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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN
LOCAL,  CELEBRADA EL DIA 3 DE MARÇ DE 2015

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 20:30 h. del dia tres de Març 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:

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.-  REVISIÓ  DEL  CONVENI  D’UTILITZACIÓ  DE  LA SALA DE  VETLLES.-  A  proposta  de
Funerària J. Torné, S.L., la Junta de Govern i per unanimitat acorda la revisió del preu del servei
d’utilització de la Sala de Vetlles per l’any 2015 que s’incrementarà en un 2,10% respecte a l’any
2014. Aquest mateix increment serà repercutit a altres empreses del sector que sol.licitin aquest
servei de la Sala de Vetlles.

3.- PRÒRROGA CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DE LA PERRUQUERIA.-  A proposta
de Vanessa Galan Sorribes, ha estat formulat el document que contè la 8ª Pròrroga del contracte
de lloguer del local de C/ Solana, s/n utilitzat per l’activitat de perruqueria a càrrec de la proponent
Sra.  Vanessa  Galan,  que  estableix  les  condicions  habituals  llevat  de  la  renda,  que  a  l’estar
subjecta a l’IPC sofreix un decreixement de l’1,5%, que fa que sigui de 284,63 € anuals, més l’IVA
del 21%, la Junta de Govern, per unanimitat, acorda la seva aprovació.

4.- DECLARACIÓ D’INUTILITAT DE VEHICLE MUNICIPAL.- 

Per  part  del  Regidor  d’Obres  i  Serveis  Locals  Sr.  Mola  es  comunica  que  degut  a  les  obres
d’arranjament del local / magatzem del “Corral de la Vila”, s’han d’eliminar els elements inútils que
hi són dipositats, entre els que cal significar el vehicle que fa mols anys va ser destinat als Serveis
Funearis Municipals, activitat aquesta que va passar a serveis privats. Aquest vehicle procedeix
declarar-lo  com  no  utilitzable  i  com  a  tal  cal  cedir-lo  a  tercers  o  donar-lo  de  baixa  per
desballestament.

La Junta de Govern acorda encarregar a l’esmentat Regidor per a què indagui si el vehicle pot
interessar a algú per al mateix preu que tingui al mercat del sector de recuperació de residus, i es
faci càrrec del tràmit de canvi de titularitat en el seu cas. De no fer-se la transferència de titularitat
es procedirà a la venda directa per al seu desballestament. Donat el valor tant insignificant de
l’esmentat vehicle no procedeix l’alienació per subhasta pública.

5.- SOL.LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.-

Vistes les sol.licituds de llicències d’obres, salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers,
la Junta de Govern, per unanimitat, acorda autoritzar les següents:

Exped. 02/2015, a Marta Benabarre Eroles, per modificar la teulada del magatzem de C/ Balaguer,
s/n, que consistirà en substituir l’actual teula convencional per plaques que simulin l’acabat de
teula.
Exped. 07/2014, a Seragro, S.L. per reforçar parets a la casa vella i fer oficines noves  a la casa
de la parcel.la 32 del polígon 4, segons informe de la tècnica municipal de 16/02/2015.
Exped. 04/2015, a Mònica Fonoll Sort, per col.locar porta d’entrada i una de garatge a la tanca ja
existent. Fer sòcol de pedra i arrebossar la part superior de damunt del sòcol. Tals obres s’han de
realitzar a la seva finca de la Urbanització Sant Miquel.
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Exped. 05/2015, a Estanislao Profitós Cervero, per pròrroga de l’expedient 08/2009, de llicència
atorgada el  31/03/2014,  per extracció de graves (amb autorització ambiental)  i  construcció de
magatzem, a la parcel.la 431 del polígon 2.

