  següents del Text Refós
de la Llei reguladora d’hisendes locals, tal pressupost, resumit per capítols, és com segueix:

INGRESSOS

C            DENOMINACIÓ                                                                                          IMPORT

1 Impostos directes         140.070,00 €
2 Impostos indirectes 2.000,00 €
3 Taxes, Preus Públics i altres           80.050,00 €
4 Transferències corrents         188.549,00 €
5 Ingressos Patrimonials             5.715,00 €
6 Alienació d’Inversions           16.000,00 €
7 Transferències de Capital           85.840,00 €
9 Passius Financers                100,00 €
 ------------------------

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS                                            518.324,00 €

DESPESES

C            DENOMINACIÓ                                                                                          IMPORT

1 Despeses de personal         141.905,00 €
2 Despeses en béns corrents i serveis         198.315,00 €
3 Despeses financeres             9.163,00 €
4 Transferències corrents           13.380,00 €
6 Inversions Reals         129.965,00 €
9 Passius Financers           25.596,00 €

------------------------
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES                                            518.324,00 €

Després de debatre àmpliament els continguts a l’efecte, el Ple i per unanimitat acorda aprovar
inicialment el conjunt de documentació que configura dit Pressupost, que serà sotmès al tràmit
d’informació pública preceptiu. De resultar favorable tal procés, per no presentar-s’hi objeccions i/o
reclamacions, o que aquestes, si es donen, no són procedents o no són estimades per al Ple,
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.

5.- INFORMES DE L’ALCALDE.-

A) PUOSC 2013/2017
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El Sr. Alcalde dóna compte de que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya ha aprovat la
planificació inicial  de totes les línies i programes del Pla Únic d'Obres i  Serveis de Catalunya
(PUOSC) per al període 2013-2017. Aquesta planificació inicial se sotmetrà durant el proper mes
de gener al preceptiu tràmit d'informació pública abans de la seva aprovació definitiva. Tot i així a
resultes de les sol·licituds presentades pel nostre Ajuntament han estat inicialment assignades pel
nostre municipi les següents dotacions.

- Subvencions per inversions:
. Reforma del paviment de la plaça de l'Ajuntament i la                        Import                 Any
plaça del carrer de la Solana, 24 ......................................................... 20.640,79  €      2016
. Adequació, millora i optimització de l'enllumenat públic exterior.......160.000,00  €      2017

- Subvencions per a manteniments:
. Una aportació quadriennal de 81.699,82 € repartits proporcionalment al llarg dels propers quatre 
anys a raó de 20.424,95 € per anualitat.

- Pla d’arrendaments i subministraments:
. Subvenció de 3.096,12 €  pel 2013, 5.160,20 € per l’any 2014, 6.192,24 € per l’any 2015 i 
finalment 6.192,24 € per l’any 2016.

Per tal de plantejar modificacions de les anualitats previstes i els percentatges de subvenció 
assignats,respecte als pressupostos d’execució, que es contemplen en l’apartat d’inversions es 
presentaran, en el transcurs d’aquest mes de gener, les al·legacions pertinents. 

B) PLA D’OCUPACIÓ

El Sr. Alcalde posa en coneixement del Ple, tot i que cadascun dels membres del Consistori ja
havien  estat  informats  puntualment,  que  amb  data   02/01/2014  es  va  incorporar  com  a
col·laborador, per tal de realitzar tasques amb els serveis municipals, el Sr. Xavier Moran Cepillo.
Explícitament  es  posa  de  manifest  que  dit  senyor  no  té  cap  mena  de  vincle  laboral  amb
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió donat que la seva col·laboració és fruit del Programa Mixt de
Treball i Formació que el Consell Comarcal de la Noguera ha formalitzat amb el Servei d’Ocupació
per tal de d’ocupar a persones no beneficiàries de cap tipus d’ajut per un període de sis mesos,
sent contractats pel propi Consell Comarcal de la Noguera i cedint, aquesta institució, els seus
serveis al nostre Ajuntament sense que suposi pel nostre Consistori cap mena de cost afegit

Tot seguit el propi Alcalde cedeix la paraula al Regidor sr. Papell,  aquest dóna compte de tota
l’activitat que s’ha desenvolupat durant la jornada de “Sant Antoni 2014” al nostre municipi.

El Ple resta assabentat de tots els anteriors Informes.

6.- MOCIONS.-  El Sr. Alcalde insta al Ple a pronunciar-se sobre la proposta que ens ha fet arribar
l’Associació Catalana de Municipis a la que dóna lectura i que transcrita literalment diu:

Moció nº 1.- A la proposta de resolución de suport a l’acord per la consulta per decidir el futur
polític de Catalunya.  
  
