AJUNTAMENT DE LA SENTIU DE SIÓ

Que el Nadal sigui porta d’entrada
de la felicitat que desitgem us
arribi amb l’Any Nou i amb tots
els que han de venir.
Els membres de l’Ajuntament.
l’Ajuntament.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 2 DE NOVEMBRE DE 2015

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

Regidors
Joan Maria Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
Carles Terré Carreño
Francisco Marcelino Camarasa
Albert Bergadà Alburquerque

A la Sentiu de Sió a dos de Novembre de dos mil
quinze, a les 20:30 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 va excusar la seva assistència el
Regidor Sr. José Torres.
Tot seguit s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el
següent ordre del dia:

Secretari:
Jaume Alà Blanch
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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.- DECRETS DEL SR. ALCALDE.- A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde, dóna compte al
Ple, dels següents Decrets:

DECRET 23/2015
Atès el contingut de la Resolució ARP/2207/2015, de 28 de Setembre, per la que es convoca per a
l’any 2015 els ajuts a la gestió forestal sostenible destinada, entre altres, a la xarxa viària per a la
gestió de boscos. Tenim en compte que dits ajuts a la gestió forestal sostenible són regulats per
l’Ordre ARP/222/2015 de 15 de Juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores al seu efecte.
Atès que aquest Ajuntament és el propietari dels terrenys on existeix la massa forestal anomenada
Pla de l’Om i altres, així com de la xarxa viària que els intercomunica.
Atès que dita xarxa viària presenta important dèficit de manteniment adequat mitjançant un
considerable arranjament.
Per tot el qual i a l’empara de les atribucions que m’atorguen l’art. 21.1 de la Llei 7/85, de bases de
règim local, i l’art. 53.1 del DL 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
He resolt:
Primer.- Concórrer a la convocatòria de 2015 per als ajuts a la gestió forestal sostenible a que es
refereix la Resolució ARP/2207/2015 esmentada anteriorment, per destinar-los, si s’escau, a la
xarxa viària per a la gestió dels boscos del t.m. de la Sentiu de Sió.
Segon.- Aprovar la memòria tècnica i pressupost a l’efecte sobre l’arranjament substancial de vials
necessaris per a la gestió forestal sostenible 2015.
Tercer.- Que el representant d’aquest Ajuntament que ha de constar en la sol.licitud d’ajut a
l’efecte serà el propi Alcalde que subscriu en Antonio López Trabalón, amb DNI nº 78059167L
Quart.- Donar compte al Ple.
La Sentiu de Sió, Vint-i-sis d’Octubre de dos mil quinze.
L’Alcalde,
3.- ACTA D’AFITAMENT DE LES PARCEL.LES 384 I 385 DEL POLÍGON 2.Per part de l’Alcalde es proposa al Ple l’aprovació de l’acta dels treballs d’afitament de les
parcel.les 384 i 385 del polígon 2, que llegeix i que manifesta serà transcrita a l’acta d’aquest Ple,
que dimana de l’expedient de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat
per Jaume Prat Beltran com a conseqüència dels moviments de terres que en el seu dia va
realitzar sense llicència municipal.
El Ple, per unanimitat, acorda aprovar la proposta del Sr. Alcalde d’aprovació de la següent:
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ACTA DELS TREBALLS PER A L’AFITAMENT de les parcel.les 385
(Ajuntament) i 385 (Jaume Prat) del polígon 2

