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FULLS INFORMATIUS MUNICIPALS
Nº 72

INFORMACIÓ PÚBLICA
El Proper diumenge dia 11 de Maig es celebrarà la III Festa de les Cassoles
a la zona esportiva. La programació serà a part.
US HI ESPEREM A TOTS !!!

1

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 3 DE MARÇ 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
Secretari:

A la Sentiu de Sió a tres de Març de dos mil catorze,
a les 21:00 hores, a la sala d’actes de la Casa
Consistorial, es constitueix en sessió pública
extraordinària el Ple d’aquest Ajuntament, conformat
pels membres, el nom i el càrrec dels quals figura al
marge d’aquest escrit, presidit pel senyor Alcalde,
amb l’assistència del Secretari de la Corporació.
Prèviament va excusar la seva assistència el regidor
Sr. Josep Pedrós.
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.- ACORD PER INICIAR CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA ELS
ARTS. 1er i 2on. I DEMÉS DISPOSICIONS AFECTADES DE LA LLEI 27/2013.Per part del Sr. Alcalde es presenta la següent:
PROPOSTA D’ACORD DE PLE:
APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments

democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de

planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor

d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per

afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i
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socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models

familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre

altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i

necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals

del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal

dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa

dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i

econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat.

Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura

pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no

s’ha adequat als serveis que presten.
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El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant

d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta

emergència social.

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més

propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat

espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local”

(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà

un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir

serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa

quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de

decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la

ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i
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l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats

de Catalunya.

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat

espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que

vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es

demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i

l’enllumenat públic.

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i

converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament

administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el

principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea

d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en

la redistribució.
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Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya

d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i

Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els

ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.

Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,

garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi

aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la

capacitat de resposta dels governs locals.

Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les
normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la
majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del
conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.

En conseqüència, el Ple i per unanimitat ACORDA:
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PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local
contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312
de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els
arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75
ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat de major població (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta
entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde Sr. Mario Gené Amorós per a la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de
poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura,
col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia
local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies
fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.

3.- PADRONS TRIBUTS LOCALS 2014.Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del contingut del seu Decret de 24 de Febrer de 2014, pel
qual aprovà els padrons dels tributs locals 2014, que properament seran sotmesos al tràmit
d’informació pública i posteriorment al procés de recaptació per part de l’Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. Tals padrons són:
1.- Taxa per al servei de distribució d’aigua, inclosos els drets de conservació de la canonada i de
connexió a la xarxa i cànon de l’aigua de l’exercici 2013.
2.- Taxa de clavegueram, exercici 2014.
3.- Taxa cementiri i altres serveis funeraris, de l’exercici 2014.
4.- Taxa per recollida d’escombraries, exercici 2014.
El Ple queda assabentat i expressa la seva conformitat.
4.- ARRENDAMENT DELS LOCALS DESTINATS A BAR I QUIOSC DE C/ ESCOLES, 2 I 6.Per part del Sr. Alcalde es dóna compte dels seus Decrets relacionats amb l’arrendament dels
locals destinats a bar i quiosc situats al C/ Escoles, 2 i 6, sobre els canvis de titularitat, tant del
contracte com de la llicència ambiental, que determinen tal com es concreta seguidament:
A) Decret de 24/12/2014, acceptant el canvi de titularitat de llicència ambiental de Carmona
Grau, SCP a Amador Toribio Rojano.
B) Decret de 10/02/2014, acceptant el canvi de titular de l’arrendadment de Amador Toribio
Rojano a Cal Amat, S.C.P.
C) Decret de 03/03/2014, acceptant el canvi de titular de la llicència ambiental de Amador
Toribio Rojano a Cal Amat, S.C.P.
El Ple queda assabentat i expressa la seva conformitat.

