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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 4 D’AGOST DE 2014

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió,  a les 21:30 h. del quatre d’Agost  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, 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.-  PUOSC  2012  –  CERTIFICACIÓ  D’OBRES  Nº  2  –  “CONSTRUCCIÓ  D’UNA  BASSA  DE
RESERVA D’AIGUA POTABLE  I  UNA ETAP  PER  A L’ABASTAMENT  DEL MUNICIPI  DE  LA
SENTIU DE SIÓ”.- 

Vista la certificació d’obres nº 2 corresponent a la “Construcció d’una bassa de reserva d’aigua
potable i una ETAP per a l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió” per import de 153.043,17
€ executada durant el mes de juliol de 2014 per part de l’empresa Benito Arnó e Hijos, S.A.U., que
ha estat expedida per al director facultatiu Sr. Xavier Díaz Vendrell el 31/07/2014, és aprovada per
unanimitat per part de la Junta de Govern.
Atès que tal obra és inclosa al PUOSC baix el nº 679/2012, tal certificació, en triplicat exemplar,
serà tramesa al responsable de la tramitació administrativa de PUOSC dels Serveis Territorials de
Governació i  Relacions Institucionals  a Lleida,  a l’efecte de justificant  per a la sol.licitud de la
subvenció del 95% del seu import que li correspon del PUOSC 2012, que un cop rebuda, serà
transferit igual import a l’empresa creditora a l’efecte Benito Arnó e Hijos, S.A.U. 

3.- PUOSC 2013-2016.-

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del contingut de l’escrit de 28/07/2014, del Director dels
Serveis Territorials de Governació i Relacions Institucionals, per al que comunica els Decrets de
Presidència de la Generalitat 206/2013 i 104/2014 pels que es modifica el d. 155/2012, que de
forma reduïda venen a dir:

Primer- S’ajorna fins a 2014 l’inici del PUOSC 2013/2016 i s’amplia aquest Pla fins a 2017.
Segon-  La  dotació  econòmica  de  la  línia  de  subvencions  per  manteniments,  conservació  i
reparacions queda reduïda a 2014 i 2015, amb una consignació de 20.424,35 € cada exercici i es
suprimeix la subvenció de 81.699,82 € que era prevista distribuir entre els anys 2013, 2014, 2015 i
2016 per tals conceptes de despeses corrents.
Tercer- Queda derogada la línia de subvencions per a inversions planificada per la Comissió de
Cooperació Local de Catalunya i que per al nostre Municipi havia estat quantificada inicialment en
160.000 00 €, sobre la que vàrem fer al.legació per aconseguir un màxim de 238.218,91 €, que
hauria suposat passar del 64% al 95% del pressupost de “l’obra d’adequació, millora i optimització
de l’enllumenat públic exterior”, inversió a la que anava destinada tal subvenció ara derogada.

Continua al Sr. Alcalde explicant que òbviament tant la reducció del 50% de la subvenció prevista
inicialment per als conceptes de manteniment, conservació i reparació en despesa corrent, com la
derogació de la subvenció prevista per a inversions afectaran a la totalitat dels ens locals inclosos
en la Planificació inicial del PUOSC 2013/2017.

2



La Junta de Govern lamenta profundament la pèrdua dels ajuts esmentats, i de manera molt més
sentida la que afecta a inversions, donat que no serà factible emprendre el projecte de “Millora i
optimització de l’enllumenat públic”, que és una actuació de gran necessitat per al veïnat i que
s’haurà de posposar fins que existeixi suficient finançament per a realitzar-la.