6.- MAGATZEM “CORRAL DE LA VILA”.-

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de l’informe de la Tècnica municipal de la seva proposta
sobre la necessitat de replantejar l’obra d’arranjament del magatzem municipal del “Corral de la
Vila”,  atès  que  al  fer  al  comprovació  del  replantejament  inicial  ha  observat  deficiència  molt
significativa  als  fonaments  que  considera  que  fan  inviable  l’arranjament.  Caldria  reconstruir
totalment  l’edifici  i  els  fonaments,  però  donades  les  condicions  inadequades  del  subsòl,
precisament en la vertical de tal construcció, estima desaconsellable fer una reconstrucció “in situ”,
bàsicament  per qüestió econòmica, entre altres. La pròpia Tècnica municipal proposa situar a la
part nord del solar (Corral de la Vila) nova construcció destinada a magatzem municipal, atès que
resultaria  més  viable  des  de  totes  les  vessants,  com  la  situació  més  practicable,  la  major
seguretat, els costos, així mateix permetria un major i millor aprofitament de la resta del solar.
La Junta de Govern, després de debatre àmpliament el referit informe / proposta de la Tècnica
municipal,  acorda  per  unanimitat  acceptar  la  modificació  constructiva  explicada  i  sol.licitar  al
Consell Comarcal de la Noguera la prestació dels Serveis d’Assistència Tècnica per a la redacció
de memòria tècnica valorada del magatzem de nova construcció i la direcció facultativa, ambdós
treballs a càrrec de l’arquitecta Magda Gorgues Sans. Aquesta sol.licitud es fa en el marc del
conveni a l’efecte vigent encara a data d’avui, entre ambdues entitats.
Així mateix acorda sol.licitar la Diputació de Lleida, autorització per a modificar l’actuació per a la
que va atorgar subvenció, que d’una obra d’arranjament de magatzem es convertirà en obra de
nova planta.

7.-  INAUGURACIÓ  NOU  DIPÒSIT  DE  RESERVA I  ESTACIÓ  POTABILITZADORA D’AIGUA
D’ABASTAMENT PÚBLIC.-

Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que és propera la finalització de l’obra anomenada
“Construcció  d’una  bassa  de  reserva  d’aigua  potable  i  una  E.T.A.P.  per  l’abastament  públic”.
Aquest nou servei es posarà en funcionament un cop l’obra hagi superat les proves tècniques i
l’aigua presenti la correcta desinfecció, i tingui l’informe favorable de l’Agència de Salut Pública.

Així  mateix,  per  al  mateix  alcalde  es  proposa  la  propera  celebració  de  l’acte  d’inauguració
d’aquesta nova infraestructura, assenyalant per tal esdeveniment el proper dia 28 de Març, amb
tot un seguit d’actes afectes de propera programació.

La Junta de Govern, per unanimitat acorda aprovar aquesta proposta de l’Alcalde.

 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.
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN
LOCAL,  CELEBRADA EL DIA 9 D’ABRIL DE 2015

A l'Ajuntament  de La Sentiu de Sió,  a les 21:00 h.  del  dia nou d’Abril  de dos mil  quinze,  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.
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  5  –  “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 5 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 53.819,91 €
executada durant el mes de Febrer de 2015 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 28/02/2015, 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 del 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
trasferit igual import a l’empresa creditora a l’efecte Benito Arnó e Hijos, S.A.U.

3.- SOL.LICITUD DE LLICÈNCIES D’OBRES.- 

Salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercers, la Junta de Govern, per unanimitat acorda
aprovar les següents llicències d’obres:

Exped.  07/2015,  a Montserrat París Pérez,  per construcció d’una bassa de purins a la granja
porcina situada al pol. Nº 2, parc. Nº 153.
Exped. 08/2015, a Ramon Ticó Cucurull, per arranjament del bany del magatzem de C/ Solana,
69.
Exped. 09/2015, a José Antonio Romero Vázquez, per pròrroga de la llicència nº 20/03, per la
construcció de vivenda unifamiliar aïllada al carrer 17 nº 16.
Exped. 10/2015, a Pere Anton Mola Pejuan, per arranjament de la coberta i de la façana de la
masia, situada a la parcel.la nº 76, del pol. Nº 2.

