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

FULLS INFORMATIUS MUNICIPALS
Nº 75

INFORMACIÓ PÚBLICA

El proper dia 9 de Maig tindrà lloc la 1ª Cursa de la Serp. Trobareu tota la
informació sobre la cursa i les inscripcions al següent enllaç:
http://cursadelaserp.blogspot.com.es/
Animeu-vos a participar i a col.laborar com a voluntaris !!!

Servei eBando a la Sentiu de Sió
eBando
El bando electrònic del teu minicipi

El pregó electrònic del teu municipi!

Amb l’aplicació d’eBando estaràs informat de les últimes notícies i
avisos.
Instruccions:
1. Busca l’aplicació eBando en el “Market” del teu
Smartphone
(iPhone i Android) o escaneja el codi QR.

Instal.la.
2. Busca la teva població per nom o codi postal.
I ja està!. Quan es publiqui un nou pregó rebràs la notificació al teu mòbil.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2014
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del tres de Novembre 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 Torres Flores.
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 (MILLORES DELS VIALS PER A
L’EXTINCIÓ D’INCENDIS).Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de la Resolució de 15 d’Octubre de 2014, de la Direcció
General del Medi Natural i Biodiversitat per la que es concedeix a aquest Ajuntament un ajut de
3.600,00 € destinat a la “Millora de vials aptes per vehicles d’extinció d’incendis” a les forest
d’aquest Ajuntament, i estableix un termini de justificació de l’actuació que finalitza el 15/04/2015,
per al que la Junta de Govern, després de manifestar l’agraiment per aquest ajut, per unanimitat
acorda:
1er.- Encarregar les funcions de coordinador dels treballs a l’Enginyer Forestal Sr. Antoni Tudela
Piñol amb qui col.laborarà el Regidor d’Infraestructura Rural Sr. Papell.
2on.- Iniciar la tramitació de l’expedient de contractació dels treballs.
3er.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació.
3.- LLICÈNCIES, AMBIENTAL I URBANÍSTICA.Havent-se tramitat simultàniament expedients de Llicència Ambiental i Urbanística, afectes
respectivament a l’art. 52.3 de la Llei 20/09 i a l’art. 49.2 de Decret Legislatiu 1/2010, ambdós amb
resultat favorable, la Junta de Govern, per unanimitat acorda:
1er.- Atorgar Llicència Ambiental, sotmesa al règim de comunicació, al promotor Josep Mª Guàrdia
Pijuan, per “Canvi d’orientació productiva” en la seva explotació porcina situada a la parcel.la 489
del polígon nº 2.
2on.- Atorgar, al mateix promotor Sr. Guàrdia, Llicència Urbanística per l’execució d’una obra de
“Construcció d’una bassa per purins de 30’00 x 27’00 x 3’00 (m.l.)” dins la mateixa parcel.la i per al
servei de l’activitat ramadera existent.
4.- SOL.LICITUDS LLICÈNCIES D’OBRES.Vistes les sol.licituds de llicència d’obres, salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i
d’acord amb el projecte tècnic presentat a l’efecte, amb estricta subjecció al Planejament
urbanístic i atès l’informe tècnic favorable a l’efecte, la Junta de Govern acorda atorgar les
següents llicències d’obres:
Expd. Nº 23/2014, a Antonio Jiménez Casanovas i Meritxell Vidal Pons, per:
l’Execució d’un habitatge unifamiliar aïllat, a situar a la parcel.la nº 13, de Passeig dels Oms, de la
Urbanització St. Miquel.
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Expd. 24/2013, derivat d’expd. 13/2013, a Marcel.lí Guillaumet Badia, per pròrroga d’un any de la
llicència, atorgada el 04/11/2013, per la “Construcció de 2 naus destinades a l’explotació de porcí”
situada al polígon 2, parcel.la 367.
5.- INFORMES DE L’ALCALDE.A continuació, el Sr. Alcalde, informa a la junta de Govern dels següents assumptes:
1.- Subvenció Diputació per l’obra “Arranjament del Cementiri”.- El Sr. Alcalde comunica que s’ha
rebut escrit del President de la Diputació comunicant que per Decret de 20/10/2014, s’ha atorgat
amb aquest Ajuntament una subvenció de 17.000,00 €. Destinada a l’obra “Arranjament del
cementiri Municipal”, que havia estat sol.licitada el 19/03/2014.
La Junta de Govern queda assabentada.
2.- Subvenció Pla específic Diputació (PUOSC-2012).- També assabenta el Sr. Alcalde que s’ha
rebut de la Presidència de la Diputació escrit comunicant que per Decret de 22/10/2014, s’ha
atorgat a aquest Ajuntament una subvenció de 3.161,33 €, corresponent a la part del Pla específic
de la Diputació, que dimana del PUOSC 2012, derivada de la Certificació d’Obres nº 2 de
l’actuació anomenada “Construcció d’una bassa de reserva d’aigua potable i una ETAP per a
l’abastament públic del municipi de la Sentiu de Sió”.
La Junta de Govern queda assabentada.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:50 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 1 DE DESEMBRE DE 2014
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. de l’u de Desembre 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, 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.- CONVENI GESTIÓ SERVEIS DE SALUT PÚBLICA.El Sr. Alcalde dóna lectura del Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de
salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, que ha de tenir una vigència que s’inicia el 01/01/2015 i finalitza el 31/12/2019, que
estableix que la Secretaria de Salut Pública es responsabilitza dels serveis mínims obligatoris
sobre la salut pública que són competència de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, com són la
contaminació del medi; les aigües de consum públic; el control i inspecció dels establiments
públics; la protecció i promoció de la salut; gestió de denúncies; política sanitària mortuòria i
expedients sancionadors i mesures cautelars derivats de les actuacions de control de les activitats