4.- PUOSC 2012 – OBRA 1385 – REPARACIÓ DELS VESTIDORS I SISTEMA DE TRACTAMENT
D’AIGÜES DE LES PISCINES MUNICIPALS.- 

Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que ha estat incorporada al PUOSC 2012, l’obra
“Reparació dels vestidors i sistema de tractament d’aigües de les piscines municipals”, que fruit de
la  sol.licitud  aprovada  per  la  Junta  de  Govern  de  05/05/2014  es  va  produir  la  Resolució  de
26/05/2014  de  la  Direcció  General  d’Administració  Local  atorgant-li  un  ajut  de  35.791,29  €,
provinent del romanent produït per la baixa en la licitació de l’obra 2012/679 “Construcció d’una
bassa de reserva d’aigua potable i una ETAP per a l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió”
que va significar  un  aminorament  de la  subvenció  de PUOSC 2012,  que  ara  es  recupera  al
destinar-se a l’obra 2012/1385 “Reparació dels vestidors i sistema de tractament d’aigües de les
piscines municipals”.
Tot seguit el Sr. Alcalde signa Edicte per al que se sotmet a informació pública la Memòria tècnica
valorada de tal obra incorporada al PUOSC 2012, que podrà ser adjudicada fins el 31/12/2015, tot
i haver estat declarada d’urgència en la sol.licitud d’ajut.

5.- MODIFICACIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRE “CONSTRUCCIÓ D’UNA BASSA DE
RESERVA D’AIGUA POTABLE  I  UNA ETAP  PER  A L’ABASTAMENT  DEL MUNICIPI  DE  LA
SENTIU DE SIÓ”.-

A proposta de l’empresa adjudicatària i amb el dictamen favorable de la Direcció facultativa, la
Junta  de  Govern  acorda  ampliar  en  dos  mesos  prorrogables  el  termini  d’execució  de  l’obra
“Construcció d’una bassa de reserva d’aigua potable i una ETAP per a l’abastament del municipi
de la Sentiu de Sió” per motiu de demora en l’autorització de l’escomesa a la xarxa elèctrica de
l’estació potabilitzadora d’aigua, així com per altres motivacions de força major no atribuïbles a
l’empresa adjudicatària ni a l’Ajuntament.

6.- SOL.LICITUDS LLICÈNCIES D’OBRES.-

Salvant  el  dret  de propietat,  sense  perjudici  de  tercers  i,  de  conformitat  amb el  Planejament
Urbanístic, la Junta de Govern atorga les següents Llicències d’obres:

Expd. nº 036/2013,  (  tramitat en base a l’art.  49.3 TRLU, amb informes favorables de la C.T.
d’Urbanisme i baix les estrictes altres condicions relacionades en el context de l’Informe favorable
dels  S.T. municipals)  a FACSONA,  SL per  construcció  d’una nau de 696,96 m2,  destinada a
explotació porcina d’engreix, a situar a la parcel.la nº 51 del polígon nº 2 del t.m. de la Sentiu de
Sió.

Expd.  Nº  013/2014,  a  Faustino  Rodríguez Martí,  per  arrebossar  la  façana  lateral  de  la  seva
vivenda del C/ Solana, 79

Expd. Nº 014/2014, a Antonio Aiguadé Aiguadé, en nom i representació de Emilia Charles Papell,
per reformes de caràcter menor a la vivenda de C/ Solana, 54.

Expd. Nº 015/2014, a Inferin, S.L., per tancar parcialment amb parets de formigó una sitja situada
a la indústria compostatge per adobs orgànics, situada en la parcel.la nº 191 del polígon nº 6.

7.- INFORMES DE REGIDORS CAP D’ÀREA.-

Presents en aquesta sessió de la Junta de Govern els Regidors Cap d’Àrea de Joventut Sr. Torres
i de Festes Sr. Castellana ambdós, per separat, informen sobre activitats de la seva competència.
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Pel que fa al Cap d’Àrea de Joventut, dóna compte de l’actual estat dels treballs del “Projecte
JoVa” que  es desenvolupa en l’entorn de les Escales de la Creu, per tal  de millorar  la zona
enjardinada de l’àmbit.

En  quant  al  Cap  de  l’Àrea  de  Festes,  dóna  compte  de  l’actual  estat  de  les  converses  i
pre-contractacions de les diferents activitats que s’han de desenvolupar, de caràcter lúdic i festiu,
durant l’estiu i tardor d’enguany.

La Junta de Govern queda assabentada. 