5.- ATORGAMENT DE PODER DAVANT NOTARI.7

A proposta del Sr. Alcalde, el Ple i per unanimitat acorda, facultar i encomanar al Sr. Alcalde en
Mario Gené Amorós, per a l’atorgament d’escriptura de poder tant ampli i suficient com en dret es
requereixi a favor de l’advocat Sr. Pere Batalla Sala, per tal de que en nom i representació
d’aquest Ajuntament de la Sentiu de Sió, interposi reclamació i altres actes jurídics que siguin
necessaris, contra FOGASA a l’efecte del Procediment nº 48/2014 del Jutjat Social nº 2 dels de
Lleida.
I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:00 hores, de la
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 10 DE MARÇ DE 2014
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia deu de Març de dos mil catorze, 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, Jordi Castellana Benseny i Josep Torres Flores.
El Regidor Sr. Pedrós 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.- EXPEDIENT SOBRE CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UNA BASSA DE
RESERVA D’AIGUA DE BOCA I UNA ETAP PER A L’ABASTAMENT DEL MUNICIPI DE LA
SENTIU DE SIÓ”.Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest, que seguint la tramitació de l’expedient sobre la
contractació de l’obra “Construcció d’una bassa de reserva d’aigua potable i una E.T.A.P. per a
l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió”, en aquesta sessió, si s’escau, s’ha d’acordar
l’adjudicació provisional de la contractació de l’obra esmentada, després de rebre la proposta de la
Mesa de Contractació, un cop s’ha conegut el contingut de les actes de la referida Mesa de
Contractació, la primera, de data 06/02/2014, de Qualificació de documentació presentada per als
licitants; la segona, de data 12/02/2014, d’Obertura de propostes econòmiques i documentació
tècnica; i la tercera i última, d’Establiment dels criteris avaluables de les propostes presentades en
la sessió de 12/02/2014, que per causa de la dificultat que comportava l’establiment de tals
criteris, no va ser possible adoptar una proposta d’adjudicació, i que per tal motiu va restar
suspesa i posteriorment reoberta el 07/03/2014, sessió en la qual sí s’ha pogut adoptar una
determinació concreta i en conseqüència formular la proposta d’adjudicació provisional, aquesta
després d’un ampli debat, ha recaigut a favor de l’empresa licitant Benito Arnó e Hijos, S.A.U., en
la que es determinà que és la que major puntuació ha obtingut, segons el següent quadre i
informe dels criteris d’avaluació:
L'arquitecta del Consell Comarcal de la Noguera, i a la vegada tècnica municipal, Magda Gorgues
Sans i el tècnic redactor del projecte i director de l'obra Xavier Díaz Vendrell, com a tècnics
integrants de la mesa de contractació, una vegada examinats els documents presentats al concurs
per la contractació de l'obra CONSTRUCCIÓ D'UNA BASSA DE RESERVA D'AIGUA POTABLE I
UNA E.T.A.P. PER A L'ABASTAMENT DEL MUNICIPI DE LA SENTIU DE SIÓ per les empreses:
1.
2.
3.
4.
5.

Vitaqua, SA
Pallars, obres i serveis, SL
HPSA, Construcción y servicios medioambientales, SA
Garrofé-Roca, SA
Benito Arnó e hijos, SAU
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6. UTE Construccions Manuel Espejo, SL – Ongrub medi ambient, SL
7. Aqualia Infraestructuras, SA
8. Tehorsa, SA (Técnicas del hormigón armado, SA)
9. Copcisa, SA
10. Hidráulica y obras, SA
11. M i J Gruas, SA
12. Tedagua, SA (Técnicas de desalinización de aguas, SA)
13. Serboniu, SL
14. UTE Aquology medio ambiente, SAU – Cassa aigües i depuració, SLU
15. Salvador Serra, SA
16. Voltes, SLU
17. Contruccions Jordi Riera, SL
18. Arrufat, SA
19. Francisco Vela, SL
20. Artífex infraestructuras, SL
21. Icman, SL (Ingeniería Constructora Manresana, SL)
estimem que:
Segons l'article 16 (criteris per l'adjudicació del contracte) del plec de clàusules administratives
particulars, s'ha de valorar la proposició més avantatjosa en conjunt, prenent en consideració els
criteris següents, relacionats pel mateix ordre que s'indica a l'article 16 i amb la puntuació que
se'ls pot assignar tenint en compte la puntuació màxima indicada per a cada criteri:
1. OFERTA ECONÒMICA MÉS BAIXA, fins a 40 punts
Assignem proporcionalment els punts d'acord a la taula que s'acompanya, atorgant 40
punts a l'empresa que presenta l'oferta econòmica més baixa de 245.768,47 € que suposa
una rebaixa de 71.638,83 € (22,57%).