amb conveni. Aquest Conveni supleix a l’anterior que va ser vigent des de l’any 2009. Continua el
Sr. Alcalde explicant que la formalització del Conveni es realitzarà mitjançant l’aprovació d’aquest,
si s’escau, per part del Ple municipal.
La Junta de Govern es manifesta d’acord amb els pactes continguts en dit document, no obstant
supeditar-ho a la determinació que a l’efecte adopti el Ple.
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3.- INFORMES DE L’ALCALDE.Tot seguit, el Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
1.- Reintegrament per bestreta a Jaume Prat.- L’alcalde dóna compte de que ha estat liquidada
amb el Sr. Jaume Prat Beltran la bestreta i els interessos legals produïts, per ell avançats,
corresponent al pagament dels imports dels honoraris, minutes i despeses suplertes
corresponents al pèrit, advocat i procurador que intervingueren en la seva defensa en el judici del
que se’n derivà la Sentència 128/2010 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció nº 2 de Balaguer,
que va desestimar demanda de l’Ajuntament declarativa de nul·litat d’inscripció registral i
correlativa acció de domini de part de finca del polígon 3, parcel.la 6 de la partida “Serra Guineus”.
La Junta de Govern queda assabentada.
2.- Programa treball i formació.- SOC 2014 – Consell Comarcal.- El Sr. Alcalde dóna compte de
que el dia 28/11/2014 es va personar en les Dependències municipals el Sr. Agustín Fermín Goyo
Simon, que ens ha estat assignat pel Consell Comarcal de la Noguera per tal d’incorporar-se a les
tasques de suport a l’atenció dels Serveis municipals, dins de Programa de treball i formació de
persones aturades, a l’empara de l’Ordre EMO/221/2014. La prestació serà compartida amb
l’Ajuntament de Preixens, de forma alterna setmanal i durant un període de sis mesos.
La Junta de Govern queda assabentada.
3.- Subvenció Diputació obra “Arranjament de magatzem municipal”.- L’Alcalde informa de
l’atorgament, per part de Presidència de la Diputació de Lleida, d’una subvenció de 18.150,00 €
destinada a l’arranjament del magatzem municipal situat a l’anomenat “Corral de la Vila”, que va
ser sol.licitada el 12/08/2014.
La Junta de Govern queda assabentada.
4.- Servei de recollida d’objectes voluminosos 2015.- El Sr. Alcalde dóna compte del nou calendari
de recollida d’objectes voluminosos per a l’exercici de 2015 establert pel Consell Comarcal, que
restarà reduït respecte al de 2014 pel que fa a la periodicitat, que passa de ser mensual a
bimensual, amb la possibilitat de demanar dos períodes de recollida més, a concretar per
assignar-los als dos mesos que l’Ajuntament tingui més demanda d’aquest Servei. Les recollides
fixes establertes són: 28, 29 i 30 de Gener, 25, 26 i 27 de Març, 20, 21 i 22 de Maig, 25, 26, 27 i 28
de Juliol, 23, 24 i 25 de Setembre i 25, 26 i 27 de Novembre.
La Junta de Govern queda assabentada.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:50 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 13 DE GENER DE 2015
A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia tretze de Gener de dos mil quinze, 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, 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:
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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.- FESTA SANT ANTONI ABAT.- Per part del Regidor cap de l’àrea d’Agricultura-Ramaderia Sr.
Papell, es presenta el programa d’actes de la festa de Sant Antoni Abat a celebrar el proper dia
18/01/2015.
La Junta de Govern acorda aprovar-lo.
3.- SOL.LICITUDS LLICÈNCIES D’OBRES.- Vistes les sol.licituds de llicència d’obres, salvant el
dret de propietat, sense perjudici de tercers i d’acord amb el projecte tècnic presentat a l’efecte,
amb estricta subjecció al Planejament urbanístic i atès l’Informe tècnic favorable a l’efecte, la junta
de Govern acorda atorgar les següents llicències d’obres:
Exped. 08/2014, a Joan Guillaumet Badia, per construcció de nau de 150,50 m2, destinada a
allotjar bestiar oví, a situar a la parcel.la 364 del polígon 2.
Exped. 24/2014, a Gabino Camarasa Canelles, per rebaixar el paviment de l’entrada de l’edifici
d’Avda. Catalunya, 7.
Exped. Nº 01/2015, a Miquel Trepat Mola, per l’arranjament de la façana posterior de l’edifici de C/
Riu Sió, 6.
4.- INFORMES DE L’ALCALDE.a) Es dona compte per part del Sr. Alcalde que atenent al Pacte 2 del contracte
d’arrendament dels locals de C/ Escoles, 2 i 6 s’ha acceptat la sol·licitud formulada per
Amador Toribio Rojano, en representació de la raó social CAL AMAT, S.C.P., i en
conseqüència ha estat autoritzada la pròrroga del contracte d’arrendament a l’efecte per un
termini de dos anys més. Paral·lelament també en base a la sol·licitud de prorroga de
contracte dels serveis d’instal·lació, control, gestió i manteniment de la xarxa de dades amb
cobertura WLAN (WIFI) formulada per la raó social Tecnologia Lliure, SCP, s’ha acceptat
subscriure pròrroga a l’efecte per a 12 mesos més.
b) S’informa també per part d’alcaldia sobre el proper inici de les obres d’arranjament del
magatzem del “Corral de la Vila” i de la façana nord del Cementiri municipal, aquesta
última de forma immediata. Aquestes dues obres com ja es va informar en el seu moment
estan subvencionades per la Diputació de Lleida.
c) Per últim el Sr. Alcalde dóna coneixement al plenari de la sol·licitud presentada a la
Diputació de Lleida per l’atorgament d’una subvenció directa destinada a la reforma del
paviment de la Plaça de l’Ajuntament i de la Plaça del C/. Solana 24 –cantonada portell-.
I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:00 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 27 DE GENER DE 2015