I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:15 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN
LOCAL,  CELEBRADA EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2014

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del vuit de Setembre 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, 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.- AJUT A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2014.- 

Atès l’acord de la Junta de Govern de 05/05/2014 sobre la concurrència a la convocatòria de 2014
per als  ajuts a la  gestió  forestal  sostenible  i  l’aprovació  de la  memòria tècnica  redactada per
l’Enginyeria Agroforestal Garriga, S.L. relativa a l’aclarida i millora de la forest del “Pla de l’Om”,
com actuació que s’acordà incloure a dita convocatòria 2014.
Vista la Resolució de 11/08/2014 de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat per la que
es concedeix a aquest Ajuntament un ajut de 17.524,28 € destinat a l’aclarida i millora de la pineda
del “Pla de l’Om”, i estableix un termini de justificació de l’execució dels treballs al seu efecte de
fins al 15/04/2015, el Sr. Alcalde, després de donar a conèixer la referida Resolució manifesta que
s’ha  d’iniciar  l’expedient  de contractació  de tals  treballs  d’aclarida  de millora,  que s’haurà  de
tramitar d’urgència per accelerar la seva execució perquè puguin estar finalitzats abans de l’inici
de les tasques de preparació de les terres de cultiu de l’entorn de la referida zona forestal per tal
de no perjudicar-les. 
Per tot el qual la junta de Govern acorda:

Primer.-  Aprovar  la  proposta del  Sr. Alcalde d’iniciar  d’urgència  la  contractació de tals  treballs
d’aclarida de millora de la forest del “Pla de l’Om”, que al tractar-se d’un contracte menor podrà
adjudicar-se directament.

Segon.- Encarregar a l’Enginyer Agrònom Sr. Antoni Tudela Piñol la supervisió de les actuacions
que en el marc de les condicions tècniques especificades a l’annex 3 de l’Ordre AAM/251/2011 i
que atès el concepte 2.3.2, aclarida de millora, s’han de desenvolupar a l’esmentada zona forestal
del “Pla de l’Om”

Tercer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació.

Quart.- Atès que l’apartat 5è de la referida Resolució de 11/08/2014, de la Direcció General del
Medi Natural implica l’autorització de tallada i generació de restes vegetals, sense més preàmbuls
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i a l’empara de la Llei de Contractes del Sector Públic, per mitjà del Sr. Alcalde, assistit del Regidor
Cap de l’àrea d’Infraestructures Rural i Medi Ambient, s’oferirà l’execució dels treballs d’aclarida de
millora de la pineda del “Pla de l’Om” a l’empresa Forestal del Bagés Porta, S.A., que va ser qui
més interessant pressupost va presentar per formular la Memòria Valorada que va servir per la
sol.licitud d’ajut al Departament d’Agricultura i Medi Ambient, que ha estat atorgat a l’efecte i amb
el qual es podrà finançar el 90% de l’actuació forestal. Així mateix, continua exposant l’Alcalde, la
referida  empresa  mereix  la  total  confiança  d’aquest  Ajuntament  donat  que  va  executar  molt
satisfactòriament  els  treballs  de  tractament  i  desembosc  de la  biomassa forestal  en  l’anterior
gestió forestal de 2012.

3.- ADQUISICIÓ D’UNA MÀQUINA TALLA-GESPA.-

El Sr. Alcalde dóna compte de l’adquisició d’una màquina talla gespa per atendre el manteniment
dels parcs i jardins públics, que substituirà l’anterior, que degut a la seva antiguitat, eren constants
les seves reparacions, fet que va determinar la seva substitució.
La Junta de Govern queda assabentada.

4.- SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- 
Vista la sol.licitud de llicència (Expd. 017/2014) que presenta Josep Mª Gili Miró, per anivellar les
subparcel.les A i  B de la  parcel.la  nº 76 del  polígon nº 3,  atenent  l’informe desfavorable dels
Serveis tècnics, s’acorda deixar-la pendent fins al compliment de l’establert en dit informe tècnic.
Seguidament,  la Junta de Govern, salvant el dret de propietat,  sense perjudici  de tercers i  de
conformitat amb el POUM, acorda autoritzar les següents llicències d’obres:
Expd. 018/2014, a Joan Reverte Badia, per reparar voladís de la teulada i canviar el gres del terra
de l’entrada a C/ 18 nº 12-14.
Expd. Nº 019/2014, a Diego Figueres Turiella, per refer paret pati interior, pavimentar-lo i reparar
escala, a C/ l’Obaga, 3.
Expd. Nº 020/2014, a Lourdes Figueres Pedrós, per refer l’arrebossament amb guix i pintar parets
a l’interior de vivenda de C/ Solana, 9
Expd. Nº 021/2014, a Esther Call Camps, per refer la teulada en edifici de C/ Gaudí, 21..