2.

MILLOR PROPOSTA D'ASSUMPCIÓ DE LA QUOTA PRODUÏDA PER ALS
INTERESSOS A DEVENGAR PER AL FINANÇAMENT DE LA CONTRACTACIÓ, EN EL
SUPÒSIT DE DEMORA EN EL COMPLIMENT DE LA CLÀUSULA NÚM. 23, fins a 40
punts
Assignem proporcionalment els punts d'acord a la taula que s'acompanya, atorgant 40
punts a les empreses que presenten una assumpció il·limitada, tant de temps com de
quantitat econòmica.
Algunes empreses assumeixen un % d'interessos determinat durant un termini de temps
concret, altres assumeixen els interessos (sense concretar) durant mesos, altres durant 1
any i altres durant un termini il·limitat, per la qual cosa hem establert el criteri que il·limitat
equival a 1,5 anys.
Tenint en compte aquests terminis hem calculat la quantitat econòmica d'interessos
aplicant un interès de 5,286 % anual (5% + 0,286 % euribor a 3 mesos en data
28/02/2014) sobre la base de l'oferta econòmica mitja establerta en 282.261,62 €.
D'aquesta fórmula en resulta que l'assumpció il·limitada d'interessos equival a 22.380,00€ i
obté 40 punts, l'assumpció de 1 any equival a 14.920,00€ i obté 26,67 punts i així
proporcionalment.

3. MILLOR PROPOSTA ECONÒMICA DE MILLORES, fins a 40 punts
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Es valora la millor proposta econòmica i, per tant, assignem proporcionalment els punts
d'acord a la taula que s'acompanya, atorgant 40 punts a l'empresa que presenta la millor
proposta econòmica de millores de 61.391,50 €.
La valoració de les millores s'ha fet en base a l'import econòmic total, independentment de
la definició concreta de les mateixes, entenent que la direcció facultativa de
l'obra, en
base a l'import econòmic que es disposi i abans d’iniciar l’obra, establirà conjuntament amb
l’empresa les millores més necessàries per l'obra, reservant sempre el dret a poder
modificar-les parcialment per assumir imprevistos que puguin sorgir durant l'obra.
4. MAJOR TERMINI DE GARANTIA, fins a 14 punts
Assignem proporcionalment els punts d'acord a la taula que s'acompanya, atorgant 14
punts a les empreses que presenten el major termini de garantia consistent en 72 mesos.
5. APORTACIÓ DE DELEGAT D'OBRA DE MAJOR QUALIFICACIÓ TÈCNICA I/O
CURRÍCULUM VITAE, fins a 12 punts
Tots els licitadors, menys un, aporten delegat d'obra amb qualificació tècnica adequada per
l'obra objecte del present contracte, per la qual cosa assignem 12 punts a tots els licitadors
que aporten un tècnic.

6. REFERÈNCIES TÈCNIQUES EN TIPOLOGIA D'EMPRESA. EN OBRES HIDRÀULIQUES
D'ABASTAMENTS I SANEJAMENTS, fins a 15 punts
Tots els licitadors, menys un, aporten referències tècniques d'obres executades
relacionades en obres hidràuliques d'abastaments i/o sanejaments.
A les empreses que només aporten referències en obres d'urbanització els assignem 13
punts i a la resta que, a més aporten referències en obres de dipòsits, abastaments,
ETAP ... els assignem 15 punts.