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.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 14 D’ABRIL  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
Josep Pedrós Vilardell

Secretari:

A  la  Sentiu  de  Sió  a  catorze  d’Abril  de  dos  mil
quinze,  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  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.- GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2014 (MILLORA DE VIALS).- 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Regidor d’Infraestructura Rural Sr. Papell, per a que sigui ell qui
expliqui l’actuació realitzada als vials públics inclosa a la convocatòria 2014 dels ajuts a la Gestió
Forestal Sostenible. El Sr. Papell dóna compte dels treballs de millora de vials, que eren objecte
de la destinació de tals ajuts, descrits conceptualment com “Vials aptes per a vehicles d’extinció
d’incendis” en el projecte a l’efecte, per trobar-se en les proximitats de la forest del Municipo. El
propi Regidor també dóna compte dels treballs de millora realitzada en la resta de vials del nostre
Terme municipal, amb càrrec a l’expedient dels ajuts econòmics Gestió Forestal Sostenible 2014.
El Ple, per unanimitat, acorda aprovar tals actuacions de millora.

3.- CONVENI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS AMB EL CONSELL COMARCAL.-

El Sr.  Alcalde explica el contingut de la proposta del Conveni de col.laboarció entre el Consell
Comarcal  i  l’Ajuntament  en matèria de Serveis  Socials  i  altres programes relatius  al  benestar
social i les polítiques d’igualtat, en base a la Llei 12/2007, d’11 d’Octubre, de serveis socials, a
l’objecte de definir la cooperació interadministrativa entre ambdós Ens per a la gestió i prestació
dels serveis i programes a l’efecte.
El Ple, per unanimitat, acorda:
Primer.-  Aprovar el contingut del referit Conveni.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tal conveni i de qualsevol altre document al
seu efecte.

4.- ELECCIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR.-

A l’objecte de donar compliment als articles 101 i 102 de la “Ley Orgánica del Poder Judicial”, que
faculten al Ple per a l’elecció del Jutge de Pau Titular de la Sentiu de Sió, el Sr. Alcalde dóna
compte de que ha estat tramitat l’expedient a l’efecte de tal elecció de conformitat amb l’establert
pels arts. 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, i que feta la convocatòria pertinent,
publicada al BOP nº 50 de 13/03/2015, web de l’Ajuntament i bans diversos, ha estat presentada 
una única sol.licitud  al  càrrec de Jutge de Pau Titular,  que correspon a RAMON JOAN TICÓ
CUCURULL, qui precisament és la mateixa persona qui fins a la finalització del mandat que ara
s’ha de renovar, ha ostentat el càrrec de Jutge de Pau de La Sentiu de Sió.
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El  Ple,  per  unanimitat,  acorda  proposar  al  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  el
nomenament del Sr. Ramon Joan Ticó Cucurull com a Jutge de Pau titular de la Sentiu de Sió.

5.- ADHESIÓ AL CONSORCI G.A.L. NOGUERA / SEGRIÀ NORD.- 

Per part del Sr. Alcalde, es dóna compte del seu Decret de data 05/03/2015, sobre la proposta
d’autorització d’adhesió del municipi de la Sentiu de Sió a l’àmbit territorial del Grup d’Acció Local
(GAL) Noguera / Segrià Nord, que trascrit literalment és com segueix:

“Atès que el Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià-Nord va ser seleccionat pel DAMM per
a gestionar els ajuts pera a la diversificació econòmica de les zones rurals en el marc de l’eix 4
Leader del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013.
Atès que el Consorci Grup d’Acció Local Noguera Segrià-Nord té previst tornar-se a presentar a la
propera  convocatòria  per  la  selecció  de  grups  d’acció  local  per  a  l'aplicació  en el  seu àmbit
territorial del desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya 2014-2020.
Atès que l’adhesió del nostre municipi a l’àmbit territorial del Consorci GAL Noguera Segrià Nord
suposa una oportunitat per a la dinamització, diversificació i foment de les activitats econòmiques i
l’emprenedoria.
Per tot l'exposat, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Autoritzar l’adhesió del municipi  de  LA SENTIU DE SIÓ a l’àmbit  territorial  del  Grup
d’Acció Local Noguera-Segrià Nord.
Segon.-  Comunicar  al  Consorci  Grup  d’Acció  Local  Noguera-Segrià  Nord  el  present  acord,
mitjançant la corresponent certificació.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la Corporació, en la propera sessió ordinària
que se celebri. “