5.- DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013.-

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte del contingut del seu Decret de 3 de Setembre de 2014,
per  al  que  s’aprova  la  Liquidació  del  Pressupost  municipal  de  l’exercici  2013,  d’acord  amb
l’establert l’art. 191.3 apartat segon del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Junta de Govern queda assabentada.

6.- INFORMES DE L’ALCALDE.-

A continuació el Sr. Alcalde informa a la junta de Govern dels següents assumptes:

A) Incendi Forest del 21/06/2014.- Dóna compte de l’informe rebut de l’Àrea Bàsica de la
Noguera del Cos d’Agents Rurals en el que es detalla l’abast de l’incendi de la pineda
d’aquest Ajuntament del dia 21/06/2014 i de la sol.licitud a la Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat, per a que en nom d’aquest Ajuntament formuli reclamació civil  al
Jutjat de 1ª Instància i Instrucció nº 2 de Balaguer.
Així  mateix  el  Sr.  Alcalde  informa sobre  la  Resolució  de la  Direcció  General  del  Medi
Natural i Biodiversitat, autoritzant l’aprofitament extraordinari de 200 m3 de fusta cremada
de tal forest municipal.
La Junta de Govern queda assabentada.

B) Actuacions a les carreteres C-26 i LV-3025.- Seguidament el Sr. Alcalde informa que,
fruit  de  diferents  gestions  que  ell  mateix  ha  estat  realitzant  davant  el  Cap  del  Servei
Territorial de Carreteres, en recent visita del mateix a la Sentiu de Sió, va adquirir formal
compromís d’executar tres actuacions a les carreteres C-26 i LV-3025, que consistiran en:
Primer.- La senyalització del pas de vianants al costat de la rotonda d’accés al casc urbà
pel pont del Riu Sió, a la carretera LV-3025.
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Segon.- Condicionament de la intersecció de les carreteres C-26 i LV-3025 (Carretera de la
Seu d’Urgell amb la Carretera d’Agramunt).
Tercer.- Condicionament de l’accés al nucli del Tossal de les Forques des de la Carretera
C-26.
La Junta de Govern queda assabentada.

C) Programació  Festa  Major  Sant  Miquel  2014.- El  Sr.  Alcalde,  conjuntament  amb  els
regidors Sr. Castellana i Sr. Torres, presenten la programació dels actes que amb motiu de
la Festa Major de Sant Miquel 2014 es celebraran a la Sentiu de Sió els propers dies 26,
27, 28 i 29 de Setembre.
La Junta de Govern queda assabentada.

D) Actes d’Homenatge a la Gent Gran.- Tot i que ja la Junta de Govern era coneixedora de
la iniciativa municipal a l’efecte, el Sr. Alcalde explica el detall dels actes d’Homenatge a la
Gent Gran de la nostra població que s’han programat per tal motiu el dia 28 de Setembre
de 2014.
La Junta de Govern queda assabentada.

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 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

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

6



Assistents
Alcalde-President
Mario Gené Amorós

Regidors 
Pere Anton Mola Pejuan
Josep Torres Flores
Jordi Castellana Benseny
Josep Papell Vidal
Jaume Prat Beltran

A  la Sentiu de Sió a vint-i-dos de Setembre de dos
mil catorze, a les 21:30 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 constata que prèviament va excusar l’assistència
el Regidor Sr. Josep Pedrós Vilardell

Es  obert  l’acte  per  la  presidència  i  es  passa  a
deliberar sobre el següent ordre del dia.
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Secretari:
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 Sr. Alcalde proposa la seva aprovació i el Ple, per
unanimitat, així ho acorda.

2.- APROVACIÓ DE LA COMPTA GENERAL DE L’EXERCICI 2013.-  
Atès que ha estat realitzat el rendiment de la Compta General de l’exercici de 2013, amb dictamen
favorable de la Comissió Especial de Comptes i amb Informe d’Intervenció, el Sr. Alcalde la sotmet
a la consideració del Ple, el qual després d’ampli debat i per unanimitat acorda la seva aprovació,
que esdevindrà definitiva un cop sigui superat el tràmit d’informació pública amb resultat positiu.