A La Sentiu de Sió, a 10 d’Octubre de dos mil quinze, a les 8:30 hores, s’han constituït al paratge
anomenat “Serra de la Bassa” les persones que ostenten la representativitat que s’expressa a
continuació dels seus noms i cognoms, següents:
- Jaume Prat Beltran, en concepte de propietari de la finca nº 385 del pol. 2.
- Antonio López Trabalón i Joan Mª Guillaumet Badia, Alcalde i Regidor respectivament, en
representació de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió, propietari de la parcel.la nº 384 del pol. 2.
- Estanislao Profitós Cervero, en qualitat d’empresari que realitza els treballs.
L’Objecte d’aquesta actuació és per donar compliment a l’acord de la Junta de Govern de
l’Ajuntament del dia 18 de Maig de 2015 sobre l’ordre d’execució per la restauració de la realitat
física alterada i l’ordre jurídic vulnerat per causa dels moviments de terra sense llicència
urbanística a les parcel.les 384 i 385 del polígon 2 del t.m. de la Sentiu de Sió, del que n’ha de
respondre en Jaume Prat Beltran, que es determina en:
1.- L’afitament dels límits legals en la part que afronten les parcel.les 384 i la 385 del
polígon núm. 2, del terme municipal de la Sentiu de Sió.
Constaten que la parcel.la 384 és propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió i la parcel.la 385 és
propietat del Sr. Jaume Prat Beltran.
Els presents procedeixen a l’acte d’afitament mitjançant l’assenyalament amb pedres ben visibles
clavades al terra, segons l’assenyalament georeferenciat en els plànols elaborats a l’efecte.
Les fites instal.lades determinen els mateixos límits que existien entre les parcel.les 384 i 385
abans dels moviments i anivellacions que unilateralment va realitzar el Sr. Jaume Prat Beltran i
que envaïren la parcel.la 384 propietat de l’Ajuntament de la Sentiu de Sió.
La part inferior del límit est de la parcel.la 385 que correspon amb la part inferior del límit oest de
la parcel.la 384 es modifica lleugerament per adaptar-se al camí i al talús existent.
S’han georeferenciat tots els punts de les fites per a poder-los localitzar al plànol.
2.- La restitució del pas que donava accés a les parcel.les veïnes 480 i 368 del polígon núm.
2 i que passava a través de la parcel.la 384.
A continuació es procedeix a la reconstrucció del pas que donarà accés a les esmentades
parcel.les veïnes 480 i 368, que discorre paral.lel a la base del talús fins que és necessari aportar
terres per a unir-se amb el pas existent que no s’ha alterat i que està ubicat a una cota superior,
definint-se un pendent longitudinal màxim del 18%.
A la part de pas on es fa moviment de terres, es deixa acabat i compactat adequadament perquè
hi pugui transitar un vehicle sense quedar-se enganxat si hi ha fang.
Com que part del pas està al mateix nivell que la resta del terreny, es delimita amb pedres o altres
elements que no es pugin alterar amb l’ús agrícola habitual de la finca.
L’actuació referida ha estat ralitzada sense perjudici dels requeriments del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Sr. Jaume Prat Beltran per causa
de resolució de l’expedient DEN 57/2014, sobre la rompuda de terreny forestal que també afecta a
les repetides parcel.les 384 i 385,
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La restitució del pas i la col.locació de les fites ho ralitza l’empresa Excavacions Lao per compte i
càrrec del Sr. Prat. El reintegrament del cost de la minuta dels honoraris del personal tècnic també
el farà el Sr. Prat.
Les fites georeferenciades i el traçat del pas, s’assenyala al plànol de l’àmbit territorial
confeccionat a l’efecte de l’expedient de restauració de la realitat física alterada.
S’adjunten fotografies de l’afitament i del pas reconstruït.
Els reunits, després de conèixer el contingut de la present acta i estar d’acord amb el mateix, la
signen al lloc i data que consta a l’inici.
4.- PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2016.Per part del Sr. Alcalde es posa de manifest que cal formular proposta sobre els continguts que
han de reflectir-se en el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2016, per al que caldria
que els Caps d’àrea facin les seves propostes, que es coordinaran amb les propostes que