6.- INFORMES DE L’ALCALDE.-

1.- Inscripció al Registre de la Propietat per part del Bisbat d’Urgell

Atès que per part del Registre de la Propietat de Balaguer en compliment de l’art. 38 de la Llei
33/2003,  de  3  de  Novembre  del  Patrimoni  de  les  Administracions  Públiques,  se’ns  ha  donat
compte de que per part del Bisbat d’Urgell s’ha inscrit en aquell Organisme, de conformitat amb
l’art. 206 de la Llei Hipotecària, la finca urbana situada al terme de la Sentiu de Sió, plaça de
l’Església, S/N, anomenada Església Parroquial de Sant Miquel, Sala de Cine i Rectoria, dedicada
al culte, actes recreatius i residència del Rector de la Parròquia respectivament. La superfície total
del  terreny  és  de  set-cents  quaranta  metres  quadrats  i  la  superfície  total  construïda,  segons
cadastre, és de vuit-cents vuitanta tres metres quadrats, distribuïts en: tres-cents quaranta metres
quadrats el temple en planta baixa, quatre-cents metres quadrats la sala de cine en planta baixa,
cent dinou metres quadrats la rectoria en planta primera, i vint-i-quatre metres quadrats la rectoria
traster en planta sota coberta. Confronta: al Nord i a l’Est, amb carrer del Calvari; al Sud, amb
l’Ajuntament  de  la  Sentiu  de  Sió  i  plaça  de  l’Església;  i  a  l’Oest,  amb  plaça  de  l’Església.
Referència cadastral número 3904901CG2330S0001Pl.

A l’efecte de conèixer la delimitació territorial entre les propietats del Bisbat d’Urgell i l’Ajuntament
de la Sentiu de Sió en l’àmbit de la Plaça de l’Església, on comparteixen l’espai, que per part del
Bisbat d’Urgell es compon dels edificis de l’Església Parroquial de Sant Miquel i annexes, i per part
de  l’Ajuntament  de  la  Sentiu  de  Sió  el  recinte  on  s’hi  clou  un  dipòsit  regulador  d’aigua  per
l’Abastament públic, s’ha demanat a la Vicaria General del Bisbat d’Urgell l’aportació de còpia del
seu títol de propietat de la finca urbana on s’hi contenen les edificacions esmentades. 

Posteriorment s’ha rebut resposta verbal de la referida Vicaria General manifestant que el Bisbat
no disposa de cap títol a l’efecte i que precisament per aquesta raó ha fet la inscripció registral a
l’empara de l’art. 206 de la Llei Hipotecària, emprant les dades cadastrals com a base argumental
acreditativa del domini de tal finca urbana i dels edificis que s’hi contenen. Al propi temps la Vicaria
General ha tramés còpia d’un projecte de 1968 de construcció d’una sala per a cinema, per un
aforament de 240 places, visat pel col.legi d’Arquitectes de Catalunya, redactat per l’arquitecte Sr.
Àngel Mejón Sudor, qui n’assumia també la direcció facultativa, del que n’era promotor el Centre
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Parroquial,  per a que en certa manera aquest document pugui esvair quelcom dubte sobre la
titularitat del domini de l’edificació derivada de dit projecte.

Per altra banda, atès que en la Plaça de l’Església, al marge del terreny ocupat pels edificis de
presumpta propietat del Bisbat d’Urgell, existeix zona on s’ubica el dipòsit d’abastament d’aigua i
altres zones sobreres de la via pública manifesta el Sr. Alcalde que seria convenient determinar,
mitjançant alçament topogràfic, les parcel·les sobreres de la via pública i juntament amb la que
clou el referit dipòsit d’aigua d’abastament públic, promoure la seva inscripció a favor d’aquest
Ajuntament al Registre de la Propietat de Balaguer.  

Finalment el Sr. Alcalde, des d’aquesta intervenció, invita a qui pugi estar interessat a conèixer la
documentació a la que es fa al·lusió en aquest informe i esvair, si cap, quelcom dubte que en pot
tenir sobre aquest assumpte.