“Primer.- El Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania,  vol fer participar al poble de
Catalunya  en un procés participatiu  en forma de consulta  democràtica  que li  permeti  decidir,
d’acord amb la legalitat, el seu futur com a poble,

Segon.- El Comitè Executiu de l’ACM dóna suport a la data del 9 de Novembre de 2014 i a la
pregunta amb dos apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? Sí o no” i, en cas de resposta
afirmativa, “Vol que aquest Estat sigui independent? Sí o no”, fruit de l’acord del 

President de la Generalitat amb les forces parlamentàries favorables al dret a decidir. Igualment,
es dóna suport a la iniciativa impulsada des del Parlament que insta, d’acord amb la legalitat
vigent, a les Corts Generals a “delegar en la Generalitat la competència per autoritzar, convocar i
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celebrar un referèndum consultiu”, que es vol convocar i la convocatòria de la qual anirà a càrrec
del Govern.

Tercer.- Amb la voluntat de donar veu a la ciutadania de Catalunya, des de l’ACM s’impulsaran
accions de col.laboració amb el Parlament de Catalunya per tal d’impulsar el procés de sobirania
mitjançant el treball conjunt en quantes iniciatives es convoquin i sigui necessari el suport del món
local català donant tot el suport a la celebració d’aquest referèndum.

Quart.- Posarem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els mitjans requerits
perquè el referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima participació popular.

Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya,  a  tos  els  grups  polítics  amb representació  al  Parlament  de  Catalunya,  al  Govern
espanyol, i a tots els grups polítics amb representació al Congreso de los Diputados.”

Després de debatre àmpliament el contingut de l’anterior Moció, el Ple i per unanimitat acorda la
seva  aprovació  així  com donar-ne  coneixement  a  l’Associació  Catalana  de  Municipis  per  als
efectes de procedència.

A continuació el Sr. Alcalde proposa al Ple pronunciar-se també sobre la Moció que ens ha tramés
l’Ajuntament  d’Alcarràs,  en  representació  d’un  grup  d’Alcaldes  i  Sindicats  de  l’àmbit  rural  de
Ponent, a la que dóna lectura i que transcrita literalment diu:

Moció nº 2.- A la proposta de modificacions al Codi Penal per una resposta més efectiva contra els
robatoris.

Atès el contingut del Projecte de reforma d ela Llei Orgànica 10/1995, de 23 de Novembre, del
Codi Penal, i per tal de millorar l’eficàcia de la resposta penal a la situació de delictes contra el
patrimoni que ve patint la societat i especialment l’àmbit rural, aquest Ajuntament s’adhereix a la
petició formulada per als Alcaldes i Sindicats de l’àmbit rural de Ponent, pel que fa a les següents
modificacions:

Primer.- Afegir-hi com a circumstància qualificativa la de cometre el delicte utilitzant un vehicle per
transportar els objectes sostrets.

Segon.- Augmentar les penes en les modalitats qualificades de 1 a 4 anys de presó, en lloc de ser
de 1 a 3 anys.

Tercer.-  Afegir  la  circumstància  qualificada  de  que  el  robatori  o  furt  vagi  acompanyat  del
trencament  o  inutilització  de  mecanismes  de  les  instal.lacions  o  explotacions  agrícoles  o
industrials.

Quart.- A la modalitat hiperqualificada de furt i robatori augmentar la pena de 1 a 5 anys, en lloc de
la prevista al Projecte de 1 a 4 anys.

Cinquè.- A la modalitat qualificada del delicte de receptació augmentar la pena de 1 a 4 anys,
enlloc de la prevista al Projecte de 1 a 3 anys.

Sisè.- Introducció d’una nova modalitat de delicte de desobediència.

Setè.- Que s’apliqui la mesura de l’art. 83.1.1 del Codi Penal, això és, la prohibició als delinqüents
reincidents en furts i robatoris del sector del metall, en el sentit de no poder-se apropar a tota
empresa de compra de metalls.

Després de debatre àmpliament el contingut de l’anterior Moció, el Ple i per unanimitat acorda la
seva aprovació, així com donar-ne coneixement a l’Ajuntament d’Alcarràs, qui diu representar el
grup d’Alcaldes i Sindicats de l’àmbit rural de ponent, que ens han sol.licitat l’adhesió, per als seus
efectes de procedència.
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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 Secretari certifico.
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