determini l’Alcaldia.
Tot seguit el propi Sr. Alcalde insta als Caps d’àrea per a que intervinguin i expressin les iniciatives
que vulguin portar a terme durant el proper exercici 2016.
Tot seguit el Cap d’àrea d’Ensenyament, Relacions amb Entitats locals i Cultura, Sr. Sumalla,
manifesta que per programar les activitats 2016 que li són afecte, li cal conèixer la disponibilitat
económica amb la que pot comptar. Li respon el Sr. Alcalde que per tal d’establir unes
consignacions en ingressos de carácter finalista, seria convenient conèixer l’abast econòmic dels
programes de despesa. El Regidor Sr. Sumalla respon en el sentit de que recopilarà els
programes i despeses de 2015 per tal de no incrementar els costos per a 2016.
Tot seguit el Secretari-Interventor dóna lectura de les diverses partides en ingressos i despeses de
carácter corrent, que en base a les disponibilitats previstes i les necessitats estimades caldria
pressupostar per al 2016. Es fa especial menció al capítol 1 i en concret a l’art. 10. Concepte de
càrrecs electes, que caldria ampliar per tal de satisfer la demanda retributiva del Sr. Alcalde. En tot
cas caldrà consultar la possibilitat de tal increment i el topall d’aquest.
Per tot el qual es determina que la proposta definitiva de formulació del pressupost 2016 es
debatrà en un pròxim Ple i, si s’escau, s’acordarà l’aprovació inicial de tal pressupost.
5.- MOCIÓ PER DEMANAR AL CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA QUE NO S’APLIQUI
EL FORT INCREMENT DE LES TAXES DE RESIDUS I DEIXALLERIA APROVATS EL
14/10/2015.Per part del Sr. Alcalde, a proposta del grup polític d’ERC-AM d’aquest Ajuntament, exposa:
En el passat Consell d’Alcaldes de la Noguera del dimarts 13 d’octubre es va presentar una
proposta, per part de la Presidència del Consell Comarcal de la Noguera, d’incrementar la taxa per
la prestació del servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans al dipòsit controlat de
residus municipals de la Noguera i de la taxa de prestació de servei de deixalleria de la Noguera.
Els augments proposats en aquestes taxes oscil.len entre el 20% i més d’un 38%.
D’altra banda, en el mateix Consell d’Alcaldes es va fer una proposta per part de la majoria dels
alcaldes de la Noguera, també avalada pel grup d’ERC, d’aplicar un augment de les taxes inferior,
que representaria aproximadament la meitat de l’increment proposat per la Presidència del Consell
Comarcal i aplicar-lo progressivament en els anys següents, per evitar que l’increment recaigués
de cop el primer any.
Posteriorment el passat 14 d’Octubre el Ple del Consell Comarcal va aprovar definitivament aquest
augment presentat per la Presidència del Consell Comarcal.
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Cal tenir en compte que la majoria d’alcaldes de la comarca no estan d’acord amb la proposta
d’augment feta pel Consell Comarcal i sí que estan d’acord amb la proposta d’augmentar les taxes
progressivament i amb un augment no tant elevat.
Val a dir que la comarca del Pallars Sobirà finalment ha fet marxa enrere en els augments
proposats de la taxa de residus (que eren d’un 15%), ja que hi havia l’oposició de la majoria
d’alcaldes de la comarca (tal com passa a la Noguera).
Per tot el qual, després d’àmplia argumentació del Sr. Alcalde i posterior debat, el Ple, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Que no s’apliqui l’augment aprovat pel Ple del Consell Comarcal de la Noguera de la taxa
per la prestació del servei de tractament i eliminació de residus sòlids urbans al dipòsit controlat de
residus municipals d’aquesta comarca i de la taxa de prestació de servei de deixalleria de la
Noguera.
Segon.- Que s’estudiï una proposta alternativa a partir del diàleg i consens dels grups i
ajuntaments de la comarca de la Noguera que suposi un increment menor i d’aplicació gradual de
les taxes esmentades.
Tercer.- Comunicar aquest acord a tots els Ajuntaments de la comarca de la Noguera i al Consell
Comarcal de la Noguera.”
6.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels següents pagaments realitzats entre el dia 1 i 31 d’Octubre de
2015:
Conceptes periòdics i reiteratius:

Subvenció parcial O.C. la Sentiu
Subvenció Associació de Dones
Subvenció Creu Roja
Interessos i préstecs
Rènting copiadora
Telefonia
Manteniment Wifi
Serveis Consell Comarcal
Enllumenat
Subscripció al Segre
Treballs gestoria
Nòmines empleats octubre
Seguretat Social de Setembre
Assegurances
Subministraments diversos
Cal Amat subministres festes
IVA 3er. Trimestre 2015.
IRPF 3er. Trimestre 2015.
Assistències Càrrecs electes
Comunitat Gral. De Regants, 3on. termini derrama
E.S. Algerri, compra gas-oil
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2.000,00 €
37,70 €
210,35 €
926,83 €
42,35 €
184,81 €
286,53 €
2.728,24 €
2.285,52 €
40,00 €
176,66 €
5.336,34 €
3.257,68 €
502,00 €
3.098,43 €
2.220,65 €
1.599,69 €
2.849,50 €
1.737,00 €
2.098,82 €
1.764,00 €

Conceptes no periòdics
Excavacions Lao, 2ª Entrega obra clavegueram
Treballs i subministraments diversos
Subministr. Festes 2015.
Concurs fotografia Festa Major

10.000,00 €
2.177,60 €
287,58 €
100,00 €
-----------------------TOTAL ........................................................................ 45.947,98 €
7.- RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ CONSORCI A.T.M. ÀREA DE LLEIDA.A proposta del Sr. Alcalde, dimanant de la sol.licitud de la Presidència del Consell d’Administració
de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de l’Àrea de Lleida a la que estem adscrits, el Ple i per
unanimitat, acorda:
Ratificar la modificació dels articles 1 (afegint-hi 1.3), 23, 24 i 26 dels Estatuts del Consorci del
Transport Públic de l’Àrea de Lleida, que queda redactat de la manera següent, tal com consta a
l’Acord GOV/9/2015, de 27 de Gener:
Afegir un nou paràgraf, el tercer, a l’article 1, amb la redacció següent:
“1.3 El Consorci resta adscrit a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
departament competent en matèria de transports”.
Modificar l’article 23, que queda redactat de la manera següent:
“Article 23
“Fiscalització
“El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer
establert, per a aquest tipus d’entitats, en la normativa reguladora de les finances públiques de
Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya”.
Modificar l’article 24, que queda redactat de la manera següent:
“Article 24
“Règim pressupostari i comptable
“24.1 El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa reguladora de
les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i els criteris o normativa de
desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en matèria de pressupostos de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.
“24.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les
finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de
desplegament que dicti la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.”
Modificar l’article 26, que queda redactat de la manera següent:
“Article 26.
“Règim del personal.
“26.1 – El règim jurídic del personal al servei del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya. Aquest personal pot ser funcionari o laboral, i ha de procedir d’una reassignació de
llocs de treball de les administracions consorciades.
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“26.2” – Quant les necessitats del Consorci ho exigeixin, aquest pot contactar personal laboral
temporal.”
8.- INFORMES DE L’ALCALDE.El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:
PRIMER
Dóna compte de la seva assistència a la sessió del 13/10/2015 del Consell d’Alcaldes de la
Noguera durant la qual, entre altres, es va proposar repercutir als Municipis de la Comarca els
costos del servei de recollida de residus municipals per a 2016, amb els paràmetres i els índex de
ponderació de l’exercici 2015. Així mateix es va proposar mantenir per 2016 la fórmula de càlcul
de les quotes del mateix servei aprovades per al 2015.
El Ple queda assabentat.
SEGON
També dóna compte de la seva assistència, juntament amb el Cap de l’àrea d’Infraestructura rural,
a l’acte de consolidació de l’afitament de les parcel.les 384 i 385 del polígon 2, així com de la
restitució d’un pas, en relació a l’expedient de restauració de la realitat física alterada obert al
senyor Jaume Prat.
El Ple queda assabentat.
TERCER
Comunica el robatori de 21,00 € del moneder de la Bàscula pública, amb la trenca del pany de la
porta de la caseta. Observat el dia 20/10/2015 en el moment de la retirada de la recaptació.
El Ple queda assabentat.
QUART
Dóna compte, juntament amb els Caps d’àrea de Festes i de Cultura, de l’estat-liquidació dels
actes de la Festa Major Sant Miquel 2015.
El Ple queda assabentat.
CINQUÈ
Dóna compte de que s’han tancat tots els accessos als locals annexos a l’Església Parroquial,
amb l’entrega de claus al Mossèn actualment al càrrec de la Parròquia. Amb aquesta actuació
l’Ajuntament deixa de tenir cap responsabilitat pel que fa a l’ús de dits locals.
El Ple queda assabentat.
9.- PRECS I PREGUNTES.Pel Sr. Alcalde s’invita als membres del consistori a formular propostes i preguntes.
A tal efecte, els Regidors senyors Guillaumet i Sumalla entreguen document, signat per ambdós,
el qual transcrit literalment diu:
“Per tal de matisar el contingut de la Proposta al Ple de 03/08/2015, pel que fa a l’assignació
econòmica per assistències als Plens, els que subscriuen volen fer constar el següent:
Primer.- Renunciem a percebre tal assignació.
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Segon.- Demanem al Ple que adopti acord per a que iguals imports que els renunciats siguin
incrementats al concepte pressupostari de Subvencions amb destinació a l’Escola Mare de Déu de
la Guardiola, amb l’única finalitat de dotació de llibres per al fons de dit centre escolar.
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 Secretari certifico.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