2.- Programació Festa Major del Roser

A continuación, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Regidor de Cultura i Festes Sr. Jordi Castellana i
de Joventut i Esports Sr. Josep Torres, els que expliquen simultàniament els actes programats per
a les properes Festes locals dels dies 9 i 10 de Maig.

7.- PRECS I PREGUNTES.- 

No se’n formularen.

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.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 29 D’ABRIL  DE 2015

Assistents
Alcalde-President
Mario Gené Amorós

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

Secretari:

Jaume Alà Blanch

La Sentiu de Sió a vint-i-u d’abril de 2015 a les 21:00
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. 
Es constata que prèviament va excusar l’assistència
els Regidors Sr. Josep Pedrós Vilardell.i Jaume Prat
Beltran.

Es  obert  l’acte  per  la  presidència  i  es  passa  a
deliberar sobre el següent ordre del dia.
 
        

1.- SORTEIG MEMBRES DE LA MESA PER A LES ELECCIONS LOCALS 2015  .- 

Per tal de donar compliment al que determina l’art. 26 de la LOREG, s’ha de formar la mesa
electoral que s’ha de constituir i exercir el 24/05/2015, amb motiu de les eleccions locals 2015, els
membres de la qual seran elegits en aquest acte mitjançant el sistema de sorteig públic.
A demanda del Sr. Alcalde, l’Auxiliar Administrativa d’aquest Ajuntament procedeix a la posada en
funcionament de l’aplicatiu informàtic CONOCE, que ha estat facilitat per l’I.N.E., que realitza de
forma virtual el sorteig entre les persones que conformen el Cens Electoral de la Sentiu de Sió. En
aquesta operació el programa informàtic elegeix els càrrecs i persones següents:
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CÀRREC A LA MESA 1r. COGNOM 2n. COGNOM NOM
TITULARS

PRESIDENT/A: Sra. FIGUERA SEGARRA HELENA
1er VOCAL: Sr. CALL CAMPS MIQUEL
2on. VOCAL: Sr. VILAJOLIU TORRENTE JOSEP
SUMPLENTS

1er. PRESIDENT/A: Sra. GIL GARCIA MARIA ANTONIA
2on PRESIDENT/A: Sra. CAPDEVILA ESTRADA MERITXELL
1er. DE 1er. VOCAL: Sra. ABELLANA PONT PILAR
2on. DE 1er VOCAL: Sr. CHARLES ARMENGOL ISIDRE
1er. de 2on. VOCAL: Sra. GUILLAUMET CAMARASA MARIA ROSA
2on. de 2on VOCAL: Sr. BERGADÀ BRINGUÉ ANTONI

La Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 21:30 hores, de la que s’estén la present acta,
que com Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE  GOVERN LOCAL,
CELEBRADA EL DIA 4 DE MAIG DE 2015

A l'Ajuntament de La Sentiu de Sió, a les 21:00 h. del dia quatre de Maig 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 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.-  CONVOCATÒRIA  PER  SOL.LICITAR  COMPENSACIONS  A  LES  RETRIBUCIONS  DE
CÀRRECS ELECTES EXERCICI 2015.-  

Per  part  del  Sr.  Alcalde  es  dóna  compte  de  la  publicació  al  DOGC  del  29/04/2015  de  la
convocatòria del Departament de Governació i Relacions Institucionals per sol.licitar compensació
a les retribucions dels  càrrecs electes per l’exercici  de 2015.  A tal  efecte la Junta de Govern
acorda:

Primer.- Participar en la convocatòria i  deixar els mateixos càrrecs electes i el mateix grau de
dedicació que els atribuïts l’exercici anterior.
Segon.- Atès que la present legislatura finalitza el present mes, el període atribuïble a la referida
compensació a la retribució dels actuals càrrecs electes serà de Gener a Maig de 2015.