3.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CELEBRACIÓ DE LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE
CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014.
Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest davant el present Ple municipal, a recomanació de
l’Associació  Catalana  de  Municipis  i  de  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència,  el
contingut de la proposta de la Moció de suport a la celebració de la Consulta sobre el futur polític
de Catalunya del 9 de Novembre de 2014. El Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.-  Mostrar el suport  a la Convocatòria de la Consulta del 9 de Novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el
compromís de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió amb la realització de la mateixa, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació.
Segon.- Donar ple suport al President del Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de
Novembre dins  el  marc  legal  de  consultes  populars  no referendàries  i  participació  ciutadana,
aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i
dels seus representants.
Tercer.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al President de
la Generalitat de Catalunya i a la Presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris.
També  a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  (AMI)  i  a  l’Associació  Catalana  de
Municipis  (ACM)  qui  ho  trametran  de  forma  conjunta  al  President  del  Govern  Espanyol,  al
President del Congrés dels Diputats, al Secretari General de les Nacions Unides, al President del
Parlament Europeu, al President del Consell de la UE i al President de la Comissió Europea.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 22:50 i de la que
s’esten la present acta que com a Secretari Certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 6 D’OCTUBRE DE 2014

A l'Ajuntament  de La Sentiu  de Sió,  a  les  21:00 h.  del  sis  d’Octubre  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.
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.- ARRANJAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.- 

Per l’Alcalde es proposa que per tal de seguir el tràmit  administratiu de l’actuació anomenada
“Arranjament del Cementiri municipal” detallada en la memòria tècnica valorada de 18/03/2014,
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que ha estat motiu de sol.licitud d’atorgament de subvenció directa a la Diputació de Lleida, i atès
que, segons tal valoració, es tractaria d’un contracte menor, solament cal, en primer lloc, sol.licitar
pressupost a professionals de la construcció situats en l’àmbit local, així com també cal sol.licitar
autorització al Servei Territorial de Carreteres per l’afectació al domini públic i la servitud de la
carretera LV-3025.

A tals efectes, la Junta de Govern acorda aprovar la proposta del Sr. Alcalde.

3.- CANON DE CONTROL DE BESAMENT D’AIGÜES RESIDUALS AL RIU SIÓ.-

Per  part  del  Sr. Alcalde  es dóna compte de la  liquidació  del  Cànon de Control  de  besament
d’aigües  residuals  al  Riu  Sió,  corresponent  al  període  de  2012  i  2013,  que  ha  presentat  la
Confederación Hidrográfica del Ebro, després de no haver estat acceptat el recurs a la Resolució
de dit òrgan per la qual es determinava l’aplicació de tal Cànon que en el seu dia presentà aquest
Ajuntament.
Continua el Sr. Alcalde explicant que tot i l’oposició que ha fet aquest Ajuntament al respecte de
l’aplicació de tal Cànon al nostre municipi, aquesta no ha prosperat tot i que ha estat feta amb el
suport i la col.laboració de la Demarcació Territorial de Lleida de l’Agència Catalana de l’Aigua, de
qui  fins  ara  estàvem  pendents  de  noves  instruccions  encaminades  a  emprendre  accions
alternatives a l’efecte de dita desestimació i anunciades per dit òrgan territorial immediatament
després de posar-los-hi  al  seu coneixement  la  desestimació del  recurs referit,  instruccions les
quals no s’han produït.

La Junta de Govern, després de debatre àmpliament aquest assumpte i de posar de manifest que
no s’alberga cap esperança de poder eludir el pagament del repetit Cànon, acorda fer-lo efectiu en
el termini establert en la notificació.

4.- SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRES.- 

Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb l’establert en el POUM acorda
autoritzar la següent llicència d’obres:

Expd. Nº 22/2014, a Xavier Montpeat Rosauro, per la reforma de la cuina de l’habitatge de C/
Gaudí, 15.

5.- INFORMES DE L’ALCALDE.-

Juntament amb el Regidor d’Agricultura, Infraestructura Rural i Medi Ambient, Sr. Papell,  el Sr.
Alcalde dóna compte de que pròximament s’han d’iniciar els treballs de “Aclarida de millora” de la
forest de les Serres del Camp i de Serra Guineus. Per tal de no perjudicar les finques agrícoles
limítrofes amb les zones d’actuació,  es coordinaran tals treballs  amb les sembres,  per al  que
caldrà comunicar-ho directament als titulars de tals finques.