CONCLUSIÓ
Després de valorar totes les propostes presentades d'acord als criteris exposats, la proposició
més avantatjosa és la de l'empresa Benito Arnó e Hijos, SAU ja que és la que obté la millor
puntuació segons el plec de clàusules administratives, com s'observa a la taula que s'acompanya
amb un total de 136,66 punts.
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Per tot el qual la Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Ratificar la proposta de la Mesa de Contractació i adjudicar provisionalment l’execució de
l’obra “Construcció d’una bassa de reserva d’aigua potable i una E.T.A.P. per a l’abastament del
municipi de la Sentiu de Sió” a l’empresa Benito Arnó e Hijos, S.A.U., que presenta propostes que
en el seu conjunt superen les restants en benefici de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió:
Segon.- Tal com és preceptiu, es notificarà en legal forma, a tots els licitants el contingut de la
present Acta d’Adjudicació Provisional a l’efecte d’al.legacions, reclamacions, observacions, i etc.,
que en el seu cas presentaran en el Registre d’entrada de l’Ajuntament en el termini de deu dies
hàbils, comptats a partir del de rebuda de tal notificació.
Tercer.- En tot cas l’adjudicació definitiva es farà mitjançant acord exprés de l’Òrgan de
contractació, acte el qual serà també notificat a la totalitat dels licitants.””
3.- PREVENCIÓ RISCOS LABORALS AL CENTRE ESCOLAR.- És dóna compte per part del Sr.
Alcalde del contingut de l’escrit de 30/01/2014 provinent de la Direcció dels Serveis Territorials
d’Ensenyament i en el que es requereix a aquest Ajuntament per a que adopti les mesures de
control i manteniment de les instal.lacions elèctriques i de calefacció, així com el manteniment
higiènicosanitari per control de la legionel.losi, a tal efecte afegeix el Sr. Alcalde, s’ha iniciat el
compliment parcial de tals requeriments amb la sol.licitud cursada a l’empresa Antoni Mora
Pedrós, dedicada al manteniment i muntatges elèctrics i de calefacció, que ja es troba prestant els
seus serveis en altres instal.lacions municipals, per a que es faci càrrec, en un principi, del
manteniment de les actuals instal.lacions elèctriques i de calefacció existents a l’edifici del Centre
escolar.
A continuació el Sr. Alcalde posa de manifest que posteriorment i de forma pautada es seguirà
donant compliment a la resta de requeriments continguts en l’escrit d’Ensenyament esmentat.
La Junta de Govern queda assabentada.
4.- SOL.LICITUDS LLICÈNCIES D’OBRES.- Salvant el dret de propietat i sense perjudici de
tercers i d’acord amb el planejament urbanístic, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda
autoritzar les següents:
Expd. 02/2014, a Telefònica de España, S.A.U., per al desmuntatge i retirada de cable coaxial
soterrat i canalitzat, situat en paral.lel a les carreteres C-13 i C-26, dins del t.m. de la Sentiu de
Sió.
Exped. 03/2014, a Maite Sorigué Baró, per posar tanca metàl.lica amb alambrada, al pati situat a
la part posterior de l’edifici del C/ Riu Sió, 16
Exped. 04/2014, a Ferran Font Carbonell, per obres menors a la cuina de servei del taller de C/
Joan Solsona, 6. També per construcció de jardinera interior a la part posterior de la vivenda de C/
Riu Sió, 5.
Exped. 05/2014, a Àngela Batalla Camarasa, per reparació de teulada i pavimentació de l’entrada,
al corral de l’Avda. Catalunya.
5.- SOL.LICITUD DE L’AMPA LOCAL DE SUBVENCIÓ PER A PROJECTE DE MENJADOR
ESCOLAR.Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de l’escrit rebut provinent de l’Associació de Pares i Mares
d’Alumnes (AMPA) de l’Escola Mare de Déu de la Guardiola, sol.licitant subvenció amb destí al
projecte de menjador al Centre Escolar Local, al que acompanyen un pressupost de detall molt
reduït xifrat en 4.000,00 €. La Junta de Govern, a l’efecte i per unanimitat acorda, que en el seu
cas, l’Ajuntament atorgarà una subvenció del 50% del cost real de la gestió integral de menjador
escolar al Centre, durant el proper curs 2014/2015, que en tot cas es limitarà a 2.000,00 €.