3.- CONVOCATÒRIA PER SOL.LICITAR SUBVENCIONS PER A EQUIPAMENTS ESPORTIUS JA
EXISTENTS.- 

El Sr. Alcalde dóna compte de la convocatòria del Consell Català de l’Esport per a la concessió de
subvencions  per  a  equipaments  esportius  ja  existents,  a  executar  durant  l’any  2015,  per
actuacions urgents relatives a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat, que tinguin per objecte
la  substitució,  el  condicionament  o  la  millora  de  tals  equipaments,  que  tinguin  una  antiguitat
mínima de 10 anys i que es trobin inclosos al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya.
Atès que l’equipament de les Piscines municipals del nostre Municipi reuneix els condicionants
establerts en la Resolució PRE/604/2015, que obre la referida convocatòria i aprova les Bases
reguladores al seu efecte, considerant l’informe que presenta el Cap d’Àrea d’Esports Sr. Torres,
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tal equipament requereix una urgent actuació que afecta al revestiment de vas de la piscina infantil
i l’acondicionament del circuit del seu desguàs, així com a altres parts de la infraestructura del
recinte esportiu, és per al que la Junta de Govern acorda:
Primer.- Participar en la convocatòria referida.
Segon.- Aprovar la realització de l’actuació esmentada.
Tercer.- Habilitar consignació pressupostària per atendre el finançament de tal actuació.

4.- LLICÈNCIES D’OBRES.- 

Salvant el dret de propietat i sense perjudicis de tercers, la Junta de Govern acorda atorgar les
següents:

Expd. 06/2015, a Agro-Sorigué,  SAU, per la construcció d’una bassa de reg de 26.880,00 m3
d’aigua,  a situar  a la  parcel.la  nº  10,  del  polígon nº  6,  atenent  estrictament  els  condicionants
assenyalats en l’Informe de la Tècnica Municipal, de data 13/04/2015.
Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les preceptives autoritzacions i informes favorables
dels organismes sectorials competents pel que fa a la modificació orogràfica i mediambiental, així
com al canvi d’usos del sòl.
Expd. 11/2015, a Antonio Burgos Ventura, per arranjament teulada de la vivenda de C/ Solana, 27.
Expd. 11-bis/2015, a Diego Murgo López, per reforma de la cambra de bany de la vivenda de C/
Calvari, 7.

5.- MILLORES EN EL CAMÍ DE MONTGAI.-

A proposta  del  Regidor  Cap  de  l’Àrea  d’Infraestructura  Rural  Sr.  Papell,  la  Junta  de  Govern
acorda:

a) Millorar un tram del camí de Montgai mitjançant el seu eixamplament per la part del marge
que  delimita  amb  el  sòl  públic  anomenat,  Serra  Guineus,  prèvia  autorització  de  Medi
Natural i Biodiversitat.

b) Fer l’abocament de les terres excavades, amb motiu de la millora del tram del camí de
Montgai esmentat, a l’antic abocador de runes clausurat, parcel.la nº 24 del polígon nº 3,
prèvia autorització de Medi Natural i Biodiversitat.

6.- RESTABLIMENT DEL CORRIOL DE LA PARCEL.LA 37 DEL POLÍGON Nº 2.-

A petició  de  part  interessada  la  Junta  de  Govern  acorda  restablir  una  servitud  de  pas  que
constituïa un corriol enclavat en la parcel.la 37 del polígon 2, propietat de l’Ajuntament de la Sentiu
de Sió, que per facilitar la construcció del Dipòsit d’Aigua d’Abastament va desviar-se a la parcel.la
situada al partió SUD, el propietari de la qual ha demanat alliberar-se de la servitud que suplia
temporalment la original del predi servent com era la referida parcel.la 37.

7.- INFORMES DE L’ACALDE.-

Per part del Sr. Alcalde es dóna compte de que el Ple de la Diputació de Lleida de 17/04/2015, va
aprovar definitivament  l’anualitat  de 2015 del Programa d’Inversions Locals  que integra el  Pla
d’Acció  Local,  que inclou l’actuació  que executa aquest  Ajuntament  anomenada “Reforma del
paviment de la plaça de l’Ajuntament i la plaça del carrer Solana, 24, sobre el que s’atorga una
subvenció de 20.640,79 €, amb càrrec a dit Programa d’Inversions Locals 2015.-
La Junta de Govern queda assabentada.

I no havent més assumptes la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les .21:35 hores, de la
que s’estén la present acta, que com a Secretari certifico.
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