La Junta de Govern queda assabentada.

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 a Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 13 D’OCTUBRE DE 2014
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Assistents
Alcalde-President
Mario Gené Amorós

Regidors 
Pere Anton Mola Pejuan
Jordi Castellana Benseny
Josep Papell Vidal
Jaume Prat Beltran
Josep Pedrós Vilardell

A  la  Sentiu  de Sió  a tretze d’Octubre de dos mil
catorze,  a les 21:00 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.
Es constata que prèviament va excusar l’assistència
el Regidor Sr. Josep Torres Flores.

Es  obert  l’acte  per  la  presidència  i  es  passa  a
deliberar sobre el següent ordre del dia.
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Secretari:
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.-  CONVENI  D’ENCÀRREC  DE  GESTIÓ  D’ASSISTÈNCIA  TÈCNICA  INFORMÀTICA  A  LA
DIPUTACIÓ.-
  
El Sr. Alcalde, tal com expressa en la seva resolució de 26/09/2014, proposa al Ple:

Atès  que  la  Diputació  de  Lleida  ens  ve donant  un  servei  d’assistència  tècnica  diversa  i  que
properament incorporarà un major i més ampli servei en el camp de la informàtica, específicament
pel que respecta al compliment en la Llei 11/2007, de 22 de Juny d’accés alectrònic dels ciutadans
als Serveis Públics per poder desenvolupar les competència previstes als arts. 25 i 26 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, entre altres, a proposta de dit Ens
provincial caldria formalitzar conveni entre la Diputació de Lleida i aquest Ajuntament per tal de
regular  la  forma  i  l’abast  de  l’encàrrec  de  tals  gestions  i  l’assistència  tècnica,  que  caldria
aprovar-se per part del Ple d’ambdues institucions, per to el qual, donat que ja és conegut per part
dels membres de l’Ajuntament presents en aquesta sessió el text consensuat a l’efecte, el Ple, per
unanimitat  acorda  l’aprovació  del  Conveni  d’encàrrec  de  gestió  de  determinats  serveis
d’assistència tècnica informàtica per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de la Sentiu de Sió..

3.- INFORMES DE L’ALCALDE.-

Per part del Sr. Alcalde s’informa dels següents assumptes:

A) SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE LLEIDA : 
El Sr. Alcalde posa en coneixement del Ple que per acord del 19 de setembre de 2014 de la
Diputació de Lleida, ha estat atorgat al nostre Ajuntament una subvenció de 5.160,20 € per tal
d’atendre a despeses de subministraments de l’exercici 2014, finalitzant el termini de justificació
de la mateixa l’últim dia del primer trimestre de 2015.

B) SITUACIÓ ECONÒMICA:
Tal com ja es va fer a meitat de la legislatura l’Alcalde dóna de nou coneixement de la gestió
econòmica portada a terme qualificant-la de molt satisfactòria, fet que ha comportat una reducció
del  deute  viu  de  l’ajuntament  quantificat  i  informat   a  inicis  de  la  legislatura  per  import  de
268.763,18 € i que a data del 8 d’Octubre de 2014 s’havia reduït a 18.077,54 €, la qual cosa
suposa un estalvi net en el transcurs del període de 250.685,64 €.  Per tant tenint en compte un
cop més la conjuntura econòmica actual no pot per més que manifestar la satisfacció de tota la
corporació per aquest fet així com agrair al veïnat la comprensió que en tot moment han demostrat
per tal d’aplicar una política d’austeritat que ens ha portat a aquest resultat.  Tot seguit s’indiquen
les partides detallades que conformen aquesta informació:

08/10/2014
a) RELACIÓ 
DEUTE 
PER 
INVERSIONS    

1 2 3 4 5 5-2+3

INVERSIÓ CREDITOR € ADJUDICACIÓ

SUBV.
ATORGA
DA

SUBV.
REBU
DA

PAGA
T

PENDENT
 PAGO

DEUTE-SUBV.NO 
COBRADA

Dipósit+E.Potabilit+S.
Miquel

Benito Arno 1º 
Cert. 40.250,14 38.237,63 0,00 0,00 40.250,14 2.012,51

Dipósit+E.Potabilit+S.
Miquel

Benito Arno 2º 
Cert. 153.043,17

145.391,0
1 0,00 0,00

153.043,1
7 7.652,16

TOTALS
Benito Arno 2º 
Cert. 193.293,31

183.628,
64 0,00 0,00

193.293,3
1 9.664,67
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b) RELACIÓ DE DEUTES PER PRESTECS I BESTRETES  

CREDITOR DEUTE PDT. DATA DEL DEUTE  
La Caixa "Préstec 
2003" 3.906,54         Per PUOSC 2002 - venciment 1/10/2015
La Caixa "Préstec 
2006" 29.916,75         Per inversions 2006 - venciment al 1/12/2018

La Caixa "Crédit ICO" 0,00
         AMORTITZATDeutes legislatura anterior vts.: 5442,98 (22/12/13); 5442,98 
(22/12/14)

B.Pop.R.D.4/2012 de 
24/02 122.792,61

        Deute anterior a 31/12/11 (268.322,64) - Subvencios pendents PUOSC 
(145.530,03) : vt. 29/05/2022

TOTALS 156.615,90
…………………………………………………………………………………………
……………. 156.615,90 

c) RELACIÓ DE CREDITORS PENDENT DE PAGAMENT O
VENCIMENT   

CREDITOR DEUTE PDT. DATA DEL DEUTE  

Tecnoligia Lliure-Wifi 252,89   Venciment Octubre

Telefonia Fixa 174,88   Venciment Octubre

Renting BBVA 42,35   Venciment Octubre
Laborsalus Salud 
Laboral 7,15   Fra.LBCA4M-03882

Hierros Lleida 243,26   Fra.01-002280 vt.19/10

Ferreteria Viola 171,48   Fra.14-03899 vt. 30/10

FCC Aqualia S.A. 250,58   Fra.SA1344/1000559 vt. 15/10

Dossier P&M 108,90   Fra.14-000573
Comunitat 
Gral.Regants 2.129,12   Derrama 2014 vt.21/10

Liquidació IRPF 3.000,00   +-

Gas Natural Fenosa 172,24   Venciment Octubre

Alburquerque Egido 229,90   Fra.14136 del 1/10
Confederació Hidrog. 
(CHE) 2.839,05   Canón 30/09

Excavacions Lao 654,58   Albarans Setembre

Hidrocar 317,63   Fra. 141186 del 31/08

Mecanocamp S.A. 3.750,00   Fra.43434 vts.pendents
Montse&Joe (Sant 
Miquel) 1.573,00   Fra.78/14 del 26/09

MTB Electromedicina 1.632,85   Fra.2000039455 del 29708
Novoquimica 
Ecologica S.L. 334,53   Fra.FV14-7424 del 1/09
Novoquimica 
Ecologica S.L. 120,15   Fra.FV14-7649 del 5/09
Societat General 
Autors SGAE 488,62   Fra.3337348

Jaume Prat 7.812,56   Sentència judicial al seu favor

TOTALS 26.305,72
…………………………………………………………………………………………
…………….

                            
26.305,72   

d) RELACIÓ DE 
SUBVENCIONS 
RECONEGUDES    

DEUTORS IMPORT CONCEPTE  

Generalitat 4.961,48   Càrrecs electes 2013
Consell Comarcal 
Noguera 637,26   Devolució quota TDIC 2013

Diputació Lleida 20.000,00   Construcció Planta Tractament Aigua

Diputació Lleida 6.100,00   Socorristes 2014

Diputació Lleida 4.320,49   Consultori mèdic

Diputació Lleida 11.000,00   Enfonsaments Carretera LV3025a

Diputació Lleida 5.160,20   Despeses subminisdtraments PUOSC

Direc.Gral.de Joventut 1.050,00   Activitats 2013 del PLJ

Direc.Gral.de Joventut 1.000,00   Activitats 2014 del PLJ
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Generalitat 800,00   Jutjat de Pau

TOTALS 55.029,43
…………………………………………………………………………………………
…………….