6.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ART. 155.4 DEL POUM.- Per part del Sr. Alcalde es comunica
que ha estat publicat al DOGC nº 6517, de 09/12/2013, l’Edicte sobre l’acord de la Comissió
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Territorial d’Urbanisme de Lleida de 17/10/2013, pel qual s’aprova definitivament l’expedient de
modificació puntual de l’art. 155.4 del POUM de la Sentiu de Sió. Aquesta publicació fa que ja sigui
efectiva la referida modificació, que, afegeix el Sr. Alcalde, cal recordar que permetrà l’extracció
d’àrids en la Zona de Protecció Agrícola del nostre Terme Municipal, que fins ara prohibia dit art.
155.4 del POUM.
La Junta de Govern queda assabentada.
7.- INFORMES DE L’ALCALDE.- Per part del Sr. Alcalde s’informa que el dia 07/02/2014, es va
fer efectiva la modificació dels preus del Servei de Bàscula Municipal establerts per l’Ordenança
Fiscal aprovada pel Ple del 14/11/2011.
La Junta de Govern queda assabentada.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:45 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARÇ DE 2014
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia trenta-u de Març de dos mil catorze, 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 i Josep Torres Flores. El Regidors Srs. Pedrós i
Castellana van 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.- EXPEDIENT LLICÈNCIA URBANÍSTICA 08/2009, PER EXTRACCIÓ DE GRAVES I
CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM.Atès el resultat favorable del tràmit de l’expedient de sol.licitud de llicència urbanístia, per
l’extracció de graves i construcció de magatzem, en sòl no urbanitzable, situat al polígon 2,
parcel.la 431, promotor de la qual n’és Estanislau Profitós Cervero. La tramitació es suspengué
temporalment per causa de l’art. 155.4 del POUM que impedia les activitats extractives, fins a la
modificació d’aquest que va permetre la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
17/10/2013, amb la conseqüent reobertura de la tramitació del referit expedient.
A proposta del Sr. Alcalde i a l’empara dels informes favorables de tots els Organismes sectorials
implicats, especialment el de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 20/03/2014, la Junta de
Govern, per unanimitat, acorda atorgar, llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
llicència urbanística per l’execució d’obres necessàries per explotar graves i per la construcció
d’un magatzem a la finca situada en sòl no urbanitzable, polígon 2 parcel.la 431 del t.m. de la
Sentiu de Sió, del promotor Sr. Estanislao Profitós Cerveró.
Aquesta llicència resta condicionada al compliment de totes les directius imposades pels
Organismes sectorials, i en especial a les assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme,
totes les quals consten a l’expedient i es faran extensives al sol.licitant.

13

Per a l’exercici de l’activitat extractiva són d’obligat compliment els condicionants establerts en
l’Autorització Ambiental a l’efecte, així com els dels Organismes sectorials dependents del
Departament de Territori i Sostenibilitat que la regulen.
3.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UNA
BASSA DE RESERVA D’AIGUA POTABLE I UNA E.T.A.P. PER A L’ABASTAMENT DEL MUNICIPI
DE LA SENTIU DE SIÓ”.Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest, que seguint la tramitació de l’expedient sobre la
contractació de l’obra “Construcció d’una bassa de reserva d’aigua potable i una E.T.A.P. per a
l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió”, en aquesta sessió, si s’escau, s’ha d’acordar
l’adjudicació definitiva de la contractació de l’obra esmentada.
Atès el contingut de l’acord de la junta de Govern de 10 de Març de 2014 sobre l’adjudicació
provisional de la mateixa contractació.
Atès el contingut de la notificació de 12/03/2014, adreçada a tots els licitants, sobre l’adjudicació
provisional.
Atès que durant el termini de presentació d’al.legacions, reclamacions, observacions i etc., cap
dels licitants ha fet ús dels seus drets en tal sentit al no presentar davant l’Ajuntament cap tipus de
contradicció al referit acord d’adjudicació provisional.
Per tot el qual, el propi Sr. Alcalde demana a la Junta de Govern l’adopció d’acord a l’efecte.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
1er.- Ratificar el seu acord de data 10/03/2014 d’adjudicació provisional de l’obra “Construcció
d’una bassa de reserva d’aigua de boca i una ETAP per a l’abastament del municipi de la Sentiu
de Sió” a favor de l’empresa Benito Arnó e Hijos, S.A.U., que després del resultat de la tramitació
posterior de l’expedient administratiu preceptiu a l’efecte, eleva l’adjudicació a definitiva.
2on.- Notificar en legal forma a tots els licitants el contingut de la present acta d’Adjudicació
definitiva.
3er.- Sotmetre a informació pública, per tots els mitjans reglamentaris a l’efecte, el contingut del
present acord.
4art.- Notificar en legal forma al licitant que ha resultat ser l’Adjudicatari definitiu de la present
contractació, al que al propi temps es requerirà per a que presenti en els terminis legals establerts,
la següent documentació:
a) Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el que hi constarà que el coordinador del mateix,
anomenat per l’Ajuntament, serà l’enginyer agrònom Sr. Xavier Díaz Vendrell.
b) Garantia definitiva.
5è.- Requerir a dit Adjudicatari per a que, en els terminis també reglamentàriament establerts,
comparegui a:
-