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-set de Gener de dos mil
quinze, 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 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.

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, és aprovada per unanimitat.
2.- LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014.Per part del Sr. Alcalde es dóna compte al Ple del seu Decret de 15 de Gener de 2015, del
següent tenor literal:

D’acord amb el que s’estableix en l’art. 191.3 del vigent Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en relació a l’aprovació de la Liquidació del Pressupost, i vist l’informe
d’Intervenció,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l’exercici de 2014, amb les especificacions
resumides següents:
INGRESSOS
Previsions definitives
Recaptació en l’exercici
Drets pendents de cobrament
Drets reconeguts nets
Excés sobre previsions

518.324,00 €
426.581,24 €
151.342,77 €
577.923,98 €
59.599,98 €

DESPESES
Previsions definitives
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament
Obligacions reconegudes netes
Romanents sobre previsions

518.324,00 €
407.135,91 €
70.046,90 €
477.182,81 €
41.141,19 €
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Segon.- Donar compte al Ple.
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient a l’efecte a la Delegació Provincial d’Economia i Hisenda i
a la Delegació del Govern de la Generalitat.
El Ple acredita quedar assabentat després d’haver entaulat debat, en reunió anterior prèvia, en la
que va conèixer l’estat de la liquidació a nivell de capítol, article i concepte de la classificació
econòmica i el seu nivell de vinculació amb la seva classificació per programes.
3.- PROPOSTA DE PRESSUPOST I PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL PER L’EXERCICI
2015.Per part del Sr. Alcalde es presenta la formulació del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2015 i la 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

1
2
3
4
5
6
7
9

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, Preus Públics i altres
Transferències corrents
Ingressos Patrimonials
Alienació d’Inversions
Transferències de Capital
Passius Financers

IMPORT
181.250,00 €
2.000,00 €
82.750,00 €
173.325,00 €
3.760,00 €
16.000,00 €
39.640,00 €
100,00 €
-----------------------498.825,00 €

TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS
DESPESES
C

DENOMINACIÓ

1
2
3
4
6
9

Despeses de personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions Reals
Passius Financers