                            
55.029,43   

(1) No s'indica els Fons de Cooperació Local 2012 pendent de liquidar per part de la Generalitat per ser imports que s'actualitzen:
     actualment any 2012 --> 23960,77 €;  any 2013 --> 46784,15 €;  any 2014 --> 
44237 €  

e) ALTRES 
INGRESSOS 
RECONEGUTS 
PENDENTS    

DEUTORS IMPORT CONCEPTE  
Vidres Viola vt. 
27/11/2014 8.000,00   Aprofitament Urbanístic
Vidres Viola vt. 
27/04/2015 16.000,00   Aprofitament Urbanístic

TOTALS 24.000,00
…………………………………………………………………………………………
…………….

                            
24.000,00   

f) SALDOS 
BANCARIS AL 
8/10/2014    

DEUTORS IMPORT CONCEPTE  

La Caixa cta.7778 69.312,46

La Caixa cta.0870 9.969,60

BBVA 16.197,26

TOTALS 95.479,32
…………………………………………………………………………………………
…………….

                            
95.479,32   

TOTAL DEUTE 
CONJUNT = a + 
b + c - d - e - f   

                            
18.077,54   

       

DEUTE INICI LEGISLATURA INFORMAT AL 
24/10/2011…………………….

      
268.763,1
8   

DEUTE ACTUAL AL 8/10/2014 
………………………………………………………..

        
18.077,54

  

 
ESTALVI NET DEL PERIODE 
…….

      
250.685,6
4   

C) PROPERES ELECCIONS MUNICIPALS: 
Tot i ser una decisió personal, entenc que com Alcalde tinc l’obligació també de comunicar-ho a
tots els ciutadans la meva decisió meditada però ferma de no tornar a concórrer com a candidat a
les  properes  eleccions  municipals,  decisió  que,  tot  i  presa  fa  temps,  recentment  havia  estat
comunicada a tots els membres del consistori. És com us dic una decisió personal fonamentada
en raons i motius personals i familiars que voldria que en tot moment fos entesa i respectada. Per
altra banda afegir que la mateixa res té a veure ni amb qüestions pròpies de l’alcaldia, que és i ha
estat un orgull ostentar i que així continuarà sent fins al moment de les properes eleccions, ni
tampoc en motius de caire econòmic del propi Ajuntament suficientment clarificats i explicitats en
el punt anterior.
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4.-  PUOSC  2012  –  CERTIFICACIÓ  D’OBRES  Nº  3  –  “CONSTRUCCIÓ  D’UNA  BASSA  DE
RESERVA D’AIGUA POTABLE  I  UNA ETAP  PER  A L’ABASTAMENT  DEL MUNICIPI  DE  LA
SENTIU DE SIÓ.-

Havent-se entrat document que requereix urgent atenció per part del Ple municipal i atès que la
data d’entrada d’aquest és posterior a la de convocatòria d’aquesta sessió, el Ple, a proposta del
Sr. Alcalde declara l’esmentat assumpte d’urgència i tot seguit s’inclou a l’ordre del dia, en els
termes següents:

Vista la certificació d’obres nº 3 corresponent a la “Construcció d’una bassa de reserva d’aigua
potable i una ETAP per a l’abastament del municipi de la Sentiu de Sió” per import de 51.321,41 €
executada durant el mes de Setembre de 2014 per part de l’empresa Benito Arnó e Hijos, SAU,
que ha estat expedida per al director facultatiu Sr. Xavier Díaz Vendrell el 30/09/2014, és aprovada
per unanimitat per part del Ple.
Atès que tal obra és inclosa al PUOSC baix el nº 679/2012, tal certificació, en triplicat exemplar,
serà tramesa al Responsable de la tramitació administrativa del PUOSC dels Serveis Territorials
de Governació i Relacions Institucionals a Lleida, a l’efecte de justificant per a la so.licitud de la
subvenció del 95% del seu import que li correspon del PUOSC 2012, que un cop rebuda, serà
transferit igual import a l’empresa creditora a l’efecte Benito Arnó e Hijos, S.A.U.

5.- PRECS I PREGUNTES.-

No se’n formularen.

I no havent més assumptes, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la sessió a les 22:15 i de la que
s’esten la present acta que com a Secretari Certifico.
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