Regidors
Francesc Sumalla Pla
Joan Mª Guillaumet Badia
Secretari:
Jaume Alà Blanch

La Sentiu de Sió a vint-i-quatre de Novembre de
2015 a les 12:30 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
els Regidors Senyors Torres, Bergadà, Marcelino i
Terré

Es obert l’acte per la presidència i es passa a
deliberar sobre el següent ordre del dia.
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1.- SORTEIG MEMBRES DE LA MESA PER A LES ELECCIONS A LES CORTS GENERALS
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 20/12/2015, amb motiu de les eleccions a les Corts
Generals 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:

CÀRREC A LA MESA

1r. COGNOM

2n. COGNOM

NOM

PRESIDENT/A: Sra.

GUILLEN

MOLA

MARC LLUIS

1er VOCAL: Sr.

GARRIGA

PARÍS

ÀNGEL

2on. VOCAL: Sr.

BORRELL

MOR

MIQUEL

1er. PRESIDENT/A: Sra.

MARSELLES

PALACIN

ALBERT

2on PRESIDENT/A: Sra.

CASTELLANA

BENSENY

JORDI

1er. DE 1er. VOCAL: Sra.

FONOLL

SORT

MONICA

2on. DE 1er VOCAL: Sr.

ROS

JOUNOU

MARIA ÀNGELS

1er. de 2on. VOCAL: Sra.

TORIBIO

TORRADES

ANSCARI

2on. de 2on VOCAL: Sr.

BOU

CAMPO

JOSEP MARIA

TITULARS

SUMPLENTS

La Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 12:40 hores, de la que s’estén la present acta,
que com Secretari certifico.
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE LA SENTIU DE SIÓ DEL DIA 7 DE DESEMBRE DE 2015

Assistents
Alcalde-President
Antonio López Trabalón

Regidors
Joan Maria Guillaumet Badia
Francesc Sumalla Pla
José Torres Flores
Francisco Marcelino Camarasa

A la Sentiu de Sió a set de Desembre de dos mil
quinze, a les 20:30 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 van excusar la seva assistència els
Regidors Srs. Bergadà i Terré.
Tot seguit s’obre l’acte i es passa a deliberar sobre el
següent ordre del dia:

Secretari:
Jaume Alà Blanch
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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.- DECRETS DEL SR. ALCALDE.- A l’efecte del que estableix l’art. 42 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Sr. Alcalde, dóna compte al
Ple, dels següents Decrets:

D E C R E T 24/2015
Atès que s’ha produït el decès del Sr. Ramon Llovera Borrell, que ostentava el càrrec de Jutge de Pau
Substitut de la Sentiu de Sió, circumstància que es va donar a conèixer a la Secretaria de Govern del Tribunal
Superior de justícia de Catalunya, i com sigui que des d’aquell Òrgan s’ha ordenat la convocat`roia per
l’elecció de persona que vulgui ostentar dit càrrec,

HE RESOLT
-

Dictar un ban per tal de que tots els interessats puguin sol.licitar ser proposats per a Jutge de
Pau Substitut de la població de la Sentiu de Sió.