IMPORT
143.431,18 €
224.585,00 €
6.060,00 €
18.030,00 €
72.158,82 €
34.560,00 €
-----------------------498.825,00 €

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

Després previ debat dels continguts a l’efecte, el Ple i per unanimitat acorda aprovar inicialment el
conjunt de documentació que configura dit Pressupost i Plantilla Orgànica de personal, que serà
sotmesa al tràmit d’informació pública preceptiu. De resultar favorable tal procés, per no presentars’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.
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4.- PUOSC 2012 – CERTIFICACIÓ D’OBRES Nº 4 – “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 4 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 21.538,75 €
executada durant el mes de Desembre 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 22/12/2014, 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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CONTRACTES I CONVENIS.Donats a conèixer el context dels contractes i convenis l’enunciat dels quals es relata
seguidament, després d’haver estat sotmesos a debat, en reunió prèvia, el Ple, a proposta del Sr.
Alcalde, per unanimitat, acorda aprovar els següents:
A) Ratificació de la Resolució del Sr. Alcalde, de 15/12/2014, d’autorització de pròrroga, per
dos anys més, del contracte d’arrendament dels locals de carrer Escoles, 2 i 6, destinats a
bar i quiosc, subscrit entre aquests Ajuntament i la raó social “Cal Amat, SCP”.
B) Ratificació de la Resolució del Sr. Alcalde, de 01/12/2014, d’autorització de pròrroga, per
12 mesos més, del contracte del servei de telecomunicacions (WIFI), subscrit entre aquest
Ajuntament i la raó social “Tecnologia Lliure, SCP”.
C) Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de
competència municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió,
per un període de cinc anys.
D) Pròrroga per un període de 10 anys més, del conveni d’utilització del local de C/ Verge de
la Guardiola, S/N com a consultori mèdic municipal, entre el Servei Català de la Salut i
l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
E) Conveni entre Francesc Batalla Camarasa i l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, subscrit el
20/10/2014, derivat d’altre subscrit entre el mateix Sr. Batalla i Endesa Distribución
Eléctrica, S.L. de data 03/10/2014, ambdós referits a pactes de contraprestacions entre les
parts, originats perquè l’Ajuntament de la Sentiu de Sió utilitzi la xarxa elèctrica de baixa
tensió, que es troba enclavada a l’interior de la propietat del referit Sr. Batalla, per tal
d’abastir un nou subministre elèctric per la nova estació de tractament d’aigua potable
d’abastament públic, sense que en cap moment aquesta connexió a la xarxa pugi impedir
al repetit Sr. Batalla realitzar remodelacions i/o modificacions en les instal.lacions
ramaderes situades a l’interior de les parcel.les 73 i 75, del polígon 2, del tm.m de la Sentiu
de Sió, en el qual àmbit es troba la connexió a la xarxa elèctrica a la que es refereixen
ambdós convenis.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS PADRONS DE TRIBUTS LOCALS 2015.Un cop formulats els padrons de tributs locals, són presentats al Ple per part del Sr. Alcalde. Atès
que en anterior reunió dels membres de l’Ajuntament ja va debatre sobre els seus continguts, el
Ple, per unanimitat acorda aprovar els següents:
-

Servei de Recollida d’escombraries 2015
Servei Abastament d’aigua 2014 (inclòs Cànon sanejament)
Servei Clavegueram 2015
Servei Cementiri 2015
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Constatar que la quota tributària d’aquests padrons, no ha sofert cap increment respecte als últims
exercicis.
7.- INFORMES DE PRESIDÈNCIA.Per part del Sr. Alcalde s’informa dels següents assumptes:
1. Cursa de la Serp: Per part del Regidor de l’àrea esportiva el Sr. Josep Torres, al que li ha
estat cedida la paraula, es dóna compte de que s’han fet les primeres reunions amb els
membres organitzadors de la Cursa que es farà la tarda del dia 9 de maig, amb motiu de la
festa major, i que es donarà a conèixer com a Cursa de la Serp dins del calendari de
curses que organitza el Consell Esportiu de la Noguera. Donada la complexitat per la seva
organització, pel nombre de participants que s’hi esperen i pel seu llarg recorregut, demana
el Sr. Torres la col·laboració del màxim nombre de voluntaris possible. Es pretén realitzar
tot un seguit d’actes al voltant de la Cursa que s’integraran en la programació de la festa
major del Roser i que s’organitzaran juntament amb el regidor de festes Sr. Jordi
Castellana.
2. Plataforma de pregons eBando: Essent cada dia més freqüent la utilització de noves
tecnologies i donat que cada dia és més nombrós el nombre d’usuaris d’Internet amb
aplicació mòbil, informa el Sr. Alcalde de la posada en funcionament de la plataforma
eBando, que permetrà a tots els usuaris que s’hagin volgut donar d’alta, rebre per
missatgeria de telèfon mòbil els pregons que l’ajuntament farà del mode tradicional.
S’indicarà en la publicació del proper Butlletí Municipal les instruccions per tal de donar-se
d’alta en l’aplicació.

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 Secretari certifico.
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