Acte de comprovació i de replanteig del projecte de l’obra.
Acte de formalització del contracte administratiu.
Acte de presentació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
Acte de col.locació del cartell anunciador de l’obra, acreditant que aquesta es troba inclosa
al PUOSC 2012.
Acte de constatació de la data d’inici de l’obra, que haurà de ser posterior a la data
d’aprovació, per part de l’Ajuntament, del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.”
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4.- INFORMES DEL SR. ALCALDE.- Per part de l’Alcalde s’informa a la Junta de Govern sobre els
següents assumptes:
a) Proposta de Telefónica de España de supressió del servei de la cabina telefònica..Rebut escrit de Telefònica de España de 14/03/2014 per al que es comunica que s’ha determinat
la supressió del servei de telefonia a la cabina situada al C/ Gaudí, s/n, així com el
desmantellament de dit equipament, argumentant que durant els últims anys la seva utilització ha
baixat dràsticament, en vista d’aquest comunicat i per tal de reconsiderar aquesta decisió l’Alcalde
comunica que en nom de l’Ajuntament s’ha adreçat a la Companyia posant de manifest que la
normativa vigent garantitza l’existència d’un telèfon públic de pagament a cada municipi inferior a
1000 habitants sempre que ho justifiqui el distanciament per tal de gaudir d’un servei similar com
és el cas del nostre municipi.
b) Neteja bardisses i deixalles del marge de la carretera C-26.
Després de la gestió feta a instància del regidor d’Infraestructura Rural i Medi Ambient Sr. Papell
comunica el Sr. Alcalde que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida, ha realitzat pel seu
compte i càrrec l’actuació consistent en la neteja de les bardisses i la recollida de les deixalles
més voluminoses situades als marges de la carretera C-26, en el tram pròxim a la intersecció amb
la carretera LV-3025.
c) Cànon control abocament d’aigües residuals al Riu Sió que exigeix la C.H.E.
L’Alcalde informa que atès l’informe d’abocament no autoritzat i cànon de control d’abocaments
d’aigües residuals al riu Sió, de data 14/11/2013, emès per la Confederación Hidrogràfica del Ebro,
així com escrit de tràmit d’audiència al seu efecte, de data 22/11/2013.
Atenent també a la consulta feta a l’efecte al cap de la demarcació de Lleida de l’Agència Catalana
de l’Aigua, se’ns va indicar la interposició de recurs de reposició, al temps que ens varen trametre
model genèric per utilitzar-lo en base a argumentació dels Ajuntaments que es trobessin en igual
situació.
Atès que la reposició no era efectiva fins a la comunicació de resolució.
Atès que en data 25/02/2014 el Comissari d’Aigües de la C.H.E. emet resolució, comunicada el
19/03/2014.
Aquesta Alcaldia en data de 24/03/2014 subscriu recurs de reposició a dita resolució de
25/02/2014 sol·licitant la revocació de les liquidacions de les taxes comunicades.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:30 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.
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