-

Que les sol·licituds que es presentin es posin a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple de
l’Ajuntament per tal de procedir a la corresponent elecció.

La Sentiu de Sió, vint-i-cinc de Novembre de dos mil quinze
L'ALCALDE,

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L’EXERCICI 2016 I DE LA
PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.Per part de l’Alcalde es presenta la formulació del Pressupost i de la Plantilla Orgànica de Personal
per a l’exercici de 2016, a tenor de l’establert als articles 162 i següents del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals.
A continuació es produeix ampli debat sobre els continguts de tal proposta pressupostària i de la
Plantilla Orgànica de Personal amb la conseqüent relació de llocs de treball, de tal debat destaca
l’observació feta pel Regidor Sr. Sumalla sobre la manca de consignació d’una de les subvencions
pautades en la sessió Plenària de 02/11/2015, com a conseqüència d’aquesta observació tal
subvenció va ser incorporada al document comptable esmentat. Després de tot el qual, el Ple i per
unanimitat acorda aprovar provisionalment ambdós documents i sotmetre-ho al tràmit d’informació
pública preceptiu.
Tal pressupost, resumit per capítols és com segueix:
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INGRESSOS

Capítol

1
2
3
4
5
7
9

Denominació

Import

Impostos directes
Impostos Indirectes
Taxes, preus públics i altres
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Transferències de Capital
Passius financers

181.250,00 €
2.000,00 €
83.650,00 €
179.425,00 €
3.760,00 €
4.500,00 €
100,00 €
___________

Total pressupost ingressos ...................

454.685,00 €

DESPESES

Capítol

1
2
3
4
6
9

Denominació

Import

Despeses de Personal
Despeses en béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Inversions reals
Passius Financers
Total pressupost de despeses ..............

159.083,20 €
244.186,00 €
1.200,00 €
6.450,00 €
27.065,80 €
16.700,00 €
___________
454.685,00 €

De resultar favorable tal procés, per no presentar-se in objeccions ni reclamacions, o que, si es
dóna el cas, no són procedents o no són estimades per al Ple, aquesta aprovació provisional
esdevindrà definitiva.
4.- P.U.O.S.C. 2012 – PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE L’OBRA DELS VESTIDORS
DE LES PISCINES MUNICIPALS.Per part del Sr. Alcalde es proposa l’adjudicació definitiva de l’obra, inclosa al PUOSC 2012
anomenada “Reparació dels vestidors i del sistema de tractament d’aigua de les piscines
municiplas”, que atenent l’establert en l’apartat sisè de la Base 3ª de les d’execució del PUOSC, es
determina que les actuacions incloses a l’anualitat 2012, el 31/12/2015 finalitza el termini per a ser
adjudicades.
Per tractar-se d’un pressupost de 39.768,10 € es considera menor a l’empara de l’art. 138.3 de la
Llei de Contractes del Sector Públic, i en conseqüència en aplicació de l’art. 111 de la mateixa Llei
aquesta contractació pot ser directa.
A tals efectes l’Alcalde, després de consultar amb diferents professionals proposa al Ple que
l’adjudicació recaigui en les empreses següents:
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Sector Fontaneria: Tashia, S.L. d’Artesa de Segre
Sector Electricitat: Electricitat Jaina, S.L. de Balaguer.
Sector Construcció: Josep Ramon Vendrell Marquilles de la Sentiu de Sió.
El Ple, després de debatre l’assumpte, per unanimitat acorda aprovar la proposta del Sr. Alcalde.

5.- LLICÈNCIES D’OBRES.Salvant el dret de propietat, sense perjudici de tercers i de conformitat amb l’establert en el vigent
POUM, per unanimitat acorda atorgar les següents llicències municipals d’obres:
Expd. 35/2015, a Xavier Martínez Aguilà, amb Informe Tècnic favorable, per vallar, amb xarxa
metàl.lica, part de la parcel.la 128 del polígon 6, i la part de la façana del sòl urbà que disposa al C/
Lleida, S/N.
Expd. 36/2015, a Antonio Batalla Mercé, per ampliar la porta del garatge de l’edifici de C/ Solana,
17.
Expd. 37/2015, a Teresa Clariana Benseny, per construir un envà divisori al garatge de la vivenda
de l’Avda. Catalunya, 12.

6.- RELACIÓ DE PAGAMENTS.El Sr. Alcalde dóna compte dels següents pagaments realitats entre el dia 1 i 30 de Novembre de
2015:
Conceptes periòdics i reiteratius:
Interessos i préstecs
Rènting copiadora
Telefonia
Manteniment Wifi
Serveis Consell Comarcal
Enllumenat
Subscripció al Segre
Treballs gestoria
Nòmines empleats novembre
Seguretat Social d’Octubre
Assegurances
Subministraments diversos
Assistències Càrrecs electes
Subvenció O.C. Futbol Sala la Sentiu

601,25 €
42,35 €
185,66 €
275,02 €
2.812,88 €
4.234,35 €
40,00 €
143,99 €
5.292,66 €
3.122,50 €
218,80 €
704,36 €
1.550,00 €
1.800,00 €

Conceptes no periòdics
Excavacions Lao, liquidació
Treballs i subministraments diversos
Festes 2015.- Specials Check
Antoni Mora, inst. Elèctrica escoles
Electricitat Jaina, Punt de llum a St. Miquel
Auto-Gabi, Reparació furgoneta

6.969,53 €
746,38 €
9.353,30 €
4.823,61 €
2.118,19 €
485,78 €
-----------------------TOTAL ........................................................................ 45.520,59 €
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7.- INFORMES DE L’ALCALDE.El Sr. Alcalde informa dels següents assumptes:

Primer: Desguàs de la cuneta del camí de Camarasa.Dóna compte que ha estat executada l’obra de millora del desguàs de la cuneta del camí de
Camarasa per part del Servei Territorial de Carreteres, a qui vàrem sol.licitar-ho recentment.
El Ple queda assabentat.

Segon: “Cabina” telefònica.Comunica que en escrit del dia 11/11/2015 es va oposar a la supressió del servei telefònic en la
“cabina” situada a la plaça de l’Ajuntament, que ens va anunciar TELEFÒNICA per causa del poc
volum d’usuaris. Afegint l’Alcalde que l’argument de l’oposició ha estat el que encara part del
veïnatge no disposa d’altre servei de telefonia.
El Ple queda assabentat.

Tercer: Línia Autocars PONTS-LLEIDA
Dóna compte de que el Servei Territorial de Transports de Lleida ha comunicat la supressió, per
manca d’usuaris, de la línea entre Ponts i Lleida, els dies feiners, amb sortida de Ponts a les 11:00
hores.
El Ple queda assabentat.

Quart: “MARATÓ TV3”
Comunica que el proper dia 13 al poble es farà ressò dels actes solidaris que cada any es porten a
terme per la que venim coneixent com la MARATÓ de TV3, actes als quals hi participa i s’implica
aquest Ajuntament com no podria ser d’altra manera.
El Ple queda assabentat.

Cinquè: Instal.lació de pedra monolítica.
Dóna compte de la instal.lació d’una pedra monolítica a la cruïlla de l’entrada al poble pel pont del
riu, on s’assenyala el nivell de l’aigua de la riuada de 1874.
Comenta que la minsa riuada del passat mes de novembre va donar peu a la iniciativa per recordar
aquella gran riuada del Segle 19.
El Ple queda assabentat.
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Sisè: Treballs de neteja del riu.
Manifesta que per part de l’Agència Catalana de l’Aigua s’han iniciat els treballs de neteja del riu, tal
com ja es va anunciar al passat plenari del mes d’Octubre.
El Ple queda assabentat.

8.- PRECS I PREGUNTES.-

No se’n formulen.

I no havent més assumptes, la Presidència dóna per finalitzada la sessió a les 22:50 hores, de la
que s’estén la present acta, que com Secretari certifico.
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